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Mravenci v kredenci

Hned  za  plotem  na  dolním  okraji  na�eho
pozemku  stávalo  obrovské  mraveni�tì.
Ráda jsem ho pozorovala. V�dycky jsem si

k nìmu stoupla tak blízko, �e mi mravenci lezli po
nohou. Obèas jsem se v trávì na jednoho mravence
zamìøila a sledovala jeho pou� smìrem k mraveni�ti.
Tam jsem se ho sna�ila nespustit z oèí, ale v�dycky
mi splynul s mravenèím davem. Pøála jsem si stát
se  na  chvíli mravencem a  jít  se  podívat  do  útrob
mraveni�tì na mravenèí královnu. Jak vypadá? Má
na hlavì korunku? Má své komnaty?

S pøibývajícím vìkem jsem si uvìdomila, �e tato
velká  hmyzí  spoleèenství  mají  v  sobì  moudrost.
Starají se o svou královnu, dárkyni �ivota, vìdí, �e
bez ní by zahynuli. Nicménì není v�echno zlato, co
se tøpytí. Královna rozhoduje o pohlaví potomstva �
z  oplodnìných  vajíèek  se  rodí  dìlnice,  ty  jsou
nejdùle�itìj�í, z neoplodnìných sameèci. Královna
zároveò  vyluèuje  sekret,  který  zabraòuje,  aby  se
z larev vyvinuly nové královny. Pokud chce zplodit
nové královny, pøestane sekret vyluèovat. No zkrát
ka, královna to má pod kontrolou, samci nejsou pøíli�
tøeba, nakonec jenom na to jedno, jinak spí� pøeká�í.
A konkurenci je také tøeba redukovat.

Nìkdy jsem polo�ila do mraveni�tì kostku cukru.
Sledovala jsem, jak po ní mravenci lezou a spoleè
nými silami vtahují dovnitø. Jednotlivé krystalky jistì
nosí královnì. Pozdìji mì napadlo, �e nìkdo lidstvo
na zemi pozoruje stejnì jako já mravence v mrave
ni�ti. Jak spolu válèíme, hem�íme se, trpíme, o nìco
se  sna�íme. Obèas  nám hodí  kostku  cukru,  jindy
mraveni�tì rozhrábne a pár mravencù za�lápne.

Dìtská zvídavost mì dávno opustila, co� jsem si
uvìdomila pøi nedávné pøíle�itosti. Sedím v kuchyni
a  najednou  koukám,  pøes  kuchyòskou  linku  mi
v sevøeném �iku pochodují mravenci faraoni. Nikde
jsem se nedoèetla, jak pøi�li k pøízvisku faraon, kdy�
pocházejí  z  Indie. Svá  mraveni�tì  si  mravenci

faraoni zakládají na nepøístupných místech v budo
vách, kde je poblí� voda. Nejèastìji ve stupaèkách
panelových  domù.  Z  mraveni��  potom  podnikají
výpravy  do  celého  bytu,  tak�e  kromì  koupelny
a  kuchynì,  které  sousedí  se  stupaèkou, mù�eme
faraony najít klidnì i v lo�nici a ostatních místnos
tech bytu. Tak to teda ne, tady bydlím já! Pøestala
jsem obdivovat jejich organizaèní schopnosti a v du
chu  hesla  nepøátel  se  nelekejme,  na  mno�ství
nehleïme, jsem povolala deratizéra. Tak mravenci
pøi�li o iluze, které o mnì snad kdy mìli.

Va�e Ivana Rosová



Zaèíná to pøíjezdem autobu
su  nebo  tramvaje.  Vùz  se
blí�í k zastávce, musíte stát

na strategickém místì, abyste byl
vidìn a navázal pomocí mávání
oèní  kontakt  s  øidièem.  To  se
vìt�inou podaøí. Vùz stojí a vystu
puje øidiè.

A zále�í na tom, jaký øidiè. Nej
lep�í  jsou  svi�ní  atletiètí  mladí
mu�i. Je�tì ne� staèíte pozdravit,
ani� by se zdr�ovali  vyklápìním
plo�iny, hodí vás do vozu. Výbor
nì, vá� jediný problém je se do
stat vèas k madlùm, ne� se rychlý
øidiè  zase  rozjede. Výstup  z do
pravního  prostøedku  je  podobnì
bleskurychlý. Druhý  typ  øidièe  je
rozvá�ný  dobrácký  praktik.  Bez
pøehnaného spìchu vyklopí plo�i
nu,  s  lehkým  profesionálním
úsmìvem zatlaèí a nalo�í. Stejnì
tak pøi výstupu. V�e s chápavým

klidem. Dal�í variantou je øidièka.
Rázná �ena, obèas to bývá je�tì
doplnìno mateøským citem, pøipa
dáte si jako v koèárku.

A takových je vìt�ina. Ale jsou
i  jiní  �  a  ti  právì  dávají  cestám
MHD kouzlo dobrodru�ství. Za�il
jsem u� pár protivù, ale jeden mi
utkvìl v pamìti.

Èervenec,  �i�kov,  rozvrtaná
Konìvova  tøída,  teplota  35  ve
stínu. Pøijí�dí autobus, vystupuje
nerudný  pan  øidiè.  Neochotnì
sklápí plo�inu. Ov�em rozkopané
mu chodníku chybí obrubník, tak
�e úhel je pro mì nepøekonatelný.
Se  slovy  �  já  ti  tam  pomáhat
nebudu  (samozøejmì  mi  tyká),
má� mít doprovod, �e to nevyje
de�, mì nezajímá, sklápí plo�inu
a  odchází  do  kabiny.  Bezmoc
a deprese,  nezmohl  jsem se na
odpor.

A  v  tu  chvíli,  jako  westernoví
hrdinové,  jako  ochránci  slabých
vdov a sirotkù, se do vìci vlo�ila
trojice statných Moravákù v nej
lep�ích letech kolem 70 let. Nalo
�ili mì do autobusu, øidièe poslali
jadrnì víte kam, jestli prý není cyp
drevený, dali mi kus chleba s uze
ným, napít slivovice. Chlapci byli
v Praze na sokolském sletu, hez
ky  jsme  si  cestou  do  Male�ic
pohovoøili. Pøi vystupování z au
tobusu se pan øidiè choval velmi
korektnì, a� se zdálo, �e se za
stydìl za svoje chování, ale mo�
ná to bylo tím, �e Moraváci vystu
povali taky a zle na nìj po ostrav
sku hledìli.

Pøeju nám v�em, a� obèas na
razíme  v  pravou  chvíli  (nejen
v MHD) na hodné sokoly.

Tomá� Joza

Adrenalin po na�em



V  devadesátých  letech  se
dostaly  do  rukou  lékaøù
a pacientù interferony be

ta1�v, interferony beta�1a a gla
tiramer acetát, následované v prv
ní dekádì nového století natalizu
mabem  a  v  posledních  sedmi
letech fingolimodem,  teriflunomi
dem, dimetylfumarátem a alemtu
zumabem.

Zatím  posledním  lékem,  který
byl schválen pro léèbu RS a také
získal v Èeské republice od 1. øíj
na  2018  úhradu  ze  zdravotního
poji�tìní,  je  kladribin.  Kladribin
(pøípravek MAVENCLAD) je urèe
ný pro léèbu dospìlých pacientù
s vysoce aktivní  relabující�remi
tující  RS.  V  algoritmu  léèby  byl
zaøazen do èasné eskalaèní linie
léèby, tj. lze ho pøedepsat pacien
tùm,  u  kterých  do�lo  navzdory
léèbì lékem první linie k jednomu
støednì záva�nému nebo záva�
nému  relapsu.  Do  portfolia  lékù
pro léèbu RS tak pøibyl nový lék,
který  se  od  vìt�iny  souèasných
lékù  odli�uje  nejen  tabletovou
formou, ale i unikátním dávkova
cím schématem.

Kladribin sni�uje poèet lymfocy
tù, co� je podskupina bílých krvi
nek,  která  hraje  hlavní  roli  pøi
po�kozování nervové soustavy pøi
RS. Redukce poètu  lymfocytù  je
pouze první fází úèinku kladribinu.
Zhruba po 6�9 mìsících nastává
druhá fáze, kdy dochází k obnovì
� rekonstituci � lymfocytù (poètu
i  jejich vlastností). Výsledkem  je

dlouhodobá  kvalitativní  zmìna
imunitního systému.

Jde o tablety, které se podávají
v  krátkých nìkolikadenních  sek
vencích, tzv. pulzech. Podává se
jeden pulz v prvním roce a druhý
pulz v druhém  roce. Ka�dý pulz
sestává z 10 dní podávání (5 po
sobì následujících dní pøi zaháje
ní léèby a 5 dní po uplynutí 4 týd
nù).  V  tìchto  dnech  se  podává
jedna  nebo  dvì  tablety  dennì,
jejich celkový poèet v pulzu závisí
na hmotnosti pacienta. Úèinnost
kladribinu  pøetrvává  je�tì  dal�í
2  roky,  a  to  bez  nutnosti  jeho
dal�ího podávání.

Pokles poètu  lymfocytù  je nej
èastìji  uvádìný  ne�ádoucí  úèi
nek,  který  je  ov�em  oèekávaný
a vyplývá z mechanismu úèinku
kladribinu. U ètvrtiny pacientù  je
pokles tak výrazný, �e mù�e zna
menat  riziko  zvý�eného  výskytu
infekce  herpetickým  virem,  zpù
sobujícím  pásový  opar.  V  tako
vém  pøípadì  je  potøeba  zvá�it
léèbu antivirotiky. U pacientù s RS
léèených tabletovým kladribinem
nebyl dosud hlá�en �ádný pøípad
infekce PML (progresivní multifo
kální leukoencefalopatie, záva�ný
virový  zánìt  mozku).  U�ívání
kladribinu  nezvy�uje  výskyt
zhoubných nádorù, incidence on
kologických onemocnìní je stejná
jako v bì�né populaci. Aèkoliv se

jedná o novì nastupující lék, jsou
k dispozici ji� více ne� tøináctiletá
data o jeho bezpeènosti.

Pøed zahájením terapie se pro
vádí magnetická rezonance moz
ku a krevní vy�etøení. Pacientùm,
kteøí  nemají  protilátky  proti  viru
planých ne�tovic, se doporuèuje
oèkování.  Kontrolní  krevní  testy
se provádìjí za 2 a 6 mìsícù po
podání léku v ka�dém léèebném
roce. Dal�í  vy�etøení nejsou ne
zbytná. Pøi nálezu velmi nízkého
poètu lymfocytù se druhý léèebný
pulz odkládá a� do úpravy jejich
poètu.

Léèbu kladribinem nelze zahájit
bìhem  4�6  týdnù  po  oèkování
�ivými  vakcínami  (ani  oslabený
mi) z dùvodu nebezpeèí  rozvoje
infekce. U  ji�  léèených  pacientù
se nedoporuèuje oèkovat, pokud
není  poèet  bílých  krvinek  v  nor
málním rozmezí.

V  prùbìhu  podávání  pulzù
kladribinu je nutné u�ívat úèinnou
antikoncepci.  Otìhotnìt  lze  nej
døíve za 6 mìsícù po u�ití posled
ní tablety druhého pulzu (týká se
jak pacientek s RS, tak partnerek
pacientù s RS léèených kladribi
nem).  S  výhodou  tak  lze  vyu�ít
období, kdy je�tì pøetrvává dlou
hodobý úèinek kladribinu.

Nová tabletová pulzní léèba RS



Cvièit, èi necvièit, to je otázka�

Jedním  z  nejznámìj�ích  psy
chických efektù, plynoucích z pra
videlného pohybu, je vyplavování
endorfinù do tìla. Endorfiny nebo
li hormony �tìstí nemají své jmé
no  jen  tak  nadarmo.  Jsou  toti�
dùvodem, proè se bìhem cvièení
cítíme tak dobøe. Bìhem tìlesné
aktivity jsou endorfiny vyplavová
ny do  krve a  navozují  pak  pocit
pohody  a  �tìstí.  To  ale  není
v�echno,  endorfiny  jsou  zodpo
vìdné  i  za  posilování  na�eho
imunitního systému.

