Já opravdu nejsem blázen, pane doktore!
Král latexových loutek
Exkurze do problematiky zamìstnávání
osob se zdravotním postiením v ÈR

doufám, e jste pøeili letoní letní vedra. Já je tedy pøeila doslova a do písmene
horko tìko. Nejlépe mi bylo na chalupì ve sklepì. Kdy jsem musela být v Praze, tak
na toaletì. Ta je toti v naem panelákovém bytì jediná situovaná na sever. Jinak
máme vechna okna na jih. Natìstí je nae toaleta prostorná.
Svoje Vanilkové dny píu podle vlastních zkueností, neumím si moc vymýlet, jak
se vám nìkdy mùe zdát. Jsem divák svého vlastního ivota.
Tak si nìkdy dìlám starosti, o èem zase budu psát. Minulý týden mi spadly klíèe na
dno odpadkového kontejneru. U mám téma, tìte se!
V tomto èísle jsou mj. jako vdy uveøejnìny zprávy o èinnosti regionálních Rosek,
které nelení. Také zde najdete osobitý pohled na nae pøírodní krásy pana Ing. Jiøího
kalouda. Jak to u nás vypadá se zamìstnáváním osob se zdravotním postiením, se
dozvíte od paní Lucie Konarové. Neodpustila jsem si nìco málo cvièení
a zavzpomínala jsem na svou pøítelkyni Luïku.
Kromì vaich fotografií je ve protkáno kouzelnými výtvory Jaroslava Bezdìka.
Jarda mi moc pomáhá. Vidíme se kadý týden na cvièení, vdycky spolu nìco
vymyslíme. Usmìvavý prima chlap. Bude mít výstavu svých obrazù v lednu na
Dobøíi, v místním kulturním domì. Kateøina Krobová je nae korektorka. Pomáhá
nám v boji s èeským jazykem. Kdy je nìco u opravdu nepublikovatelné, taktnì mì
upozorní. Na Kateøinu se tìím kadý èerven, kdy máme rekondici v Maèkovì. Její
síravý èerný humor mi velmi vyhovuje.
V neposlední øadì je tady pan grafik Jan Kuchaø. On patøí k èasopisu od jeho
zrodu, zùstal s námi pøes vechny zmatky, které se v minulosti objevily. Posílám mu
tu zmì èlánkù, fotografií a veho moného, on ty puzzle poskládá do výsledné
podoby, kterou teï vidíte. Tolik moji nejblií spolupracovníci, bez nich bych to
nedala. Díky.
Tak vás také prosím, posílejte mi nápady, pøíspìvky, zkuenosti, prostì co si
myslíte, e by ostatní zajímalo. Jo a nezapomeòte, koho se to týká, na výmìnu
prùkazu osoby se zdravotním postiením do konce letoního roku. Snad nebudete mít
podobnou zkuenost jako já. Podle instrukcí jsem pøijela na pøísluný úøad práce.
Tam jsem zjistila, e kanceláø je ve 2. patøe bez výtahu. Trochu problém pro
vozíèkáøe. Ale jak øíkáme s mojí kamarádkou Janinkou: Nás nedostanou!
Ivana Rosová
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n Hodit klíèe do kanálu, sjet po zadku holou skálu...
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n Láznì Klimkovice

Reprodukce obrazu Jaroslava Bezdìka
OBLOHA (olej na plátnì)

Já opravdu nejsem blázen,
pane doktore!

P

rotoe jsou souèástí nemo
ci a je moné je léèebnì
ovlivnit, nikdo by nemìl
pøíli váhat s konzultací u oetøu
jícího lékaøe èi jiného odborníka
znalého problematiky RS. U lidí,
kteøí onemocnìli RS, se depresiv
ní poruchy vyskytují 3× èastìji
ne u ostatní populace. Deprese
se mùe objevit kdykoli bìhem
nemoci a v jakémkoli stupni fyzic
kého postiení.
Tolik slovo odborníka. (Havrdo
vá a spol.: Je roztrouená skleró
za vá problém?, 2006)
O depresích ji bylo øeèeno
mnoho. Ráda bych vás seznámila
se svými zkuenostmi.
Nevzpomínám si, e bych kdy
trpìla pøímo depresemi. Smutek,
vzdor, vztek, to ano. První velká
ataka mì postihla v osmnácti.
Leela jsem v nemocnici jako
prkno. Na pokoji se mnou byly
dvì paní ve vìku ètyøiceti a ede
sáti let. Celou dobu hospitalizace
jsme mazaly kanastu a moc se
u toho bavily. Hra byla pøeruová
na pouze vizitami, pøípadnì mými
uretrálními potíemi, kdy pode mì
na chvíli podstrèily mísu. Zøejmì
jsem musela dostávat nìjaká
antidepresiva, protoe leet
v osmnácti v nemocnici s tuhýma
nohama a chechtat se u toho, to
není normální.

Kdysi dávno jsem chtìla studo
vat psychologii. Jetì e mì ne
vzali. Já bych byla hroznì patný
psycholog. Vechny neurotiky
bych prohodila oknem a doporu
èila bych jim, a jdou nìco poøád
ného dìlat a nehrabou se poøád
v sobì. Samozøejmì øeèeno
s nadsázkou. Vidím kolem sebe

osudy pøetìké, lidé jsou v pasti,
problémy neøeitelné. Takové to
klié, kdy nemùe zmìnit situ
aci, zmìò svùj postoj, je mnohdy
nerealizovatelné. Kadého vlastní
problém je ten nejvìtí, øíkávala
moje maminka.

Pøes svùj rezervovaný postoj
k psychoterapii jsem na poèátku
devadesátých let absolvovala
kurz podpùrné psychoterapie.
Seli jsme se tam tenkrát zástupci
tzv. rizikových skupin, kteøí chtìli
pomáhat svým bliním k návratu
do normálního ivota. Alkoholici,
narkomani, bývalí trestanci spolu
s psychology a sociálními pracov
níky. A já, invalida. Pod vedením
odborných lektorù jsme se v praxi
uèili, jak vést skupinovou terapii.
V hlavì to mìli nejlépe srovnané
trestanci a narkomani, sociální
pracovníci v tom dost plavali.
Získala jsem osvìdèení podpùr
ného psychoterapeuta, podepsa
né legendárním bojovníkem proti
alkoholismu docentem Skálou. U
mi asi propadlo.
Lhala bych, kdybych tvrdila, e
jsem nikdy nevyhledala pomoc
psychologa. Èlovìk si popovídá,
popláèe si, uklidní se, srovná si
mylenky. Nìkdy jsem se uklidni
la více, nìkdy ménì. Mùj poslední
pokus navtívit psychologa je
starý asi 15 let. Paní doktorka
byla asi o generaci starí moc
pøíjemná dáma. Probíraly jsme
dìtství, pubertu, maminku, tatín
ka, jak to tak u psychologù bývá.
Podrobnì se zajímala o mou
nemoc. Nakonec z ní vypadlo, e
její dospìlé dceøi také zrovna
diagnostikovali RS a rozplakala
se. Tak jsem ji seznámila s nový
mi trendy léèby, kde jsou RS
centra, na koho se obrátit a jestli
by dcera nechtìla k nám do
Rosky.
e bych ji vzala na nìjakou nai
rekondici. Paní doktorka se uklid
nila, pøestala plakat.
Tím jsem na èas pøeruila spo
lupráci s psychology.
Teï jsem ji byla nucena znovu
obnovit.

Osm let mám elektrický invalid
ní vozík, který u doslouil. Sama
se divím, e vydrel tak dlouho,
kdy si vzpomenu, co vechno
musel absolvovat. Moje kamarád
ka øíká, e vozíky by se mìly
testovat na mnì. Kdy vozík se
mnou vydrí aspoò mìsíc, vydrí
u vechno.

vavá osoba s transparentní bar
vou vlasù i atù.