Zároveò je nutné, abyste sami
pracovali na udr�ení své  fyzické
i psychické kondice v co nejlep

�ím stavu. Jako jeden ze zpùsobù
mù�ete zvolit pravidelnou náv�tì
vu  fyzioterapeuta. Moje  doporu
èení  je  1×�2×  týdnì  nav�tívit
tohoto mile se usmívajícího muèi
tele a pod jeho dozorem ze svého
tìla vydat to nejlep�í, co mù�ete.
Pravidelné cvièení zvy�uje pru�
nost  a  pevnost  kloubních  vazù,
ohebnost  kloubù,  svalovou  sílu,
vytrvalost, rovnováhu, chùzi a cel
kovou kondici. V minulosti èasto
uvádìný názor,  �e  lidé  s RS by
se mìli neustále �etøit, je dnes ji�
pøekonán. Trvalým �etøícím re�i

mem se naopak mù�ete dostat do
znaèné  dekondice  a  mù�e  dojít
ke zhor�ování jak tìlesného, tak
i  psychického  stavu.  Cvièení  je
velmi  dùle�ité,  ale  je  potøeba
respektovat nìkolik zásad a spe
cifik, aby nedo�lo naopak ke zhor
�ení  zdravotního  stavu. Fyziote
rapie a pohybová aktivita u paci
entù s RS je velice závislá na fázi
choroby. V období ataky èi akutní
infekce by mìlo dojít k relativnímu
omezení pohybových aktivit. Zvý
�ená pohybová aktivita by v tomto
období mohla spí�e u�kodit. Re

První zku�enosti s tímto pøíprav
kem, které vycházejí z klinických
hodnocení,  ukazují  na  výbornou
úèinnost  i  bezpeènost,  dobrou
sná�enlivost a dlouhotrvající efekt
po dokonèení druhého pulzu léè
by. Klinická úèinnost spojená s po

klesem  relapsù  a  zpomalením
progrese  hodnoceno  na  �kále
EDSS  je  provázena  poklesem
aktivity na MR mozku  (zejm. ab
sencí  tvorby  nových,  aktivních
lo�isek).  Ne�ádoucí  úèinky  pøí
pravku  jsou  známé,  vychází
z dlouholetých dat o jeho bezpeè
nosti.  Velkou  pøedností  nového

léèiva je tabletová forma a krátké
léèebné cykly, co� významnì zvy
�uje tzv. �compliance�, tj. spoluprá
ci pacientù pøi léèbì.

Prof. MUDr. Jan Mare�, Ph.D.,
MBA, Neurologická klinika LF

UP a FN Olomouc



spektujte únavu � u  lidí  s RS  je
únava jedním z nejèastìj�ích pøí
znakù  a  je  velice  limitující.  Je
potøeba se nauèit se sebou pra
covat,  ale  lidé  s  RS  by  nemìli
cvièit  do  maxima  èi  vyèerpání.
Opìt by mohlo dojít a� k vyvolání
ataky. Cvièení by nemìlo probíhat
v  pøíli�  vysokém  tempu  ani  ve
velkém teple � pøehøátí opìt mù�e
zhor�it  vedení  vzruchu  nervem.
Buïte sami sobì fyzioterapeutem
a naordinujte si správnou dávku
aktivity. Zaènìte ka�dodenní ran
ní rozcvièkou. Bìhem dne je velmi
vhodný  aerobní  trénink:  Nordic
walking (svi�ná chùze s holemi),
bìh, jóga, plavání (zde v�ak po
zor na prochlazení), mù�ete zvolit
i aktivnìj�í sporty typu basketbal
èi  volejbal.  Ideální  jsou  sporty,
které vás baví, dìláte je pravidel
nì a rádi.

Dal�í ze zpùsobù, jak do svého
denního re�imu zaøadit pravidelný
sport,  jsou  venkovní  aktivity.
Sport  na  èerstvém  vzduchu  po
celém dni stráveném v zamìstná
ní èi doma je vedle ji� vý�e zmi
òovaných benefitù ideálním øe�e
ním, jak se odreagovat, naèerpat

novou energii. Cvièení v pøírodì,
speciálnì  cvièení  zamìøená  na
dechové funkce a uvolnìní hrud
níku, pøiná�í mnohem vìt�í radost
ne�  v  uzavøené  posilovnì  nebo
doma. Výhody cvièení venku ob
jevila u� spousta lidí, tak�e urèitì
potkáte  dal�í  sportovce,  kteøí  si
po dlouhém nároèném dni venku
protahují ztuhlé tìlo. Pøi venkov
ním  cvièení  u�  také  nejde  jen
o  bìh,  mo�ností  je  mnoho.  Vy
zkou�ejte  venkovní  posilovny,
stroje, které jsou volnì pøístupné
ve  mìstech  i  v  mìstských  par

cích.  Tato  venkovní  sportovní
høi�tì  jsou  urèená  pro  v�echny
dospìlé zájemce a existuje øada
cvikù mo�ností,  jak  je zapojit do
své  pravidelné  sportovní  rutiny.
A� u� zvolíte prvky zamìøené na
prota�ení, uvolnìní nebo na posi
lování, nikdy nesáhnete vedle.

A jak tedy vyøe�it na�i hamletov
skou  otázku?  Já  myslím,  �e  u�
víte � PRAVIDELNÌ CVIÈIT, TO
JE, OÈ TU BÌ�Í.

Bc. Michaela Maxová, Dis.



Kysané zelí
Kysané  zelí  je  hlávkové  zelí,

které projde procesem fermenta
ce.  Ta  zmìní  strukturu  a  chu�
produktu. Hlavnì ale zpùsobí, �e
kysané  zelí  pak  obsahuje  velké
mno�ství zdraví prospì�ných lá
tek.

n pouhých sedm gramù sachari
dù

n dva gramy cukru
n deset procent denní dávky
vitaminu C

n 11 procent doporuèené denní
dávky vitaminu K

n 5 procent doporuèené denní
dávky vitaminu B6 a kyseliny
listové

n 20 procent denní dávky sodí
ku

n dále obsahuje �elezo, man
gan, draslík, proteiny a hlavnì
probiotika, která jsou podstat
ná pro správné fungování za
�ívání, imunity, ale také ner
vové soustavy

Díky svému obsahu vitaminu C,
vitaminu B6 a kyseliny listové dr�í

zelí  na  uzdì  hladinu  homocys
teinu, a tvoøí tak klíè k pevnému
zdraví a dobré imunitì vùèi prak
ticky v�em nemocem:

n udr�uje správnou funkci støev
n odstraòuje problémy s poko�
kou, nadýmáním, zácpou,
únavou

n léèí �patnì fungující støeva
n reguluje hladinu cholesterolu.
Zvý�enou  pozornost  bychom

proto mìli vìnovat konzumaci zelí
zvlá�� po nasazení antibiotik, kte
rá  sice  mohou  pomoci  na�emu
tìlu v boji se zlými bakteriemi, ale
souèasnì obvykle vytluèou i bak
terie pro tìlo potøebné. Zaøazení
kysaného zelí do jídelníèku má za
následek  také  zvý�enou  tvorbu
neurotransmiterù.  Lidem,  kteøí
jedí kysané zelí, se zlep�uje my
�lení.

Kysané  zelí  ovlivòuje  výraznì
i nìkteré typy nádorového bujení.
Vychází se pøitom ze studie, která
prokázala,  �e  zvý�ený  pøísun
Lactobacillus reuteri, který je ob
sa�en  v  kysaném  zelí,  v  kefíru
a  v  jogurtech,  vede  k  ovlivnìní
produkce imunitních bunìk, které
jsou  schopné  likvidovat  nìkteré
nádorové buòky. Pøíkladem mù�e

být rakovina prsu, ale i dal�í typy
nádorù,  jako  je  rakovina  jater,
støev a plic.

Kysané zelí obsahuje i vitamin
A, tak�e pùsobí pozitivnì na oèi.
Funguje té� jako silný antioxidant.
Proto  pomáhá  vyluèovat  z  tìla
volné radikály, a udr�uje tak na�e
tìlo a obzvlá�� oèi a kù�i mlad�í
a zdravìj�í.

Dal�í oblastí, kterou kysané zelí
pøímo ovlivòuje, jsou rùzné zánìty
v tìle. Budou nás tedy ménì bolet
klouby a ovlivní se opìt i nìkteré
druhy rakoviny, které vznikají na
základì vleklých zánìtlivých pro
cesù.  Zelí  doká�e  také  pomoci
produkci  hormonù  �tìstí,  èím�
pozitivnì ovlivòuje náladu a umí
odbourávat  stres.  A  lidé,  kteøí
èasto konzumují kysané zelí, mají
mnohem men�í sklony k obezitì.

Zdroj: styl.denikplus.cz

Kapusta
Recepty z kapusty si zamilujete:

Je chutná, levná a nabitá vitami
ny. Kapusta je zeleninou, která se
odpradávna na zimu uskladòova
la, aby mohla být pøes zimu jed

Lék na�ich pøedkù, který
poøídíte za hubièku



nou z dùle�itých souèástí na�eho
jídelníèku.  A  na�i  pøedci  dobøe
vìdìli, proè to dìlají. Kapusta nás
toti� mù�e ochránit pøed nemoce
mi z nachlazení.

V  prevenci  podzimních  a  zim
ních  sezonních  nemocí  hraje
prim. Obsahuje  tolik vitaminu C,
�e v pøípadì její pravidelné kon
zumace  nemají  viry  nejmen�í
�anci nìco na nás zkou�et. Pora
díme vám, jak nejlépe chutná.

Patøí mezi ko��áloviny. Je  lev
ná, zdravá a plná vápníku.  I  tak
by se dala kapusta charakterizo
vat. Obsahuje obrovské mno�ství
betakarotenu,  kyseliny  listové
i dal�ích vitaminù skupiny B. Ne
chybí ani vitaminy C a E a dal�í
minerální  látky  jako  hoøèík,  jód,
zinek, selen a draslík. Tìlu doplní
také  bílkoviny  a  sacharidy.  Jde
o plnohodnotné jídlo, které obsa
huje v�e, co na�e  tìlo v zimním
období potøebuje.

Co se zdraví týèe, umí sni�ovat
hladinu cholesterolu, èistí kardio
vaskulární  systém,  chrání  pøed
osteoporózou, posiluje na�e svaly
a díky vlákninì pomáhá støevùm.
Èerstvá ��áva z kapusty smícha
ná  v  pomìru  1  :  2  se  ��ávou
z jablek má velmi zajímavou chu�,
pøipomínající  kiwi  nebo  jahody.
Od��avnìní  kapustových  listù  je
vynikající  zpùsob,  jak  do  sebe
dostat  opravdovou  vý�ivovou
bombu.

n 8 vìt�ích kapustových listù
n kousek cibule
n èesnek
n 2 l�íce sádla

n 1 l�íce hladké mouky
n 8 malých plátkù anglické sla
niny

n Sùl
Nádivka:

n 300 g mletého hovìzího
a vepøového masa

n 1 rohlík
n 1 bílek nebo 1 malé vejce
n sùl
n kousek cibule
n èesnek
n mletý pepø
Kapustové listy vlo�íme na mi

nutu do vaøící vody, vyjmeme, po
okapání  seøízneme  tuhá  �ebra.
Poklademe je nádivkou a stoèíme
v závitky. Drobnì nakrájenou ci
buli a èesnek zpìníme na sádle,
zaprá�íme moukou, osmahneme,
zalijeme trochou vody, rozmíchá
me a pøivedeme k varu. Pøidáme
kapustové  závitky,  ty  pokryjeme
tenkými plátky slaniny a peèeme
asi 25 minut. Vhodná pøíloha jsou
vaøené brambory.

Na plátky nakrájený  rohlík po
kapeme  vodou  a  necháme  pro
sáknout, pak jej dobøe rozmìlní
me a promícháme s mletým ma
sem, bílkem (vejcem), solí, cibulí,
èesnekem  a  pepøem,  rozdìlíme
na osm èástí a naplníme závitky.

n 500 g kapusty
n 120 g strouhanky
n 1 cibule
n sùl
n pepø
n hrst posekané zelené petr�el
ky

n mouka a vejce na obalení
n tuk na sma�ení

Kapustu  oèistíme  a  v  mírnì
osolené  vodì  vaøíme  domìkka.
Poté vodu slijeme a kapustu na
drobno nasekáme. Pøidáme k ní
dozlatova  orestovanou  cibulku,
sùl, pepø a promícháme. Nakonec
vsypeme  pøipravenou  strouhan
ku, vejce a petr�elku. Promíchá
me  a  tvoøíme  bochánky,  které
následnì obalíme klasicky v tro
jobalu  a  osma�íme.  Podáváme
s  vaøeným  bramborem  nebo
bramborovou ka�í.

Zdroj: styl.instory.cz

Kyselica
Polévka  z  kysaného  zelí

a brambor � Vala�ská kyselica je
vitaminová bomba

V chladném poèasí jsou polév
ky  skvìlým  zpùsobem,  jak  se
zahøát.  Nìkteré  z  nich  jsou  tak
hutné  a  bohaté,  �e  staèí  jako
hlavní jídlo. To je pøípad vala�ské
kyselice, jejím� základem je to, co
se  v  zimì  nacházelo  v  ka�dé
horské  chalupì:  kysané  zelí
a brambory. A právì kysané zelí
je  ingredience,  která z  téhle po
lévky  dìlá  zimní  vitaminovou
bombu. Chtìli byste si vala�skou
kyselicu sami vyzkou�et? Tady je
recept na tuhle skvìlou vitamino
vou bombu.

Polévky  z  kysaného  zelí  jsou
oblíbené hlavnì ve støední Evro
pì: v Nìmecku je populární Kraut
suppe, na Slovensku kapustnice,
v Èechách zelòaèka, na Moravì
kyselica... A vlastnì se ani není
èemu divit! Kysané zelí obsahuje
nejen velké mno�ství vitaminu C,
který byl døíve na vesnicích v zimì
nedostatkový, ale také tøeba vita
minu B12, který pozitivnì pùsobí
na nervy a pùsobí proti depresi.
Moderní studie prokázaly, �e ky
sané  zelí  chrání  pøed rakovinou
jater, plic, tlustého støeva a prsu.
Bìhem  procesu  kysání  v  nìm



toti�  vznikají  látky,  které  mají
protinádorové úèinky.

Kyselica  byla  po  staletí  sytou
a  vý�ivnou  potravou  vala�ských
horalù. Jejím základem  je  to, co
se  v  zimì  nacházelo  v  ka�dé
chalupì: kysané zelí a brambory.
A na pøilep�enou se pøidával do
mácí �pek nebo klobáska. Zahu�
�ovala  se  chlebovým  kváskem
nebo nastrouhaným bramborem,

pozdìji  jí�kou  z  hladké  mouky,
a zjemòovala se smetanou. Mletá
paprika se do ní pøidávat mù�e,
ale nemusí.

Zhruba 3 vìt�í brambory olou
pejte, nakrájejte na kostièky a v o
solené  vodì  vaøte.  V  druhém
hrnci poduste 400 g kysaného zelí
i s nálevem a hrnkem vody. Pøi
dejte  koøení  �  1  l�ièku  kmínu,
3 kulièky nového koøení a 3 bob
kové listy. Jakmile jsou brambory
témìø mìkké, pøilijte je i s vodou
k  zelí. Orestujte  na  kostièky na

krájenou slaninu (120 g) s 1 na
jemno nasekanou cibulí. Pøidejte
na koleèka nakrájenou 1 klobásu.
V 50 ml mléka dobøe rozkvedlejte
1  l�íci  hladké  mouky,  pøilijte  do
zelí a dùkladnì rozmíchejte. Pøi
dejte orestovanou slaninu s klo
básou  a  vaøte  zhruba  15 minut.
Sejmìte z plotýnky, polévku osol
te a opepøete a dochu�te zakysa
nou smetanou.

Zdroj:
www.napady.iprima.cz

Cukroví netradiènì
Peèení cukroví patøí mezi nejroz�íøenìj�í vá

noèní tradice. Jeho historie sahá do zaèátku
19. století, kdy se pro dìti vyrábìly nejrùznìj

�í figurky a panáèci z ovoce. Pozdìji se u� zaèalo
péct takové, které známe dnes. Nejen výborné na
chu�, ale také velmi kalorické. Lze cukroví odlehèit
tak, abychom o Vánocích nepøibrali?

Dietní cukroví, bohu�el, neexistuje, ale v nejrùz
nìj�ích kuchaøkách se dají najít tukovì odlehèené
verze klasického babièèina cukroví. Lehké kokosové
kulièky, �elatinové  pomeranèové  hvìzdièky  nebo
Odlehèená rozinková srdíèka jsou chu�ovì k nero
zeznání od bì�ného cukroví.

Nutriènì cennìj�í ne� rafinovaný bìlený je pøírod
ní  hnìdý  cukr.  Dodá  tìlu  nejen  energii,  ale  také
minerální  látky.  Je  mo�né  zkusit  i  melasu  nebo
javorový  sirup.  Mezi  pøírodní  zdroje  sladké  chuti
patøí  stévie.  Obsahuje  glykosidy  steviosidy,  které
jsou  200�300krát  slad�í  ne�  cukr  a  mají  nízkou
energetickou hodnotu. Je vhodná pøi redukèní dietì.
Co ale dìlat, kdy� se èlovìk musí kvùli své nemoci
cukru vyhýbat? Na trhu existuje mnoho typù umì
lých  sladidel.  Nejroz�íøenìj�í  sacharin  se  ale  do
cukroví  nedoporuèuje  pro  svùj  nahoøklý  chu�ový
ocásek. Diabetici si mù�ou pochutnat na dia prac
nách, které posypané sezamem chutnají naprosto
jinak. Oøí�kové dia rohlíèky lze zase ozdobit opra
�enými lískovými oøechy bez hnìdé slupky.

Celozrnná  mouka  je  sice  tuènìj�í  ne�  klasická
bílá,  ale  pøiná�í  nezanedbatelné  mno�ství  zdraví
prospì�ných látek. Nejlep�í bývá pou�ít �paldovou
nebo �itnou. Pro vynechání lepku ze stravy se nabízí
mouka amarantová. Pozor, buchty z ní ale nevyky
nou. Dále se mouka nahrazuje i drcenými ovesnými
vloèkami. Celozrnné  oøechové  tlapky,  pi�koty  ze
�paldové mouky nebo ovesné su�enky podle Kitche
nette (známé food blogerky) jistì zmìní vánoèní stùl.

Exotické oøechy mohou pøíjemnì ozvlá�tnit vánoè
ní peèivo. Co zkusit pøidat para oøechy, jedlé ka�tany
nebo piniové oøí�ky? Kokosové kulièky èiNeapolské
piniové  su�enky  pøekvapí  na  míse  s  cukrovím.
Zajímavé je také pou�ití su�eného ovoce. Jen u nìj
nesmíme  zapomenout  na  vysokou  koncentraci
cukru! V light verzi se pøipravují datlové hrudky nebo
fíkový salám, které jsou navíc velmi rychle hotové.
Kakao se mù�e zamìnit za svatojánský chlebíèek,
který  je  známìj�í  pod  názvem  karobový  prá�ek.
Nakonec  zkuste  pou�ít  èokoládu  s  co  nejvy��ím
obsahem kakaa,  ti  odvá�nìj�í pak  rovnou drcené
kakaové boby.

A dùle�itá poznámka nakonec! Platí, �e cukroví
nejíme  v  nekontrolovatelném  mno�ství,  i  kdy�  je
vytvoøeno  z  kvalitních  a  biologicky  hodnotných
surovin. To platí  jak pro nemocné,  tak pro zdravé
lidi. Ochutnejte,  ale ne více ne�  jeden kousek od
ka�dého  druhu.  Neuzobávejte,  ale  dejte  si  ho
k snídani nebo svaèinì.



Recepty na odlehèené
a zdravìj�í cukroví

200  g  marcipánu,  70  g  tøtinového  cukru,  50  g
�paldové mouky, 1 vejce, 200 g piniových oøí�kù

Marcipán rozlámeme na kousky, pøidáme vejce,
javorový sirup a mouku a vypracujeme neroztékavé
tìsto.  L�ièkou  tvoøíme  kulièky,  které  z  poloviny
obalíme v piniových oøí�cích. Plech vylo�íme peèi
cím papírem, polo�íme na nìj kulièky oøechy nahoru
a peèeme je 15�25 minut pøi 160 °C.

50 g celozrnné mouky, 140 g vla�ských oøechù,
160  g  rozinek,  100  ml  citronové  ��ávy,  1  bílek,
�loutek na potøení, mandle na ozdobu

Oøechy a rozinky rozmixujeme, pøidáme mouku,
citronovou ��ávu a bílek. V�echny suroviny zpracu
jeme na hladké, nelepivé tìsto, které necháme do
druhého dne odle�et. Pak je rozválíme na plát silný

5 milimetrù, z nìho� pak vykrájíme srdíèka. Potøeme
�loutkem, ozdobíme pùlkou mandle a rozlo�íme na
plech. Cukroví peèeme asi 10 minut v pøedehøáté
troubì (180 °C). Hotová srdíèka necháme na plechu
krátce  vystydnout,  pak  je  pøesuneme na  kovovou
møí�ku, kde zùstanou do úplného vychladnutí.

100  g  oøechù  ke�u,  200  g  kokosového  másla,
100 g javorového sirupu, 150 g strouhaného kokosu,
strouhaný kokos na obalení

V  robotu  rozmixujeme  oøechy  ke�u  na  jemnou
mouku. Smícháme s kokosovým máslem, javorovým
sirupem a strouhaným kokosem. Tvarujeme kulièky
o prùmìru 1,5 cm a obalujeme je v kokosu. Dáme
chladit do lednièky na jednu hodinu. Kulièky vydr�í
v lednici i nìkolik týdnù.

120 g datlí,  50 g dýòového semínka, 30 g  chia
semínek, 50 g kakaových bobù, 100 g dia rybízové
marmelády

Datle  vypeckujeme,  dýòová  semínka  umeleme
a  oboje  uhnìteme  rukama  do  jednolité  hmoty.
Pøidáme celé chia semínko a mleté kakaové boby.
Opìt  hnìteme  a�  do  tuhého  tìsta.  Tvarujeme
koláèky ve velikosti 4 cm. Naskládáme je na plech
a do støedu ka�dého z nich vytlaèíme dùlek. Pak je
peèeme asi 15 minut v  troubì pøedehøáté na 180
°C. Rybízovou marmeládu rozehøejeme, propasíru
jeme, naplníme jí dùlky v koláècích.

Kornelie Holá, DiS.,
nutrièní terapeut z Domova svatého Josefa v �irèi.
Se svolením pou�ity fotografie Franti�ka Petráka.



�
tìdroveèerní veèeøe zaèíná
kubou. Najdete v nìm tì�ce
stravitelné kroupy, které mù

�eme  nahradit  kuskusem  nebo
jáhlami.  Dále  obsahuje  houby,
cibuli, èesnek a koøení. Nakonec
se pøidává  sádlo. Pro  odlehèení
se doporuèuje z udaného mno�
ství pou�ít polovinu. Pokrm je tak
ménì tuèný.

Na stole  jistì nechybí polévka
z  kapra.  Ta  je  tìlu  sympatická,
proto�e obsahuje rybí tuk a ome
ga3  mastné  kyseliny.  Klasický
recept se skládá z vývaru z kapøí
hlavy, zeleniny a svìtlé jí�ky. Pro
zdravìj�í  variantu  si  pøipravte
jí�ku z mouky celozrnné a odvá�
nìj�í místo ní pou�ijí ovesné vloè
ky, které nechají dùkladnì rozva
øit.  Je  zvykem  podávat  polévku
s houstièkou osma�enou na más
le. Pou�ijte celozrnné peèivo.

Pokud nemáte  rádi  kapøí  chu�
nebo vybírání kostí, zkuste pøipra
vit  jiný druh ryby. A co zdravìj�í
varianta,  kdy  rybu  nesma�íme?
Pouze ji posypeme kmínem nebo
smìsí koøení, osolíme a upeèeme
dozlatova v troubì. Pro lep�í chu�
na ní rozpustíme máslo.

K rybì se obvykle podává bram
borový  salát.  Na  trhu  najdete
velké mno�ství odlehèených vari

ant  majonéz  �  od  zahu�tìných
�krobem  a�  po  ty  se  sní�eným
obsahem  tuku.  Zkusit  mù�ete
i  bílý  smetanový  jogurt,  který  si
díky tuku zachová pøirozenì hus
tou konzistenci a majonézu plnì
nahradí.

Po tak velké veèeøi je ji� zbyteè
né dávat na stùl chlebíèky nebo
vánoèní  jableèný závin. Na nìm
si pochutnejte a� druhý den ráno.
Pokud se nìkomu, i pøes hrozbu
tì�kého  �aludku,  nechce  mìnit
slo�ení  tradièních  pokrmù,  staèí
dodr�et jednoduchá pravidla, aby
se nepøejedl, a celý den mu pak
bylo dobøe:

n Jíst pravidelnì, s dvouhodino
vými pøestávkami

n Dopøát si bìhem dne zakysa
ný mléèný výrobek

n Zaøadit syrové ovoce a zeleni
nu

n Zvolit polovièní porci z ka�dé
ho chodu
U�ijte si krásné Vánoce a u stro

meèku nemyslete jen na své blíz
ké.  Obdarovat  mù�ete  i  sami
sebe,  respektive  svùj  �aludek
a �luèník.

Kornelie Holá, DiS., RNT,
Foto: Franti�ek Petrák

�tìdroveèerní stùl zdravìji

https://www.prozeny.cz/


Omega3 je soubor vícene
nasycených  mastných
kyselin,  které  jsou  pro

na�e  fungování  velmi  dùle�ité.
Jsou  esenciální,  co�  znamená,
�e  je  lidský  organismus  není
schopen  vytvoøit  sám,  umí  je
pouze ulo�it. Proto si je dopøávej
te pravidelnì. Omega3 mastné
kyseliny podporují  imunitu, mají
pozitivní  vliv  na  metabolismus
a podle mnohých odborníkù jsou
nepostradatelné  pro  èinnost
mozku.

Proè  je  dùle�ité  konzumovat
tyto zdravé tuky pravidelnì? Jsou
dùle�ité pro zachování kognitiv
ních  schopností  �  nedostatek
zpùsobuje  �patnou  pamì�,  vel
kou  únavu,  výkyvy  nálady  èi
úzkostné stavy. Podle nìkterých
studií  je  omega3  také  dobrou
prevencí pøed demencí a Alzhei
merovou chorobou. Jednou z nej
dùle�itìj�ích  látek  ze  souboru
omega3  je  kyselina  dokosahe
xaenová  (DHA).  Hraje  klíèovou
roli ve správném fungování moz
ku. Proto je dobré vìdìt, v èem
omega3 najdete.

Spolehlivým zdrojem jsou ryby
� a pøedev�ím tuèné moøské. Ve

vìt�ím  mno�ství  jsou  omega3
mastné kyseliny obsa�eny v  ry
bách z chladných moøských vod.
Je  to  hlavnì  losos,  anèovièky,
sardinky,  sleï,  tuòák,  makrela.
Ze sladkovodních ryb lze jmeno
vat  pstruha.  Budeteli  jíst rybí
pokrm  alespoò  dvakrát  týdnì,
mìli byste si tím zajistit dostateè
ný  pøísun  omega3.  Ryby  vám
nechutnají?  Nahraïte  je  tøeba
rybím olejem v kapslích.

Kde omega3 mastné kyseliny
najít: v semínkách, oøe�ích a ole
jích.