Take jsem potøebovala nový
tank. Jene to není jen tak. Jsem
u VZP, a ta vyaduje soubor
nìkolika vyetøení. Neurologie,
svalový tonus, oèní a také vyet
øení psychologické. Nic proti to
mu, je potøeba zjistit, zda je inva
lida schopen øídit elektrický vozík,
pøípadnì se orientovat v silnièním
provozu.

Vrátila se do ordinace hledat
notes, dveøe nechala otevøené,
mezitím pokraèovala v terapii
svého klienta. lo o mladého
mue, neschopného plnit si man
elské povinnosti. Pohnuté dìt
ství, dominantní matka, no jasná
vìc z hlediska psychoterapeuta.
Couvala jsem od tìch dveøí a na
nejzazí konec chodby, hlasy ke
mnì stále doléhaly. Nakonec se
notes nael, byla jsem objednána,
mladý mu své libido snad také
nael. Mazala jsem od tamtud, co
mi koleèka staèila.

Jenom bych chtìla na tomto
místì podotknout, e systém by
mìl být dùslednìjí. Jako øidièi
starí 70 let musí pravidelnì ab
solvovat lékaøskou prohlídku, zda
jsou stále jetì schopni øídit mo
torové vozidlo, tak by mìli být
sledováni i øidièi s RS. Protoe, co
si budeme povídat, tahle nemoc
je pøece jenom blbec. Zkrátka,
s nìkterými bych do auta u ne
sedla.
Ale zpìt k vozíku. Pustila jsem
se tedy do maratonu poadova
ných vyetøení. Neurologie a sva
lový tonus patné, pro nárok na
elektrický vozík dobré. Oèní pat
né, pomohou dioptrie, v mém
pøípadì u asi skla od jogurtu.
Jenom toho psychologa jsem ve
svém okolí poøád nemohla splait,
vìtinou nechápali, co po nich
chci. Ale jak se øíká, pod svícnem
je nejvìtí tma. Pravidelnì cho
dím na rehabilitaci na nai polikli
niku, tak jsem se tam porozhlédla.
A ejhle, psychologická poradna
by tam byla, dokonce na stejném
patøe jako rehabilitace. Nelenila
jsem a zaukala. Dveøe se rozlétly
a v nich se objevila starí usmì

‒ Co byste si přála, panenko?
Vysypala jsem ze sebe svùj
poadavek.
‒ Ano, to dělám, počkejte chvil
ku, objednám si vás, panenko.

Po týdnu jsem se dostavila na
urèenou hodinu.
‒ Tak vy se jmenujete Rosová.
To je podle toho filmu?
‒ Máte na mysli americký film
Válka Roseových s Michaelem
Douglasem? Ne paní doktorko,
jmenuji se podle svého manela,
on se jmenuje Rosa.
Pro neznalé, ve slavném filmu
Válka Roseových si manelé jdou
tak dlouho po krku, a se navzá
jem zabijí. Spadne s nimi lustr.
Mimochodem tenhle film jsme
s Tomáem vidìli hned po svatbì
a moc se nám líbil.
Vyetøení zapoèalo. Na otázky
jsem odpovídala struènì, jasnì,
vyrovnanì. Dìtství dobrý, rodièe
dobrý, manelství dobrý, dcera
dobrý, zdravotní stav blbý, ale
zvykla jsem si. (Hergot, já potøe
buju jenom to razítko!) Následoval
Ravenùv test inteligence. To jsou
takové ty obrázky, kdy podle sle