Vynikajícím  zdrojem  omega3
kyselin  jsou konopná  semínka.
Lze  je  pøidávat  do  smoothie
a jogurtù nebo je namlít a vyu�ít
jako mouku. Dal�í mo�nost pøed
stavují lnìná semínka a vla�ské
oøechy.  Významným  zdrojem
omega3 mastných kyselin  jsou
i chia semínka � dobøe poslou�í
k zahu��ování a pøípravì pudin
kù.

Je vhodné lnìná semínka i o
øechy  pøed  konzumací  namoèit,
a to nejlépe pøes noc. Tak bude
vstøebatelnost ve�kerých dùle�i
tých mikronutrientù stoprocentní.
U�  dvì  polévkové  l�íce  tìchto
semínek a oøechù zajistí dosta

teèný pøísun omega�3 kyselin na
den.

Dal�ím  významným  zdrojem
omega3 jsou oleje. A to pøede
v�ím  ty,  které  se  pou�ívají  ve
studené  kuchyni.  Naprosto  nej
lep�í je v tomto ohledu lnìný olej
� jediná polévková l�íce obsahu
je  6,6  gramu  zdravých  kyselin.
Doporuèená denní dávka  je pøi
tom pouhých 0,25 gramu. Za nìj
se  øadí  øepkový  olej,  který  má
v polévkové l�íci 1,5 gramu, oøe
chový  nabízí  1,4  gramu.  Také
l�íce olivového oleje v salátu vám
zajistí  dostateèný  denní  pøíjem
omega3 kyselin.Oleje ze semí
nek  a  oøechù  lze  kromì  salátù
pøidat i do jogurtu, tvarohu nebo
rùzných snídaòových ka�í. V�dy
je v�ak uchovávejte v lednici, aby
se nezkazily. Výborný  je vyliso
vaný  lnìný  olej.  Musí  v�ak  být
skladován v temnu a chladu a po
otevøení  ho  rychle  spotøebujte.
Pokud  si  lnìná  semínka  sami
melete, namelte si v�dy jen tako
vé  mno�ství,  které  ihned  sníte.
Kvùli vysokému obsahu kyseliny
alfa�linolenové  jsou  toti�  velmi
náchylná na oxidaci, co� je nega
tivní a pro zdraví nevhodný pro
ces.  Lnìný  olej  je  proto  urèen
pouze a jedinì k pøípravì stude
né  kuchynì,  napøíklad  do  rùz
ných salátù.

Zdroj: https://www.prozeny.cz/

Jezte omega3!

https://www.prozeny.cz/


Køest kalendáøe
Ve ètvrtek 18. øíjna 2018 probìhl Køest kalendáøe

�Mùj  ALFA  grafický  rok�  na�í  roskaøky  Moniky
Otáhalové v zámku �erotínù ve Vala�ském Meziøíèí.

Monika  maluje  obrázky  inspirované  Zentagle.
Relaxaèní  kresba  �  grafika  jí  pomáhá  udr�ovat
mozek v lep�í kondici i po 20 letech neléèené RS.
Svá díla vystavovala na Cestì za duhou v kavárnì
NONA v Praze.

Aè je sama velmi nemocná, jde nám v�em pøíkla
dem v na�í Rosce, je milá, ochotná, kamarádská, je
to  na�e  �sluníèko�,  dodává  nám  pozitivní  energii.
Kdo by mìl zájem o kalendáø, je k dispozici k prodeji
pøímo u Moniky nebo mù�e kontaktovat vsetínskou
Rosku.

Dagmar Slováková
Roska Vsetín

Cesta za duhou
Dne 1. 11. byl zahájen 16. roèník výstavy Cesta

za duhou, letos na téma MY SOBÌ. Výtvarná díla
jsou krásná a stojí za to se jít na výstavu podívat,
tady je vidìt, jak hodnì lidí s touto urputnou nemocí
doká�e nìèím pøispìt do tak krásného projektu, jako
je tato výstava Cesta za duhou. Vernisá� se konala
v kavárnì NONA na Nové scénì Národního divadla.

www.cestazaduhou.cz

Bohuslav Veèeøa

Lapaè snù
Lapaè snù je indiánský talisman na ochranu pøed

zlými sny. Zlé sny se zamotají v síti lapaèe snù a ty
pøíjemné  se  po  jemném peøíèku  sklouznou a�  do
va�í hlavy.

kovový  nebo  døevìný  kruh,  barevné  bavlnky,
pírka, korálky, jehlu, nù�ky

Barevnou bavlnkou hustì omotáme kruh, mù�eme
støídat barevné bavlnky, poté zaèneme vázat výplò.
Jak  bude  hustá,  zále�í  na  hustotì  první  øady,
Jednotlivými oky omotáme celé kolo a zavá�eme na
uzel,  ka�dou  dal�í  øadu  zaèneme  uzlíkem  v�dy
uprostøed úseèky mezi dvìma oky první  øady. Na
bavlnku mù�eme navléknout korálky a zajistit uzlí
kem,  dal�í  korálek  navlékneme doprostøed  úpletu
a  schováme  do  nìj  poslední  zaji��ovací  uzlík.
Podobnì vytvoøíme men�í krou�ky. Peøíèka spojíme
po  dvou  k  sobì  a  nad  nì  navlékneme  korálky.
Krátké závìsy pøipevníme po stranách a del�í na
spodní stranu. V�echny uzlíky by mìly být schované
v korálcích, aby byly co nejménì vidìt. Pak u� zbývá
lapaè zavìsit nad lù�ko a tì�it se na hezké sny.

www.cestazaduhou.cz
http://www.roska.eu/ke-stazeni/formulare
http://www.roska.eu/o-nas/kontaktni-udaje/regionalni-organizace
mailto:roska@roska.eu
http://www.roska.eu/


Motýl z papírových srdíèek
jako valentýnská dekorace

barevné ètvrtky (bílá, rù�ová a� èervená), tu�ka,
fix, lepidlo, døevìný kolíèek, tavná pistole

Z barevných ètvrtek vystøihneme srdíèka rùzných
velikostí a slepíme podle obrázku jednotlivá køidélka.

Ta slepíme k sobì a tavnou pistolí pøipevníme na
kolíèek. Tomu mù�eme barvami natøít horní stranu
a fixem namalovat tykadla.

Na rub køídel mù�eme napsat pøání nebo vìnová
ní.

Uplatnìní pro papírové motýlky u� najdete snad
no. Pøipevnìte je do kytice, ozdobte jimi dárek nebo
je nechte poletovat po záclonách�

Hezké tvoøení pøeje Veronika Borkovcová

Èasopis naleznete na http://www.roska.eu/kestazeni/casopisy
Èasopis je vydáván za podpory  MZ ÈR

www.cestazaduhou.cz
http://www.roska.eu/ke-stazeni/formulare
http://www.roska.eu/o-nas/kontaktni-udaje/regionalni-organizace
mailto:roska@roska.eu
http://www.roska.eu/


Cvièení pamìti
praktická èást 3

V dne�ním pokraèování se za
mìøíme  na  pravou  mozkovou
hemisféru  (kreativitu  a  fantazii),
levou hemisféru (logické my�lení)
a  abstraktní  my�lení.  Vìt�inou
v�ak  neprocvièujeme  izolovanì
jednu  kognitivní  funkci,  ale  více
zároveò.

Vymyslete podobné názvy firem
�nomen omen�  jako  je napø. Po
�ární ochrana Jiskra nebo Kadeø
ník  Kudrna.  Co  nejvíce  zapojte
svou fantazii.

K uvedeným slovùm se pokuste
vymyslet rým (i více).

Vlasy,  chu�,  stín  �  klín,  láska,
znamení � kamení, vrána � zrána,
led,  duha,  záøe,  zvonky,  strom,
smetí, zima, víra, èelo, nota, pøá
ní, koèka, dost, �pièka, voda, bok,
mu�ka, metr

Pojmenujte  tato  výtvarná  díla
dle své fantazie.

Obrázek 1

Obrázek 2

n Tvùrèí psaní
n Vymý�lení pøíbìhù, napø. po
hádek vnouèatùm

n Kreativní výtvarné èinnosti
n Uèení se novým vìcem, po
stupùm a èinnostem

n Uèení se høe na hudební ná
stroj (i ve vy��ím vìku)

n Stolní hry � napø. Pøíbìhy
z kostek

Doplòte  èíslo,  které  se  hodí
místo otazníku.

219 208 186 ? 109 54 �12

Vyøe�te  následující  kris�kros.
Do  prázdných  políèek  vpisujte
podle  poètu  písmen  slovenská
mìsta  (buï zleva doprava nebo
shora  dolù).  Postupujte  logicky
(vyluèovací  metodou),  ne  zkus
mo.

 4 písmena � �a¾a
 5 písmen � Èadca, Snina, Nitra,
Makov

 6 písmen � �ilina, Poprad, No
váky, Revúca, Zvolen

 7 písmen � Trenèín, Ro�òava,
Humenné, Pezinok

 8 písmen � Ke�marok, Barde
jov, Kremnica, Pie��any, Fi¾a
kovo

 9 písmen � Prievidza, Topo¾èa
ny

10 písmen � Ru�omberok
12 písmen � Medzilaborce



n Lu�tìní sudoku a èíselných
køí�ovek

n Stolní hry: napø. �achy, karet
ní hry, zejména brid�

Pokuste se uhodnout následu
jící hádanky.

n Nevidí� to, necítí� to, nemá to
køídel, a pøece to letí.

n Mám otce i matku, a pøece
nejsem syn.

n Kdo mne má v kapse, nemá
v ní nic.

n Pøiletìl obrázek, posedìl, slo
�il se, rozlo�il a odletìl.

n Co se v chladnu nejvíc zapo
tí?
Na základì analogie mezi první

dvojicí slov doplòte chybìjící slo
vo u druhé dvojice slov.

n kvìtiny a odrùda, zvíøata a �
n Obilí a chleba, chmel a �
n Cirkus a mané�, divadlo a �
n Vlak a kupé, loï a �
n Slanina a plátek, pomeranè
a �

n Led a kostka, èokoláda a �
n Chléb a krajíc, dort a �
n Sùl a zrnko, ��áva a �
n Banán a slupka, pomeranè
a �

n Lékaø a sestra, øeditel a �
n A a Z, alfa a �
n Pìtikoruna a mince, pìtistov
ka a �

n Rohovka a oko, bubínek a �
n Kapsa a klokan, bodliny a �
n Ruka a zápìstí, noha a �
n Mile�ovka a Èeské støedohoøí,
Pradìd a �

n Mazurka a Polsko, èardá� a �

X X X X X X X X X X X X X X

X X X X X X X X X X X X X

X X X X X
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Vlasy � hlasy, klasy, øasy
Chu� � rtu�
Stín � klín
Láska � vráska, páska
Znamení � kamení
Vrána � zrána
Led � hned, med
Duha � stuha
Záøe � tváøe
Zvonky � sponky
Strom � hrom
Smetí � letí
Zima � rýma
Víra � díra
Èelo � dìlo
Nota � bota
Pøání � zrání
Koèka � oèka
Dost � kost, most

�pièka � svíèka
Voda � �koda, soda
Bok � krok, mok
Mu�ka � hru�ka
Metr � svetr, Petr

153. Rozdíly jsou � 11, � 22, �
33, � 44, � 55, � 66.

 viz tabulka ní�e

Èas, dcera, díra, motýl, okno

Kvìtiny a odrùda, zvíøata a rasa
Obilí a chleba, chmel a pivo
Cirkus a mané�, divadlo a jevi�
tì

Vlak a kupé, loï a kajuta

Slanina a plátek, pomeranè
a mìsíèek (dílek)

Led a kostka, èokoláda a ètvere
èek

Chléb a krajíc, dort a dílek
Sùl a zrnko, ��áva a kapka
Banán a slupka, pomeranè a kù
ra

Lékaø a sestra, øeditel a sekre
táøka (asistentka)

A a Z, alfa a omega
Pìtikoruna a mince, pìtistovka
a bankovka

Rohovka a oko, bubínek a ucho
Kapsa a klokan, bodliny a je�ek
(dikobraz)

Ruka a zápìstí, noha a kotník
Mile�ovka a Èeské støedohoøí,
Pradìd a Jeseníky

Mazurka a Polsko, èardá� a Ma
ïarsko

Mgr. Jitka Suchá

Zdroj obrázkù:
https://cz.depositphotos.com
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Rok 2018 pokraèoval pravi
delným cvièením a setká
váním  èlenù  na  poboè

kách organizace a stranou nezù
stala ani úèast sportovního dru�
stva na turnajích ve høe iBoccia.
Pravdou  je,  �e  jsou  tací,  kteøí
radìji  sedí  doma,  ale  to  zdravé
jádro  organizace  jde  do  v�eho.
Zpestøením bylo, �e se nìkolikrát
zakonèilo cvièení nebo dobrý po
stup v  ligové sezonì spoleèným
posezením  v  kavárnì  pøi  kávì
s dortíkem nebo dobrým obìdem
èi veèeøí v na�í známé restauraci.
Milou vzpomínkou budou i veselé
cesty autem na rùzné akce, kdy
se pro�ilo nejedno dobrodru�ství.

V lednu pokraèovala ligová se
zona  v  iBoccie  a  i  kdy�  se  bo
ccistkám turnaj nevydaøil, nezane
vøely  na  hru  a  v  dal�ím  turnaji
2.místem zajistily celkové 5. místo
v 1. jihoèeské lize. Po tøech uply
nulých  roènících,  kdy  na�e  bo
ccistky v�dy stály, jak se øíká, �na
bednì�, to bylo trochu zklamání,
ale takový je sport. S podobným

výsledkem skonèilo dru�stvo bo
ccistek i na jaøe, kdy se zúèastnilo
dvou pøátelských turnajù v Sobì
slavi.  Prostì  chybí  trénink,  to
víme! Teèkou za sportovní sezo
nou byl pøátelský turnaj v boccie
na Èeøínku u Jihlavy, který uspo
øádala jihlavská Roska. Spoleènì
s  námi  zde  soupeøili  èlenové
Rosky  Jihlava  a  Rosky  Brno.
Pohodové setkání jsme zakon
èili  nezapomenutelným  obì
dem,  prostì  kachna  se  zelím
nemìla chybu.

Také spoleèná oslava u pøíle�i
tosti  Svìtového  dne  RS  v  Èes
kých Budìjovicích, kterou u� nì
kolik  let  úspì�nì  poøádá  místní
Roska,  se  vydaøila  a  jako  v�dy
zaujala pestrým kulturním progra
mem.  Na  této  benefièní  akci
máme mo�nost  pøedstavit  a  na
bídnout  veøejnosti  své  výrobky
zhotovené v rámci na�í ergotera
pie.

Konec èervna patøil na�í první
rekondici, kdy jsme se opìt s ra
dostí zabydleli v podhùøí �umavy
v Hotelu pod Hoøicí. Krásná pøíro
da, témìø lázeòská nabídka reha
bilitace a pravidelná cvièení mìla
na v�echny pozitivní úèinek. Jen
ty schùdky do hotelového bazénu
by  potøebovaly  bezbariérovou
zmìnu. Také exkurze do nedale
kého kravína a bioplynové stanice
místního  obchodního  dru�stva,
kde se nám dostalo spousty infor
mací  o  moderním  chovu  krav,
byla  pøínosem  a  i  pøes  nároèný
terén v�e zvládli i vozíèkáøi. Vzpo
mínkou zùstanou  i  spoleèné ve

Bilancování s Roskou Písek
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èery  s  pra�skými  dùchodci,  kdy
se  s  kytarou  zpívaly  trampské
písnì do pozdních hodin. Ve vol
ných  chvílích  nìkolik  vytrvalcù
pokraèovalo  ve  výrobì dekoraè
ních  obrázkù  nebo  ti  zdatnìj�í
úèastníci vyrazili na výlet po okol
ních památkách.

U�  tradiènì  v  srpnu  probìhla
druhá rekondice ve �vP ve Støel
ských  Ho�ticích.  Letos  jsme  se
sjí�dìli  s  velkým  oèekáváním.
Pøijali jsme nabídku Unie ROSKA
a pozvali dvì studentky se zamì
øením  na  ergoterapii  z  Fakulty
zdravotnických  studií  Univerzity
J. E. Purkynì z Ústí nad Labem.
Praxe mladých studentek byla pro
nás velkým pøínosem. A� u� ma
lování  kamínkù  nasbíraných
v  blízké  øece Otavì  a  následná
výroba  obrázkù  nebo  zdobení
papírových pøání formou quilingu
se v�em líbily. Pøekvapením bylo,
ale se ctí jsme pro�li, kdy� si pro
nás  pøipravily  na  tabuli  diktát
z  èeského  jazyka  a  my  si  tím
nejen  procvièili  mozkové  buòky,
ale tak tro�ku si i zavzpomínali na
svá �kolní léta. Také nelze zapo
menout na dùkladnou masá� ru
kou, kterou nám studentky prová

dìly a tak trochu i nauèily. I kru
hový  trénink  pod  jejich  vedením
nemìl  chybu. Zpoèátku  jsme se
báli velkého vìkového rozdílu, ale
v�e dopadlo na velikou jednièku.
Pravdou je, �e takový týden poho
dy a smíchu se u� asi opakovat
nebude a my mù�eme na dìvèata
z Ústí u� jen rádi vzpomínat.

Podobnì  naladìno  vyrazilo
koncem  záøí  nìkolik  èlenek  na

2. roskiádu do Sportovního centra
v Nymburku. V  sobotu,  po  slibu
soutì�ících i rozhodèích, jsme se
zapojily do jednotlivých disciplín,
na  které  nám  staèily  síly.  Sice
opìt �ádnou medaili nemáme, ale
slavnostní atmosféru jsme si u�ily
i  tak, a  jak  je zmínìno v úvodu,
zpáteèní cesta byla super!

Podzim pøiná�í  je�tì  spoleèné
setkání na èlenské schùzi a nìko
lik rehabilitaèních cvièení. Vìøme,
�e  teplé  poèasí  vydr�í  a  my  se
budeme  bez  plískanic  pohodlnì
dopravovat  do  tìlocvièny.  Na
v�ech  spoleèných  setkáních  jde
v�dy o vzájemnou podporu, poho
du i toleranci a chu� nìco dokázat
nebo zmìnit.

Teï si snad jen pøát a vìøit, �e
i v dal�ím roce zdraví dovolí plnit
si  svá  pøání  a  cíle  i  odhodlanì
pøekonávat nelehký �ivot s eres
kou.  Jak  se  øíká:  NIKDY  NENÍ
POZDÌ  A  �KODA  KA�DÉHO
DNE, KDY SE NIC NEDÌJE!

Za Rosku Písek
Eva Øezáèová



 Ú
èastníme se v�emo�ných
akcí  a  máme  i  znaèné
úspìchy v rùzných soutì

�ích. Právì ve ètvrtek 1. 11. 2018
jsme byli pozváni na vernisá� ji�
16.  roèníku  výstavy  dìl  autorù
s roztrou�enou sklerózou �Cesta
za duhou�.

Výstavu hostí Kavárna Nona na
Nové  scénì  Národního  divadla.
Velmi  krásné prostøedí  umocòo
valo  slavnostní  atmosféru  celé
akce. Po zahájení výstavy a krát
kých projevech význaèných osob
ností  �  napø.  prof.  MUDr.  Evy
Kubala Havrdové, CSc.; pøedsed
kynì výkonné rady Unie ROSKA
Ing. Jiøiny Landové, pøedsedkynì
správní rady NF Impuls Ing. Kate
øiny Bémové, øeditelky spoleènos
ti Ceros doc. PhDr. Kamily Øaso
vé,  Ph.D.,  a  Mgr.  René  Bastla,
MBA, øeditele firmy Merck � jsme
si prohlí�eli vystavená díla. A byly

pro nás pøipraveny i krásné kata
logy  s  leto�ním  tématem  �My
sobì�. Pochvala od organizátorù
a  kurátorky  výstavy  za  zvy�ující
se  kvalitu  prací  potì�ila  nás
v�echny,  kteøí  jsme  do  Prahy
pøijeli. Potkali jsme se tam i s dlou
holetými známými kolegy a v tak

pìkném prostøedí jsme pøi sklen
ce  vína  a  drobném  obèerstvení
rádi posedìli a popovídali.

Osobnì mám velkou radost, �e
hodnì lidí s touto urputnou nemo
cí  doká�e  nìèím  pøispìt  do  tak
krásného  projektu,  jako  je  tato
výstava �Cesta za duhou�.

Eva Zavadilová

 Roska Jihlava



Rekondice Davidùv Mlýn

È
lenové obou spoleèností se
setkali  v  pohádkovì  krás
ném prostøedí Beskyd v Da

vidovì mlýnì. Dvacetipìtièlenná
skupina pacientù s roztrou�enou
sklerózou a jinými onemocnìními
si zde nejen dobøe zacvièila, ale
také pøíjemnì odpoèinula. Vyu�ili
jsme  témìø  v�echny  nabízené
aktivity  jak  pro  vnitøní,  tak  pro
venkovní  vy�ití.  Kromì  cvièení
v tìlocviènì jsme mìli k dispozici
venkovní  bazén  a  vyzkou�eli  si
cvièení  ve  vodì  a  také  se  hrál
golf. První úder si vzala na starost
cvièitelka Vlaïka z Rosky Ostra
va, její� míèek pøistál v jamce na
jeden ��ouch.

Po dobu celého pobytu panova
la naprosto skvìlá nálada a neu
vìøitelné propojení mezi chodící
mi  a  vozíèkáøi.  Cvièení  zajistily
dvì  cvièitelky,  Vlaïka  z  Rosky
Ostrava a Alena z MSA Uherské
Hradi�tì.  Rekondièní  pobyt  byl

zahájen Jógou smíchu s Pavlínou
Mrnu�tikovou, která pøijela z Brna.
Dále  pak  za  námi  pøijela  Mirka
Veselá  z  Uherského  Hradi�tì,
která úèastníky rekondice zasvì
tila  do  techniky  bubnování  a  ji
ných zajímavostí z oblasti muzi
koterapie.

Informace z problematiky inva
lidních dùchodù pøednesla Pavlí
na Kovalová, pøedsedkynì Rosky
Kromìøí� a hlavní  organizátorka
této  rekondice.  Do  programu
pøedná�ek se pøiøadila také Lucie
Kopøivová  z  firmy  FLEXiThrone
a  pøedvedla  pacientùm  lehké
skládací elektrické vozíky.

Probìhla  také  obhlídka  okolí
areálu a obì skupiny se vydaly a�
ke  Kru�berské  pøehradì.  Pro
cházku s trekovými holemi umoc
nilo  pøekrásné  sluneèné  poèasí.
Jako doplnìk programu byly k dis
pozici masá�e a náv�tìva sauny.

Kdo si na klasickou saunu netrou
fl, mìl mo�nost zkusit infrasaunu
s  teplotou  do  65  stupòù  Celsia.
Po saunování pøi�el vhod venkov
ní bazén.

Rekondice  se  zúèastnili  lidé,
jejich� zdravotní stav ji� není více
èi ménì uspokojivý a musejí bo
jovat se svými zdravotními problé
my. V�ichni ale dokázali, �e jsou
odhodláni se svou nemocí bojovat
a  sna�it  se,  aby  se udr�eli  v  co
nejlep�í  kondici  jak  fyzické,  tak
psychické.

Závìrem bychom chtìli podìko
vat  v�em  sponzorùm,  kteøí  nám
pøispìli  na  pobyt,  a  pomohli  tak
s  jeho realizací. Díky nim se re
kondice  mohli  zúèastnit  úplnì
v�ichni, kteøí to potøebují. Je krás
né se sejít a pro�ít spoleènì krás
né chvíle.

Alena Filová Zedníèková, MSA
Uherské Hradi�tì � pøedsedkynì

Rekondice Rosky
�ïár nad Sázavou

Jezdíme do Svratky ji� mnoho
let.  Na  jaøe  v�dy  spoleènì
s  Roskou  Havlíèkùv  Brod

a na podzim sami. Letos poprvé

bez dlouholetého pøedsedy Rosky
�ïár n. Sázavou � Karla Kesnera.

Program  jsme  mìli  opravdu
nabitý.  Na�e  cvièitelky  �  Evièka

a  Maru�ka  �  nám  daly  pìknì
zabrat.  Abychom  si  procvièili
i mozkové závity, namáhali jsme
si  hlavièky  vtipnì  pøipraveným



�videostopem� nebo kvízem �há
dej, co  je  to� (tøeba slovo �terc).
Bavili jsme se i pøi takzvané aukci,
naèe� jsme výtì�ek promlsali.
Jedno  odpoledne  jsme  zhlédli
ukázku ruèní výroby cukráøských
vykrajovátek  a  mohli  si  to  i  vy
zkou�et. Je to pìkná døina, prstíè
ky pìknì bolely. Pøijela si s námi
zatanèit v rytmech ABBA Jaru�ka

se Zdenkou. �Vrtìli� jsme se skoro
dvì hodiny. Poutavou pøedná�ku
mìla neurolo�ka, ta za námi pøi
jela i s malou dceru�kou.

Dal�ím  hostem  se  zajímavou
pøedná�kou byl cvièitel jógy. Pìk
nì na sluníèku jsme si dali soutì�
v  pètanque  nebo  si  udělali  jen
krátkou procházku. Na závìr nám
pøijela zahrát kamarádka pro po

slech, ale  i  tanec. Tanèilo se na
vozíku  i  na  �idlích.  Prostì  bylo
nám  nádhernì.  Byl  to  ú�asný
pobyt,  v�em  nám  zvedl  náladu
a  chu�  se  sebou  nìco  dìlat.
A o tom to je!!!

Krásný  sluníèkový  den  pøeje
Helena  Tesaøová  ze  �ïáru  nad
Sázavou.

Do  lázeòského  mìsta  se
rádi vracíme ka�dý rok na
rekondièní  pobyt.  Nejen

kvùli procedurám, ale je zde velmi
krásné a klidné prostøedí, ú�asná
pøíroda, ji� nìkolikrát jsme nav�tí
vili Zbra�ovské aragonitové jesky
nì s unikátní krasovou výzdobou.
Procházkou lze dojít z lázeòského
parku  k  nedaleké  Hranické  pro
pasti,  která  je  nejhlub�í  zatope
nou jeskyní na svìtì.