du pøedchozí øady máte doplnit
ten správný. Respondenti vybírají
geometrické obrazce, které
správnì doplní vìtí obraz. Tes
tuje se pochopení komplexnosti
vzorù, schopnost ukládat a vyba
vovat si informace. Na tom nic
není, staèí trocha pozornosti. Ke
konci jsou obrázky trochu sloitìj
í, kdyby mì paní doktorka do
toho neseznamovala se svými
problémy s kyèelními klouby, lo
by mi to rychleji. Po nìjaké chvíli
øekla, e neví, kde má výsledkové
tabulky, a u ji nebaví pøemýlet,
tak toho necháme. Vøele jsem s ní
souhlasila. Jetì e souèástí po
suzování inteligence nejsou tzv.
úlohy o pohybu. Z bodu A vyjede
v urèitý èas vlak, z bodu B vyjede
v urèitý èas vlak. Kdy a kde se
srazí? Jakou barvu ponoek má
vlakvedoucí? To bych byla v háji.
Sezení se nachýlilo ke konci.
Nemohla bych paní doktorce pøi
nést nìjaké své veselé historky,
které píu? Nanetìstí jsem se jí
o svých Vanilkových dnech ve své
pýe zmínila. Nemohla, ale mohla
bych jí je poslat mailem. Jakou
má adresu? Paní doktorka se
chvíli hrabala v papírech a pak mi
cosi napsala na nìjaký útrek.

‒ Tady to uprostřed nevím jak
se píe. To tam musí být?
‒ To je zavináč, paní doktorko,
bez toho by to nelo.
astná to ena, netknutá zbì
silostí poèítaèové éry. Na výsle
dek jsem si poèkala na chodbì.
Tam sedìla schoulená mladá
ena, deprese z ní jen èiela.
Povzbudivì jsem se na ni usmála,
jako e za chvilinku pøijde na
øadu. Urèitì se jí uleví, jen a se
podívá na mì. Vtom vlétl do èe
kárny èiperný opálený staøík a za
èal buit na vedlejí dveøe koní
ordinace. Nikdo tam, dovolená.
Poradila jsem mu, e jetì jedna
koní ordinace je v prvním patøe.
Za chvíli byl zpátky, prý polední
pøestávka. No dobøe, ale tady je
psychologická poradna.
‒ Ale co vy tady děláte, vy
vypadáte tak vesele, sleèno.
‒ Oční je o patro níž.
Rozproudila se veselá debata.
Pán nám ukázal odpudivou vyrá
ku na pøedloktí, e s tím nìco
musí dìlat, protoe manelka prý
nechce, aby se jí dotýkal. Depre
sivní sleèna se pøidala, e ona se

nechce dotýkat nikoho a nièeho.
Já jsem pøítomným vysvìtlila, e
mùj vozík má u takové deprese,
e ho potøebuji vymìnit za nový.
‒ A co manžela, nepotřebujete
vymìnit za nového?
‒ Ne, ten starý ještě funguje,
jenom se obèas musí namazat.
Natìstí se otevøely dveøe ordi
nace a paní doktorka mi pøedala
na stroji naklepanou zprávu.
A nechtìla bych se nìkdy zase
zastavit? Ráda mì uvidí. Snad a
mi dojde inspirace pro Vanilkové
dny, pomyslila jsem si. Kdy jsem
spìnì odjídìla, pøes rameno
jsem jetì zahlédla, kterak veselý
staøík ivì diskutuje s paní doktor
kou. e by ta jeho vyráka byla
psychosomatická?
Doma jsem si ve zprávì pøeèet
la, e jsem nadprùmìrnì inteli
gentní, empatická a blablabla
a elektrický invalidní vozík øídit
smím. S hrdostí jsem zprávu uká
zala manelovi. Øekl, e by paní
doktorka mìla vrátit diplom, kdy
nepozná, e svou inteligenci je
nom pøedstírám.
Vae Ivana Rosová

Pokud se chcete stát naimi èleny, staèí, kdy se pøihlásíte do regionální organizace v blízkosti Vaeho
bydlitì nebo podle vlastního výbìru.
najdete na stránkách Unie Roska (O nás Èlenství):
http://www.roska.eu/clenstvi/index.php
najdete na (Kontakty  Organizace Roska):
http://www.roska.eu/component/option,com_sobi2/catid,3/Itemid,79/limit,10/limitstart,0/
Mùete nás kontaktovat na: roska@roska.eu
Vae finanèní dary mùete poslat na è. ú. Unie Roska
, rádi vám vystavíme darovací
smlouvu dle obèanského zákoníku.
Vae pøíspìvky do èasopisu posílejte na email rosova.ivana@seznam.cz.
Èasopis je vydáván za podpory MZ ÈR