V programu rekondice byly za
hrnuty tyto aktivity: masá�e, uhli
èité koupele, zábaly, ka�dodenní
cvièení  v  hotelové  tìlocviènì,
ka�dodenní  plavání  a  cvièení
v hotelovém bazénu, a kdo chtìl,
mohl si dokoupit relax ve wellness
centru nebo pobyt v poláriu èi jiné
procedury. Chodili jsme dennì na
procházky nebo si zajeli na men�í
výlet po okolí. V lázeòském domì
Janáèek jsme si zahráli bowling.
Turnaj  v  pètanque  byl  v  příjem
ném venkovním prostøedí nedale
ko od na�eho hotelu.

Rekondièní pobyt probìhl v po
zitivní  náladì  v�ech  zúèastnì
ných  díky  skvìlým  slu�bám
v tìchto lázních a díky krásnému
prostøedí.  Zdravotní  rekondice

byla pro ná� zdravotní stav obrov

ským pøínosem jak po fyzické, tak

i po psychické stránce.

Dagmar Slováková



Setkání v Hradci Králové

Akci zahájil pan docent Ta
láb pøedná�kou o sympto
matické léèbì RS v kombi

naci s léky 1. volby nebo bez nich.
Toto téma je velmi obsáhlé a za
hrnuje  urologické  problémy,  de
prese,  problémy  s  polykáním,
kognitivní  poruchy  atd.  Mnoho
z tìchto problémù lze øe�it: napø.
poruchy  nìkterých  kognitivních
funkcí lze zmírnit trénováním pa
mìti.

Následovala èást vìnovaná no
vým mo�nostem léèby RS v èas
né a progresivní fázi onemocnìní.
Mnozí pacienti s progresivní fází
onemocnìní byli jistì potì�eni, �e
za  splnìní  urèitých  podmínek
mohou i oni vyu�ít nové léèebné
mo�nosti,  napø.  pøípravek Ocre
vus  (úèinná  látka  ocrelizu
mab). A novým perorálním lékem
pro  pacienty  s  vysoce  aktivní

relabující formou RS je pøípravek
Mavenclad (úèinná látka kladrib
in).

Po pøestávce setkání pokraèo
valo pøedná�kou MUDr. Michala
Bednáøe, Ph.D., o spasticitì u RS.
Dozvìdìli jsme se, jak se urèuje
míra spasticity,  jak  lze spasticitu
ovlivnit pomocí lékù, aplikací bo
tulotoxinu a také to, �e zmírnit její
následky  mù�eme  pou�íváním
vhodných  zdravotnických  pomù
cek. Druhá  èást  pøedná�ky  byla
vìnována rùzným formám indivi
duální  i  skupinové  fyzioterapie.
Pravidelné vhodnì zvolené cvièe
ní  nejen  �e  zlep�uje  fyzickou
kondici, ale pùsobí  i preventivnì
proti  únavì.  A  tak  jistì  mnoho
posluchaèù odcházelo s pøedse
vzetím vìnovat se více fyziotera
pii a dal�ímu cvièení.

Alice Pilaøová



Vyhodnocení kampanì
�Symfonia Serc�

Z povìøení výkonného výbo
ru Unie Roska  v ÈR  jsme
se  zúèastnili  dne  30.  záøí

slavnostního zasedání k závìrùm
a vyhodnocení kampanì �Symfo
nia  Serc�  za  rok  2018,  které  se
konalo ve Var�avì. Vedle poøáda
jícího  Polska  a  na�í  Unie  byl
zastoupen i Slovenský svaz scle
rosis multiplex.

Program  zasedání  pøipravila
a zastøe�ila nezisková organizace

(PTSR) ma
jící v Polsku obdobné postavení
jako  na�e  Unie  Roska.  Má  vý
znamné místo v procesu zlep�o
vání  kvality  �ivota osob posti�e
ných  RS.  Poskytuje  mj.  souèin
nost a pomoc (vèetnì právní) pøi
zaji��ování dostupné a komplexní
zdravotnické  péèe  posti�eným

osobám tak, aby mohly být nadále
rovnoprávnými èleny spoleènosti
a �ít, pokud mo�no, plnohodnot
ným �ivotem. PTSR reprezentuje
polské obèany s RS nejen uvnitø
Polska,  ale  i  na  mezinárodním
fóru. (v  rámci
programu Gali) je celostátní kam
paní, kterou tvoøí soubor rùzných
aktivit  zamìøených  na  problémy
osob s RS, jejich rodiny a pøátele.

Rekondice Vísky

Pobyt probíhal v období od
30.10. do 5.11. 2018. Hned
první  den  jsme  zaèali

v rámci ergoterapie vyrábìt levan
dulové panenky a andílky ze �i
�ek.  Ka�dé  ráno  jsme  zaèínali
rozcvièkou pod vedením Maøen
ky. Cvièení probíhalo  i pøes den
pod vedením cvièitelky Jany a ta
ké  si  úèastníci  rekondice  mohli
vyzkou�et cvièení podle Ludmily
Moj�í�ové pod mým vedením.

Proto�e nám poèasí pøálo, ka�
dý  den  jsme  vyu�ívali  mo�nost
hipoterapie a nìkteøí  odvá�nìj�í
vyu�ili  i  vyjí�ïku  na  koních  po
okolí.  V  odpoledních  hodinách
jsme  vyrá�eli  na  procházky  po
okolí  a  jedno  odpoledne  vyrazili
do Letovic na poslední prohlídku
místního  zámku  v  tomto  roce.

Také  jako  na  ka�dé  rekondici
jsme  se  zdokonalovali  ve  høe
boccia (obdoba pètanque pro lidi
se zdravotním handicapem), vyu
�ívali mo�nosti masá�í a místního
krytého bazénu.

Po  veèerech  jsme  hráli  karty,
spoleèenské hry a atmosféru nám
zpøíjemòovali  hrou  na  kytaru
a zpìvem Milan, Standa a Honza.
Jeliko� se koncem listopadu koná
v Brnì v rámci programu Rozsvi�
me ÈR akce s názvem �Zpívání
pro zdraví se sluneènicemi�, kde
vystoupí  na�i  èlenové  se  hrou
�O  sluneèníkovi  a  sluneènicích�,
na�i divadelníci ve slo�ení Vlasta,
Maøenka,  Olga,  Ivan,  Romana,
Milan a hudební doprovod Honza
si sami zinscenovali a zre�írovali
a ve volných chvílích nazkou�eli

a pøedvedli ostatním takovou ma
lou  pøedpremiéru. Musím  uznat,
�e se jim to moc povedlo a na akci
sklidí velký úspìch.

Èas na rekondici rychle utíkal,
a tak jsme poslední veèer zavr�ili
ma�karním  bálem  tentokrát  na
téma  Hawai  párty,  o  hudební
doprovod  se  postaral  Honza  se
svojí kapelou a jako ka�dý rok si
Romana s Milanem pøipravili hu
mornou scénku.

Rekondici  jsme  si  v�ichni  u�ili
a  jako  poka�dé  patøí  velké  díky
na�í Vlastì za organizaci pobytu.
Na  rekondièní  pobyt  finanènì
pøispìl MÈ BrnoØeèkovice a Mo
krá Hora a obec Øícmanice.

Vìrèa Z.



Pøed  zahájením  oficiálního  programu  se  se�li
zástupci PTSR, Unie Roska a Slovenského zväzu
sclerosis multiplex na pracovním obìdì. Pøitom se
probíraly zejména poznatky z èinnosti jednotlivých
národních organizací a mo�nosti dal�í spolupráce.

Hlavní  program  k  zakonèení  kampanì  probíhal
v  pøíjemném  (a  dá  se  øíci  i  luxusním)  prostøedí
Královského  zámku  ve  Var�avì.  Jednání  otevøel
a  dále  moderoval  herec Robert  Gonera,  který

v�echny úèastníky srdeènì pøivítal a popøál pøíjemné
pro�ití veèera. Posléze vystoupil pan Tomasz Po³eæ,
pøedseda  Rady  G³owné  PTSR,  který  pozdravil
pøítomné  jménem  Rady,  a  oficiálnì  tak  zahájil
program  galaveèera.  Pøitom  krátce  zrekapituloval
hlavní cíle a vyhodnotil souèasnì i pøínosy kampanì
�Symfonia Serc�.

Následoval zlatý høeb programu, pøi kterém byly
pøedány tituly, ocenìní a podìkování jednotlivcùm,
organizacím  a  významným  donátorùm,  kteøí  se
v hodnoceném období nejvíce svou prací a rùznými
aktivitami  podíleli  na  úspìchu  kampanì.  Titul

 za rok 2018 udìlila
RG PTSR panu Jerzymu Szreinerovi za péèi o man
�elku  s  onemocnìním  RS.  Tento  titul  se  udìluje
letos poprvé.

Titulem   bylo  dále  ocenìno
20 osob a institucí majících zásluhy o popularizaci
vìdomostí týkajících se problematiky RS a pomoci
osobám  s  tímto  onemocnìním.  Mezi  jinými  byla
takto ocenìna i na�e  za výsled
ky  práce  na  úrovni  centra  i  v  regionech.  Toto
ocenìní  za  nás  ve  Var�avì  pøevzala  paní Zofia
Do�káøová,  která,  pøi  této  pøíle�itosti  podìkovala
organizátorùm za milé pøijetí a ocenìní práce na�í
Unie. Mezi ocenìnými byli dále zastoupeni  lékaøi,
umìlci, starostové a dal�í.

Na  závìr  je�tì  obdr�elo  speciální  podìkování
 celkem 14 vybraných fyzických osob

a  institucí  vè.  donátorù  a  propagátorù,  kteøí  se



rovnì�  podíleli  na  úspìchu  kampanì
v roce 2018. Po tomto ceremoniálu vystoupila

paní Gaba  Kulka  s  kulturním  programem,  kdy
úèastníkùm  zahrála  na  klavír  a  zazpívala  nìkolik
písní. Galaveèer uzavøel pan Tomasz Po³eæ, pøed
seda  Rady  G³owné  PTSR,  který  se  s  úèastníky
rozlouèil, podìkoval za jejich úèast a popøál v�em
úspìchy v dal�í práci a samozøejmì i pevné zdraví.

Paní Zofia Do�káøová tímto dìkuje výkonné radì
Unie ROSKA v ÈR za dùvìru a pøíle�itost reprezen
tovat Unii a ÈR v Polsku a organizátorùm akce za

milé  pøijetí,  dokonalý  servis  a  vytvoøení  pøátelské
atmosféry,  které  u  ní  zanechají  jistì  jen  dobré
vzpomínky.  Jako  pøínosné  a  inspirativní  hodnotí
i poznatky získané pøi vzájemné výmìnì informací
mezi úèastníky.

Mnì nezbývá ne� podìkovat paní Zofii Do�káøové
za  poskytnuté  informace  a  pomoc  pøi  zpracování
tohoto èlánku.

Ing. Pavel Bøezina
Fotogalerie p. Do�káøová



Urèitì  nejproslavenìj�ím  ze
zdej�ích pramenù je pramen sva
té Kateøiny, který dal jméno celým
bývalým lázním, dnes nazvaným
�Resort  Svatá  Kateøina".  Láznì
jsou  dnes  jedním  z  fungujících
rekreaènìrehabilitaèních center,
zamìøených na zdravý �ivotní styl
a antistresové programy. Za ne
malý peníz tady mù�ete absolvo
vat øady procedur. Nás ale zajímá
to, co pøíroda nabízí zdarma a tím
je  vydatný  pramen  køi��álové
a vzorové vody. Zdej�í voda je tím
hlavním  doktorem,  který  zde
uzdravuje. Historie zdej�ích vodo
léèebných  lázní  je velmi dlouhá.
Kostel i poustevna tady vznikly u�
ve 14. století. A snad u� od prvo
poèátku  si  lidé  pov�imli  úèinkù
zdej�í  ledové  vody.  Údajnì
v  16.  století  zbavila  zdej�í  voda
tyfu Kateøinu a Markétu, dcery to
zdej�ího majitele panství, Kry�to

fa z Léskovce. Ten postavil u o
bou pramenù dìkovné kaple svì
tic stejných jmen a dal tím popud
k  významnému  rozmachu  lázní
i poutního místa. V té dobì patøil
areál jezuitùm z Jindøichova Hrad
ce. Z roku 1636  je zde písemnì
dolo�en  kostel  i  fungující  láznì
a v té dobì byly poutì u� dobøe
zavedené. Tradice  je  tedy urèitì
mnohem star�í. Nalezené artefak
ty  svìdèí  o  tom,  �e  se  poutì
konaly u� v období pøed tøicetile
tou válkou. Pùvodní zvony v kos
tele  sv.  Kateøiny  pocházely  do
konce  z  roku 1561 a  dnes patøí
k nejstar�ím v kraji. Stáøí poutního
místa je dùle�ité i z hlediska èis
toty víry. Po tøicetileté válce toti�
vznikaly poutní místa jako houby
po  de�ti,  co�  bylo  zpùsobeno
podporou mariánského kultu coby
úèinného  nástroje  rekatolizace.
V�echny star�í poutní místa tedy
mají z hlediska skuteèného pùso
bení a tradice daleko vìt�í hodno
tu.  Nakonec  i  zasvìcení  místa
a pramene sv. Kateøinì není pro

baroko  úplnì  bì�né,  za  to  bylo
velmi  populární  hlavnì  za  vlády
Karla  IV.  ve  14.  století.  Starý
kostel  po  tøicetileté  válce  témìø
spadl  a  byl  proto  v  roce  1730
pøestavìn podle Diezenhoferova
projektu do barokní podoby. Zdej
�í vodoléèebné i klimatické láznì
byly svého èasu velmi populární.
Jako  lékaø  tady  krátce  pùsobil
i  otec  Karla  Èapka.  Lázeòská
sláva  trvala a� do první svìtové
války, kdy láznì vyhoøely a nebyly
ji� obnoveny. V budovách pozdìji
bývala dìtská léèebna a dnes ji�
zmínìný wellness resort. Jisté je,
�e  navzdory  lidským  peripetiím
slávy a zániku zdej�í voda stále
teèe.  Urèitì  víc  jak  �est  set  let
zdarma nabízí svou sílu k podpo
øe  tìla  i  ducha  a  lidé  to  stále
s  pøekvapením  znovu  a  znovu
objevují.  Silný  pramen  ledové
a skvìlé vody sv. Kateøiny najde
me pøímo v areálu lázní, kousek
pod zdej�ím kostelem. Voda v so
bì nese silný program k propojo
vání principù, tedy tìla s duchem.



Jinak  øeèeno  �  je  vhodná  pro
léèení tìlesných i du�evních pro
blémù.  Jde  u  umìlý,  leè  velice
stabilní program v souladu s pøí
rodním zámìrem.

K nim u� musíme pì�ky. Oba
prameny jsou v lese na západním
svahu  mezi  mìstem  a  Svatou
Kateøinou.  Dovede  nás  k  nim
zdej�í  nauèná  stezka  a  místní
znaèení. Kaple sv. Markéty i Voj
tìcha stále stojí, leè prameny jsou
zachyceny  coby  zdroj  místního
vodovodu,  a  tedy  se  jich  pøímo
u zdrojù nenapijeme. V okolí Mar
kétiny kaple se vyplatí  rozhlí�et.
Na  okraji  vysokého  smrkového
lesa východním smìrem od kaple
asi sto metrù nalezneme jeden ze
zdej�ích  pùvodních  menhirù.
Kapli sv. Vojtìcha musíme dohle
dat  mimo  znaèku  asi  dvì  stì
metrù  od  kaple  sv.  Markéty.
I  zdej�í  voda  byla  sta�ena  do
vodovodu. Ale zklamání nad ne
dostupností  vody  z  pramenù  si
mù�eme odpustit. Horkou novin
kou a dùkazem, �e mìsto Poèát
ky  si  svých  pramenù  vá�í,  je
zøízení nového odbìrového místa
vod  obou  pramenù  zhruba  na
polovinì cesty mezi obìma vodá
rensky vyu�itými prameny. U les
ní cesty najdeme nový kamenný
prameník, kam jsou vody z Vojtì

cha i Markéty pøivedeny a v sezo
nì si je mù�eme naèerpat.

Je�tì  ne�  opustíme  lázeòský
prostor na cestì za dal�ími pra

meny, musíme nav�tívit i novodo
bé zdej�í lákadlo a snad i zdatný
léèebný prostøedek. Je jím novo
dobý kromlech, který najdeme na
návr�í nedaleko od  lázní. Krom
lech  neboli  kruh  postavený  ze
stojících  kamenù  (menhirù),  je
dílem postaveným v roce 2014 za
spolupráce s  ing. Pavlem Kozá
kem. Pøesto�e k moderním dílùm
tohoto typu je potøeba pøistupovat
se  znaènou  rezervou,  Kamenný
kruh druidù, jak se kromlech na
zývá,  slou�í  svému  úèelu.  Jeho
moderní pùvod není nikterak za
stírán, u místa je informaèní cedu
le s pokyny, jak a kterak postupo
vat pøi náv�tìvì. Lidé sem pøichá

zejí se zvìdavostí, nìkteøí si  jen
fotí,  jiní se poctivì sna�í o poro
zumìní i poznání, pro�itek ener
gie a tøeba i léèení.



Kruh je tvoøen tøicetitøemi kame
ny  rùzné  velikosti  i  materiálu.
Symetrie kruhu  je zvolena ener
geticky, tedy nikoliv podle velikos
ti  èi  tvaru  jednotlivých  kamenù.
Jen svìtové strany  jsou zdùraz
nìny vìt�ími kameny. Na západ
ní,  vstupní  stranì  stojí  dvojice
�tíhlých  �strá�cù",  kteøí  vás  pøi
vstupu do kruhu øádnì �prosvítí".
Ve  støedu  kruhu  nestojí  menhir
nebo dvojice kamenù. Nalezneme
tady zvlá�tní provedení megalitic
ké  struktury,  jaké  se  vyskytují
u nìkterých severských památek.
Nestojí  zde  menhir,  ale  je  tady
plochý kámen, který je podlo�ený
tøemi  men�ími  kameny.  Plochý
�stùl� se  tedy  jakoby vzná�í nad
zemí... Tady si dovolím pochválit
odvahu stavitelù, proto�e v�echny
ploché  kameny,  a  zejména  ty
s miskou, jsou v na�ich pøedsta
vách a� chorobnì spojeny s obìtí
a  obìtováváním,  a�  u�  je  tahle
tradièní pøedstava vyvolána rituá
ly  u  moderních  oltáøních  stolcù
v kostelích, èi je jakousi zasutou
vzpomínkou na  je�tì star�í oby
èeje.  Hluboký  instinkt  nám  øíká,
�e  poloha  tìla  vle�e  na  stole  je
spojená  s  bezmocností.  Le�ící
tìlo  si  automaticky  spojujeme
nejen se spánkem, ale i s nemocí,
operaèním stolem, bezvìdomím,
ochrnutím,  spoutáním  i  smrtí.
Tedy  veskrze  s  procesy,  které
nemáme  pod  kontrolou  a  jsou
nám (kromì spánku) nepøíjemné.
Zejména submisivní poloha vle�e
na zádech je o velkém odevzdání
a poddání se. I proto jsou polohy
na kolenou, v úklonì, nebo vle�e
na zádech s rozta�enýma noha
ma vynikající zejména pro trénink
pokory. Není divu, �e se rozumo
vá  a mu�sky  silová  slo�ka  na�í
mysli  takové  pøedstavì  brání
a sna�í se ji eliminovat. A tedy ani
pøedstava  kamenného  stolu  ja
ko�to  operaèního  prostoru,  kde
le�íme  s  nemohoucí  pokorou,
není pøijatelná pro øadu náv�tìv
níkù. Kromlech se tak pro mnohé

ho náv�tìvníka stává nebezpeè
ným prostorem bez ochran. Na
stupuje  pocit  ohro�ení,  který  se
ov�em schová za nevoli, úsmì�ky
a nechu� se zesmì�nit tím, �e se
�odevzdám� do rukou sil, na které
stejnì nevìøím... Cítíte ten para
dox?

U plochého støedového kamene
se soustøeïuje pùsobení  celého
kruhu a je jasné, �e léèivé i ener
getické úèinky celé sestavy  jsou
nejmarkantnìj�í  právì  tady.  Na
informaèní  ceduli  jsou  popsané
i  zpùsoby  meditací,  které  zde
mù�ou probìhnout. Léèivý úèinek
místa  je  univerzální.  Místo  trpí
dìtskou nemocí v�ech  takto no
vých  kamenných  staveb.  Jeho
energie je je�tì pøíli� mladá, ne
stálá,  promìnlivá  a  nespojená
s okolím. Kameny si zkrátka se
dají  a  slaïují  se  dlouho.  Zvlá��
pokud se jedná o kameny z lomu,
které je�tì nedávno byly souèástí
pevné skály. Takový kámen si na
svou  novou  samostatnou  roli
musí zvyknout, a u kamenù je to
dlouhodobý proces.  Jejich ener
gie bude pùsobit  tisíce  let, a  tak
nemají  kam spìchat.  I  proto  jim
chybí  dynamika  a  rychlost.  Pøi
zpùsobují se okolí jen velice zvol
na,  stejnì  zvolna,  jako  si  okolí
zvyká  na  nì.  Energie  místa  se
vyvíjí,  a  dovolím  si  tvrdit,  �e  se
bude  mìnit  je�tì  desetiletí,
a mo�ná století. Zkrátka a dobøe

� souladu, síly a spojení se zemí,
jaké mají staré a pùvodní megali
tické  památky,  se  u  moderních
staveb hned tak nedoèkáme. Val
ná vìt�ina novodobých megalitù
je dobøe spojená a spokojená se
svým  úèelem  a  posláním  neboli
s programy, které do nich vlo�ili
jejich stavitelé, ale samotné spo
jení se Zemí bývá slabé, èi dokon
ce �ádné. Spojení hmoty kamenù
s  hmotou  planety  pod  nimi  je
slo�itý  a  dlouhodobý  proces,
a vìøte, �e to opravdu není otázka
malty... Mimochodem, takový ne
soulad je hlavní rozli�ovací vlast
nost u kamenù, které jsou nové,
oproti tìm, které jsou znovu vzty
èené na pùvodním místì. U men
hirù, které jsou vztyèené na místì,
kde stávaly po tisíce let, dochází
k opìtovnému nastartování ener
getického pùsobení prakticky oka
m�itì.  Je  to  proto,  �e  menhir
èasto  ani  nezaznamenal,  �e  u�
nestojí.

Menhirový kruh stojí na vr�ku
nad láznìmi a probíhá jím roz
vodí  mezi  úmoøím  Èerného
a Severního moøe. Jak u� zná
me  napøíklad  z  Králického
Snì�níku  (www.putujici.cz),
rozvodí je v�dy místem se znaè
ným  potenciálem  a  dùle�itostí
zejména  s  ohledem  na  �ivel
vody. A tak ani  tady není divu,
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�e  v  okolí  najdeme  dal�í  ze
zdej�ích  dùle�itých  pramenù.
Z  globálního  geomantického
hlediska je to pramen ze v�ech
zdej�ích zdrojù urèitì nejdùle�i
tìj�í. Jde o pramen jedné z vel
kých  moravských  øek,  Jihlavy.
K  prameni�ti  musíme  sejít  od
kromlechu dále k jihu pøes lou
ky.  Pramen  Jihlavy  najdeme
v  umìle  vytvoøené  tùni,  která
byla  zøejmì  kdysi  vytvoøena
jako  napajedlo  pro  dobytek.
Nádr� je vzhledem k vydatnosti
pramene pøíli� velká a voda se
ní obnovuje  jen pomalu. V létì
proto zarùstá øasou a �abincem,
a tak se zde odhodlá k pití vody
jen  málokdo.  Nicménì,  vyjma
biologických  kontaminací  je
voda pitná. Jde o hodnì silové
zemské  místo  s  inspirujícími
tvùrèími schopnostmi.

A pro ty z vás, kteøí pohrdnou
lázeòskou  civilizovanou  kraji
nou i prameny zázraènými i vo
dovodními,  se  nabízí  je�tì  je

den èistì pøírodní vývìr. Je jím
pramen  sv.  Ludmily,  který  na
lezneme  asi  dva  kilometry  se
vernì  od  mìsta  Poèátky  na
trase  zelené  turistické  znaèky
do  Polesí.  Tenhle  pramen  je
urèitì  tím  nejhezèím  vodním
zdrojem  pro  milovníky  pøírod
ních koutù. Voda je pochopitel
nì skvìlá a pitná a její nadlimit
ní  kyselost  jen  potvrzuje  její
lesní pùvod. Ve smrkovém lese
se  míchá  vùnì  vody  s  vùní
jehlièí. Voda si tichounce a spo
kojenì bublá a spolu se zpìvem
ptákù  ú�asnì  vyplòuje  lesní
ticho  tím  nejlep�ím  mo�ným
obsahem  a  zpùsobem.  Tenhle
pramen  je  skuteèným  poèát
kem, vytvoøeným z èisté radosti
matky Zemì.

Jiøí �kaloud
www.putujci.cz
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Pacientská rada na MZÈR
� co to je a co mù�eme

èekat jako pacienti?
Ing. Klára Grammetbauerová, Ph.D., místopøedsedkynì Sdru�ení

mladých sklerotikù, z. s., v Pacientské radì za Sdru�ení mladých skle
rotikù, z. s. a Unii ROSKA � èeskou MS spoleènost, z. s.



Praktickým  dùvodem  byla  absence
zázemí � funkèního útvaru minister
stva, který by se vìnoval otázce zapo

jení  pacientù  a  stabilnì  zaji��oval  èinnost
Rady tak, aby nebyla závislá na konkrétním
personálním obsazení ministerstva. Proble
matickým  se  ukázal  i  výbìr  jejích  èlenù,
proto�e  neprobíhal  na  základì  �ádných
podmínek. V první øadì jsme proto vytvoøili
definièní kritéria, abychom urèili, kdo mù�e
být  kompetentním  zástupcem  pacientù,
a mechanismus pøijímání do Rady pro zaji�
tìní reprezentativního a pokud mo�no vyrov
naného  zastoupení  pacientù  rùzných
diagnóz,� øíká Mgr. Jana Hlaváèová z  Od
dìlení podpory práv pacientù MZÈR.Vhod
nými  zástupci  jsou  pacientské  organizace,
které sdru�ují pacienty se stejným onemoc
nìním a pomáhají  jim nauèit  se  s ním �ít.
Praktické  dopady  zdravotnické  legislativy
na �ivoty nemocných znají nejlépe. Èlenem
Rady  se  proto  podle  nastavených  kritérií
mù�e  stát  zástupce  pacientské  organizace,
která je nezávislá, vedena a øízena pacienty,
trvá  alespoò  rok  a  její  hlavní  èinností  je
pomoc pacientùm nebo ochrana jejich práv.