Dopis Luïce
Ahoj, milé nádobí, tak jak to tam
vypadá? Asi se teprve rozhlíí,
kde mají nejlepí kafe.
I kdy nevìøím, e by tam mìli
lepí, ne jaké jsi mi vaøila ve
svém bytì ve Vysoèanech.
Pøezdívka nádobí vznikla pøed
drahným èasem, to jsme si volaly
témìø kadý den. A stávalo se, e
kdy bylo blbì jedné, bylo blbì
druhé. Kdy bylo dobøe druhé,
bylo dobøe i té první. Jako spojené
nádoby. A bylo z toho nádobí.
Poprvé jsem Tì zahlédla v roce
1983 na rekondici Rosky v Do
mousnici. Roska tenkrát teprve
vznikala. Energická, zrzavá, opá
lená (vrátila jsi se zrovna z Ru
munska) enská, kolem které se
vichni slétali jako vosy na med.
Byla jsem tenkrát vydìená dva
cetiletá holka, Ty o dvacet let
starí. Nìco mì k Tobì táhlo, ale
bála jsem se Tì oslovit.
Postupem èasu jsme se setká
valy stále èastìji, hlavnì na re
kondicích. Stala jsem se cvièitel
kou, stále jsem bojovala se svým
ostychem. Vichni jsou o tolik
starí a já jim mám vykládat, co
mají na tìch karimatkách dìlat!
Stála jsi vedle mì a já pomalu
získávala sebedùvìru.
Vdala jsem se, jako novoman
elce mi hrozily Vánoce. To bych
mìla asi napéct nìjaké cukroví,
e jo. Jene jak na to? Podle
Tvých instrukcí jsem nakoupila
suroviny a poprvé vstoupila do
Tvého bytu ve Vysoèanech. Mìl
zvlátní kouzlo, aè na první po
hled zcela obyèejný. Prostì tam
bylo tak nìjak dobøe. Pekly jsme
a povídaly. Cukroví se nám moc
povedlo. Doma se novomanel

radoval, jakou si vzal ikovnou
hospodyòku.
Narodila se mi Anièka, Tvoje
vnuèka. Mimochodem moc Tì
pozdravuje.
Proè Tvoje vnuèka? Protoe jsi
mì adoptovala. Vzpomíná, jak
to vzniklo? To jsi jednou jela do
svých oblíbených lázní v Dubí.
Mìla jsi nárok na doprovod. Nej
prve ti dìlala doprovod Jarmila,
nae kámoka, taky z Rosky. Pak
jsem jí vystøídala já. Sestøièka Tì
pochválila, jaké má hodné dcery.
Dluno poznamenat, e jsme si
s Jarmilou velmi nepodobné. Jar
mila je hodnì malá, korpulentní,
já jsem hodnì vysoká, hubená.
Sestøièce jsi vysvìtlila, e máme
kadá jiného otce.
Postupem èasu jsi adoptovala
kromì mì a Jarmily jetì Alici,
Janu, Danielu... moná jetì nì
koho? Dodnes si s Jarmilou a Ja
ninkou øíkáme ségruko.
Ty láznì byly vùbec nezapome
nutelné. To jsme takhle spolu
sedìly v parku a hroznì se chech
taly, dvì invalidky. Opodál pøihlí
el smutný pán. Posléze k nám
opatrnì pøistoupil:
 Vy jste takové veselé. Èemu
se poøád smìjete, kdy jste tak
postiené?
Výbuch smíchu. Odpoledne mi
nabídl, e by nás vzal na výlet,
má tu auto.
 Nádobí, máme rande, co ty
na to?
 No jasnì, jdeme do toho!
Byla jsi vdycky odvánìjí ne
já. Bohatý podnikatel byl v lázních

na rekonvalescenci po pokusu
o sebevradu. Ne kadý unese,
co je mu naloeno. Vozil nás po
okolí na výlety. Vykládal nám
obhroublé vtipy, ale striktnì trval
na vykání. Taky nás vzal k jezeru.
Chtìla jsem si zaplavat, ale ne
mìla jsem plavky. Tak muselo
staèit jenom spodní prádlo. To se
pak suilo na anténì pøi jízdì
nazpìt. Pøi hledání usueného
prádla jsme zapomnìly, kam jsme
ho daly a v autì ho nemohly najít.
 Podívejte se, mnì prùser
neudìláte, já si svoje auto uklízím
sám! Odjídìly jsme z lázní døíve
ne pán. Kdy se s námi louèil,
plakal.
Pak sis zlomila krèek a vozík byl
tady. Nechtìla jsi u jezdit na
rekondice, vozík se stal tvojí psy
chickou bariérou. Pøemlouvala
jsem Tì. Souhlasila jsi, jenom
kdy s Tebou budu na pokoji já.
Pøekonaly jsme to, pak jsi jezdila
na rekondice i beze mì. My se
nedáme, stalo se naím heslem.
Získala jsem nabídku na práci.
Jednalo se o tzv. monitoring re
klam. Práce spoèívala v tom, e
od 6.00 do 22.00 zamìstnanec
bude poslouchat Radiournál,
a pokud se ozve reklama, nahraje
ji na magnetofonovou pásku. No
to ne, nemohu poøád poslouchat
rádio! Svìøila jsem se Ti.
 Prosím tì, vezmi to, budu
poslouchat za tebe!
Tak jsme se staly kolegynìmi.
havily jsme drát, kdy která bude
me poslouchat.
Vydìlaly jsme si pár penìz, ne
si na to firma zakoupila software.

Scéna z filmu Motýlí èas, reie: Bøetislav Pojar, výtvarník: Jaroslav Bezdìk

Vzpomíná, jak jsi na rekondici
ve Skokovech slavila edesáté
narozeniny? Bylo teplé jaro, spolu
s námi byli v penzionu ubytovaní
cyklisté. Prima krásní chlapi. Kdy
se dozvìdìli, e slaví narozky,
posbírali døevo na táborák, koupili
Ti kytku a ampaòské. Byl to
krásný veèer.
Kadé pondìlí jsi s námi jezdila
na cvièení do Tusarky. Pøipravo
vala jsi mi svaèinu, dalamánek se
sýrem. Ná øidiè Karel pro Tebe
vybìhl do prvního patra, nejprve
snesl vozík, pak Ti pomohl ze
schodù dolù. Nazpátek v opaè
ném poøadí. Trvalo to dlouho, ale
dokázala jsi to.
Má Reiki, nabíjela jsi mi mùj
oblíbený døevìný náramek. Ne
vím, jak to s tím Reiki je, ale
náramek høál. Poøád høeje.
Kdy nebylo dobøe, øíkávala jsi,
e ti lezou tlustý do tenkejch.
Nebo: Do psí a hadí, kadá ètvrtá
jiná! Kdy nám lezly tlustý do
tenkejch, posílaly jsme si navzá
jem energii. A je to jak chce,
myslím, e staèí mylenka.