Stávající Pacientská rada byla jmenována
6. 10. 2017 tehdej�ím ministrem zdravotnic
tví JUDr. Ing. Miloslavem Ludvíkem, MBA.
Vznik  Pacientské  rady  byl  jedním  z  cílù
námìstkynì JUDr. Lenky Tesky Arno�tové,
Ph.D., tehdej�í námìstkynì ministra zdravot
nictví a poprvé v historii jsou tak na Minis
terstvu    zdravotnictví  oficiálnì  zastoupeni
lidé,  v  jejich�  zájmu  úøad  pracuje  �  tedy
pacienti. Za roztrou�enou sklerózu byla do
Rady  jmenována  Klára  Grammetbauerová
ze  Sdru�ení  mladých  sklerotikù,  z.  s.
(www.mladisklerotici.cz). Na schùzkách se
støídá  s  paní  Ta�ánou  Klíèovou  z  tého�
sdru�ení.  Zároveò  zastupuje  v  Pacientské
radì i Unii ROSKA �  èeskou MS spoleènost
(www.roska.eu), a se zástupci Rosky se na
setkáních èi �koleních Pacientské rady prù
bì�nì støídá,   nejèastìji s paní Ing. Jiøinou
Landovou nebo paní Miriam Svatou. Èlen

ství Kláry Grammetbauerové v Pacientské
radì podpoøil i eReStým  (www.erestym.cz)
a  Platforma  zdravotních  poji�tìncù
(www.zdravotnipojistenci.cz).

Èlenství  v  Radì  je  èestné  a  bezplatné.
Zápisy z jednotlivých jednání jsou k dispo
zici na webu.

Pacientská  rada  je

který
funguje jako

 V rámci své èinnosti
Rada plní  svou ,  tedy
úèastní se pøipomínkových øízení, pøi nich�
se vyjadøuje k návrhùm legislativních i ne
legislativních materiálù, vydává stanoviska
èi konzultuje jako zástupce pacientù � stake
holder ve zdravotnictví. V rámci

 zøizuje pracovní skupiny a vìnuje
se oblasti ochrany práv a naplòování potøeb
pacientù,  viz https://pacientskeorganiza
ce.mzcr.cz. Pacientská rada má a� 25 èlenù
vybraných podle pøísných kritérií s dùrazem
na  pokrytí  co  nej�ir�ího  spektra  diagnóz.
Èlenové  jsou  jmenováni  z  øad  zástupcù,
které navrhovali sami pacienti prostøednic
tvím pacientských organizací.

Pacientská rada se setkává minimálnì 4x
do roka. Zasedání je neveøejné, nicménì na
zasedání  mohou  být  pøizváni  hosté.  Na
poèátku je schválen program zaslaný èlenùm
pøedem.  Podle  navr�eného  programu  pro
bìhne schùze a odhlasují se navr�ená usne
sení. Zároveò v nìkterých pøípadech mù�e
docházet k hlasování per rollam (korespon
denènì). O jednání per rollam, návrhu usne
sení a lhùtì k vyjádøení rozhoduje pøedseda
èi tajemník Rady  Návrhy právních pøedpisù
a materiálù nelegislativní povahy, které mají
být rozeslány k pøipomínkám èlenùm Rady,
a termín pro pøedlo�ení pøipomínek urèuje
v  souladu  se  Statutem  Rady  tajemník.
Èlenové  zasílají  své  pøipomínky  elektro
nicky tajemníkovi.

Na  webu  Ministerstva  zdravotnictví  byl
zøízen  Portál  pro  pacienty  a  pacientské
organizace https://pacientskeorganizace.mz
cr.cz/. Zde jsou uvádìny aktuality ze setkání
Rady a   databáze pacientských organizací.
Jedná  se    pøevá�nì  o  spolky  (neziskové
organizace) sdru�ující pacienty, jejich blízké
a nìkdy i lékaøe.
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Pacientská  rada  zøizuje  svým usnesením
.  O  èinnosti  pracovních

skupin  informuje  ministerstvo  na  svých
stránkách  v  sekci  Pacientské  organizace.
Aktuálnì  jsou  stanoveny  následující  pra
covní skupiny:

Pracovní  skupina  pro  zdravotnické  pro
støedky � Pracovní skupina se zabývá

.
Její zástupci povìøení pøedsednictvem Paci
entské rady reprezentují pacienty v Pracovní
skupinì  MZ  ke  kategorizaci  a  úhradové
regulaci zdravotnických prostøedkù na pou
kaz.

Pracovní  skupina  pro  inovativní  léèbu.
Pracovní skupina se bude zabývat zejména

  v  Èeské  republice.  Mìla  by
zastupovat pacienty v oblasti pøípravy nové
legislativní úpravy.

Pracovní  skupina  pro  zdravotnì  sociální
pomezí  � Pracovní skupina se bude zabývat
zejména problematikou pøíspìvkù na péèi,
dostupností pomùcek, dostupností sociálnì
zdravotních slu�eb èi centrovou péèí z po
hledu pacientù.

Pracovní skupina pro du�evní onemocnìní
� Pracovní skupina se bude zabývat zejmé
na

 (deinstitucionalizace
slu�eb,  vznik  multidisciplinárních  týmù,
standardy dispenzární péèe, komunitní péèe
na  pomezí  zdravotní  a  sociální,  osvìta
o obsahu a cílech Reformy atd.)

Pracovní skupina pro celiakii � Pracovní
skupina se bude zabývat zejména zlep�ením
mo�ností osob s celiakií, glutenovou entero
patií, malabsorpèním syndromem, Duhrin
govou herpetiformní dermatitidou a alergií
na  lepek  s  dùrazem  na  diagnostikování
nepoznaných celiakù.

V první, druhé a tøetí skupinì se úèastníme
i my.

Pracovní  skupina  pro  zdravotnické  pro
støedky

Ministerstvo zdravotnictví dalo pacientùm
i odborným spoleènostem pøíle�itost aktua
lizovat a doplnit kategorizaèní strom, který
je  podkladem  pro  pøílohu  3  zákona
è. 48/1997 Sb. Pacienti i zástupci odborných
spoleèností  se  mohli  podílet  na  vzniku
novely hned od zaèátku. Byl odveden obrov
ský kus práce. Zástupci pacientských orga
nizací  podali  192  pøipomínek  ke
kategorizaènímu  stromu,  124  z  nich  bylo
zohlednìno v rámci shody aktérù. K návrhu
novely bylo podáno patnáct pøipomínek, jen
tøem nebylo vyhovìno.

Díky mechanismu Pacientské  rady a  její
pracovní  skupiny  toti�  pacienti  byli  velice
intenzivnì  úèastni  pøípravy  nové  právní
úpravy  a  budou  také  èleny  komise,  její�
náplní má být aktualizace kategorizace zdra
votnických  prostøedkù.  Jednání  byli  pøí
tomni také zástupci odborných spoleèností,
dodavatelù  zdravotnických  prostøedkù,
poji��oven a samozøejmì zástupci Pacient
ské rady � tedy zcela výjimeènì vyrovnaná
skupina zainteresovaných stran a na tomto
portfoliu vznikl kompromis mezi po�adova
ným a mo�ným.

Faktem je, �e mezi na�imi pøipomínkami
byl i po�adavek, aby pacientské organizace
a odborné  spoleènosti byly úèastny zásad
ních procesù pøi zaøazování nových zdravot
nických prostøedkù do úhrad a urèování vý�e
úhrad. Dùle�ité je, �e pracovní skupina pro
zdravotnické  prostøedky  Pacientské  rady
bude pracovat  i dále. Prùbì�nì, ka�dý  rok
soustøedí  podnìty  a  pøedlo�í  je  v�dy  na
podzim komisi zøízené na MZ ÈR, která je
posoudí,  resp.  se  postará  o  zapracování
novinek do pøílohy zákona. Nadále pak bude
usilovat  o  to,  aby  po  pøijetí  legislativní
definice  pacientské  organizace  do  zákona
o zdravotních slu�bách byli pacienti úèastni
spolu  se  zástupci  odborných  spoleèností
v�ech  relevantních  procesù,  které  se  jich
týkají,  vèetnì  øízení  v  oblasti  úhradové
regulace  zdravotnických  prostøedkù,  které
by  dle  nové  úpravy  mìly  probíhat  pøed
Státním ústavem pro kontrolu léèiv.

Vedoucí pracovní skupiny je
 (Èeské ILCO), která v Pacientské radì

zastupuje  stomické  pacienty,  zástupkyní
vedoucí  je   (Èeská
asociace  paraplegikù)  zastupující  paraple
gické pacienty.
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Pracovní skupina pro inovativní léèbu

Vedoucí pracovní skupiny je
 (Èeská asociace pro vzácná one

mocnìní), která v Pacientské radì zastupuje
pacienty  se vzácnými onemocnìními. Pra
covní skupina se zamìøuje na problematiku
inovativní léèby a chce  se zabývat zejména

  v  Èeské  republice.  Mìla  by
zastupovat pacienty v oblasti pøípravy nové
legislativní úpravy.

Pracovní  skupina  pro  zdravotnì  sociální
pomezí

Schválené priority skupiny:

bod 1 � propojení zdravotní a sociální péèe

a) odlehèovací a pobytové slu�by
b) rehabilitace
c) sociální bydlení
d) statut peèujících osob

bod 2 � posudkové lékaøství

bod 3 � u nìkterých pomùcek a prostøedkù
není  jednoznaèné,  jakého  charakteru
pomùcka  èi  prostøedek  je  a  z  jakých  pro
støedkù  by  mìla  být  poskytována  jejich
úhrada. Zda jde o zdravotnický prostøedek,
urèený k pou�ití pro diagnostické èi léèebné
úèely,  èi  kompenzaèní  pomùcku  hrazenou
ze  sociálního  systému.  Jde  napø.  o  otázku
pomùcek pro zvý�ení nebo zachování sobì
staènosti, vèetnì pomùcek pro zvý�ení sobì
staènosti pøi vlastní hygienì klienta, které by
podle návrhu novelizace zákona è. 48/1997
Sb., o veøejném zdravotním poji�tìní, mìly
být z tìchto úhrad vyòaty.

Pacientská  rada  souèasnì  pova�uje  za
nezbytné, aby v rámci probíhajících legisla
tivních  zmìn  do�lo  ke  zlep�ení  podmínek
poskytování  zdravotnických  prostøedkù
a kompenzaèních pomùcek.

bod 4 � Dieta � pøíspìvek na dietní stravo
vání  je   mo�né pøiznat pouze jako zvý�ení
dávky �ivotního minima pomoci v hmotné
nouzi.  To  je  zásadní  problém  pro  mnoho
pacientù,  u  kterých  je  pøísné  dodr�ování
dietního  stravování  pøedpokladem  udr�ení
zdravotního  stavu.  Mnohdy  jde  o  velmi
nákladné diety � napø. u celiakie.

bod 5 � Zamìstnávání osob se zdravotním
posti�ením

Podrobnìji  jsou  schválené    priority
uvedeny zde:

https://pacientskeorganizace.mzcr.cz/res/
file/dokumenty/pszsp�priority.pdf

Aktuálnì  se  øe�í  tøi  oblasti:  posudkové
lékaøství  a  pøíspìvek  na  péèi,  dlouhodobá
péèe  a  neformální  peèovatelé.  Výstupy
z práce na tìchto prioritách budou podnìtem
pro jednání meziresortní pracovní skupiny.

Vedoucí pracovní skupiny je
  (Parent  Project),  která  v  Pacientské

radì  zastupuje  pacienty  s  nervosvalovými
onemocnìními.

Na podzim probìhl intenzivní vzdìlávací
program HTA (Health Technology Assess
ment) s tímto obsahem:

Èeský zdravotnický systém a jeho finan
cování  a  základní  principy,  systém  úhrad
v ÈR
� Jak se posuzují medicínské technologie �
Health technology assessment v Evropì
� Èeský systém stanovení cen a úhrad léèiv
ze zdravotního poji�tìní
� Principy nákladové efektivity a dopadu na
rozpoèet � jak jim rozumìt
�  Pøípadové  studie  zapojení  pacientù  do
rozhodovacích a hodnoticích procesù

Vybrané aktuální výsledky

Pacientská rada pøipomínkovala nová pra
vidla pro úhrady zdravotnických prostøedkù.
Tato  pravidla  jsou  ji�  schválena  Senátem.
Tisková zpráva zde:

https://www.mzcr.cz/dokumenty/nova
�pravidla�pro�uhrady�zdravotnickych�pro
stredku�schvalil�senatzajisti�sirok_16318_
1.html

Probíhá pøipomínkování koncepce elektro
nického zdravotnictví. Aktuální stav zde:

https://www.mzcr.cz/dokumenty/minis
terstvo�pripravilo�koncepci�elektronickeho
�zdravotnictvispustit�by�se�mel_16313_1.
html

Dal�í aktuality z èinnosti Pacientské rady
se budou postupnì zveøejòovat na stránkách
MZ ÈR.