Mìla jsi ikovné ruce. Takové
krásné, tíhlé, dlouhé, s aristokra
tickými prsty. Jezdily jsme spolu
do naeho oblíbeného sekáèe ve
Vysoèanech. Nakoupila sis hro
madu obleèení na váhu. Doma jsi
vechno rozpárala, rozstøíhala
a znovu seila, ale jinak. To byly
modely! Mám jetì leckterý scho
vaný.
Na rekondicích jsme spolu
a s Alicí spávaly v jednom pokoji.
Pokoji dominoval Tvùj obrovský
kufýrek na koleèkách. Bylo
v nìm peèlivì naskládáno neuvì
øitelné mnoství vìcí. Pøi balení
pøed odjezdem domù vìtinou
nastávaly problémy. Vdycky nì
jaká drobnost z toho kufýrku
chybìla. V takovém pøípadì jsi
zavelela:
 Nikdo nesmí ven!
A nastalo velké hledání. Napo
sledy to bylo pouzdro na mobil,
zapadlé za pelestí postele.
Usínala jsi se sluchátky na
uích a poslouchala rádio. Trochu
jsi pochrupávala. Alice má spaní
jako na vodì, tak na Tebe zaèala
mlaskat. Ty jsi to samozøejmì

pøes ta sluchátka neslyela, ale
vzbudila jsem se já. Tak jsem pøi
té pøíleitosti la na záchod. Ra
chot spadnuvích berlí vzbudil
i Tebe. la jsi taky na záchod,
i Alice si dola. Koleèko se za noc
nìkolikrát opakovalo. Nic si z toho
nedìlej, teï trápím Alici svým
chrápáním já.
Hele, na tom obláèku nahoøe,
nenudí se tam? Asi tam fouká
a to Ty nemá ráda. Úplnì Tì
vidím, jak dává do latì aspoò ty
andìly. Radi by sis v teple poke
cala s høíníky, ti jsou zajímavìjí.
Ale Ty si nìjakou tu propustku
zaøídí, o to nemám strach.
Tak mi tam dr místo a obèas
na mì koukni.
Smìje se.
 Co sis nadrobila, snìz si
pìknì sama, kdy nemá rozum!
Já vím, jsem u velká holka,
musím sama.
Tvoje I.
Paní Luïka Volbrechtová, dlou
holetá èlenka Rosky, zemøela dne
13. srpna 2015.

V ateliéru u krále latexových
loutek Jaroslava Bezdìka

J

ako jediný v naí zemi umí vyrábìt tìmto
neivým filmovým hvìzdám latexová tìlíèka,
hlavièky nebo titìrné ruèièky. Kromì loutek
vytvoøil za svoji dlouhou kariéru i desítky divadelních
a reklamních masek. A dlouhodobì se významným
zpùsobem podílel i na pøípravì dnes ji legendární
ho televizního seriálu Gumáci, který v 90. letech
parodoval èeskou politickou scénu. S nástupem
a rychlým rozvojem poèítaèové 3D animace je

Moná si jetì vzpomenete na gumového Václava Havla
z poøadu Gumáci

o tenhle typ øemeslné práce v kinematografii bohu
el stále mení zájem. Pomalu ale jistì se stává
nepotøebnou a jednoho dne bude patrnì zcela
zapomenuta. Øeknìte sami, není to koda?

Dvojhlavec?

Kromì loutek je oblíbenou èinností Jaroslava
Bezdìka i psaní básní.

Nad kanapem v mistrovì ateliéru

Vnitøní výztuí tìla bývá obvykle kovový drátek, který
umoòuje loutce pohyblivost. Èasto se pouívají prvky jako
hliník nebo olovo, jeliko s latexem nijak nereagují. Jiné kovy
by se s ním nesnesly.

Jaroslav Bezdìk si pøi výrobì svých loutek dokáe poradit i s
itím obleèkù

Po odlití do sádrové formy se latex zapeèe v peci pøi teplotì
pøiblinì 100 °C

Bez správného ateliérového zátií se tento netradièní typ
práce neobejde
Dùleité je dostat dobøe zpracovaný výtvarný návrh loutky.
Obèas se ale stává, e se øemeslník musí spokojit i se
základní kresbou na kousku novin.

Nìkdy se kvùli následné animaci, pøi které je tøeba
zachytit vechnu dùleitou mimiku a pohyby, musí
vyrobit více segmentù loutky; ty se pak bìhem
natáèení rùznì vymìòují. Záleí na tom, jak moc

chce filmaø postavu rozehrát. Napøíklad u Pata
a Mata to díky stále stejnému výrazu v jejich oblièe
jích nebylo tak sloité.
Pøipravila: Nela Kýrová
Foto: Tomá Tesaø
Zdroj: internetový èasopis Material Times

Lékaø odpovídá
Dobrý den, jedna pacientka
s RS mì poádala o solumedrol
s tím, e ho pije ve 2 dl grepového
dusu. Nikdy jsem se nesetkal
s touto formou podání a mám
k dispozici pouze injekèní nebo
do infuze 40 mg/ml. Vím, e jetì
existuje 250 mg/8 ml nebo 500
mg/16 ml. Který z nich se prosím
pouívá na pití? A jetì jsem se
chtìl informovat, jestli se stejnì
mùe podat hydrokortizon 100 g,
co je také kortikoid, kdy nebude
solumedrol k dispozici.

SoluMedrol je dle SPC oficiálnì
urèen pouze pro i.v. podání (stan
dardnì v jedné dávce podáváme
500 mg nebo 1000 mg). Po vzoru
amerických kolegù jsme ji pøed
lety zaèali vyuívat také podání
p.o., které nicménì dle SPC ofici
álnì doporuèeno není. Vyuívali
jsme naprosto stejný preparát,
pouze naøedìný do 100200 ml
grepového dusu. Efektivita po
podání SoluMedrolu byla proká
zána a publikována, nicménì
protoe tato cesta podání není
uvedena v SPC, s nastoupivími
akreditaèními poadavky v naí
nemocnici jsme z tohoto dùvodu
museli toto doporuèení opustit,
by je stejnì efektivní a leckdy
pohodlnìjí a hlavnì pro pacienta
organizaènì jednoduí ne i.v.
podání. Ekvivalentem by teoretic
ky byly tablety Medrolu, které se
vak v síle 100 mg do ÈR nedo
váejí, a pøedstava podání 500
mg nebo dokonce 1000 mg me
tylprednizolonu ve formì hromady
tablet o síle 16 nebo 32 mg je
nereálná.

Hydrokortizonem SoluMedrol
nahradit nelze, má jiný plazmatic
ký poloèas a není povaován za
vhodný v této indikaci ve vztahu
k HHA ose. Minimum pacientù
alergických na SoluMedrol v tako
vém nezbytném pøípadì léèíme
ekvivalentní dávkou Dexametha
sonu.
Chtìla bych s nìkým konzulto
vat svou nemoc. Vloni mi zjistili
nemoc RS, prý pozdní záchyt
a k tomu jetì náhodný nález na
mozku, prý podle krve nezhoub
ný. Po zjitìní nemoci mi dávali
v nemocnici ètyøi kapaèky korti
koidu a od té doby beru pøes den
1/2 tablety medrolu. Jinak se
mnou nikdo nic nedìlá a já jsem
v hrozné nejistotì, a tudí i depre
sivní. Jiná léèba prý není. Je
moné s nìkým mùj stav konzul
tovat? A pokud ano, s kým? Je mi
49 let.
Lze doporuèit konzultaci v nej
bliím specializovaném RS cen
tru  kontakty jsou na webových
stránkách www.roska.eu.
Je mi 39let. Od 12 let se
léèím s RS nejprve medro
lem, od 2005 Rebif 44. S pøí
telem se 6. rok snaíme
o miminko. Podstoupili jsme
3× inseminaci, 1× IVF  bez
úspìchu. 2× nativní cyklus.
U 1. nativního cyklu jsem neotì
hotnìla a vyskytl se u mì pro
blém, v jednom místì na bøie
s citlivostí pokoky  nikde nepøi
li na pøíèinu (gynekologie, chirur
gie). Cca po týdnu ve zmizelo.
U 2. nativního cyklu jsem otìhot
nìla a tentokrát asi ve 3. tt. jsem

pociovala tlak v hrudníku a asi
jednou dennì zvlátní vlnu od
hrudníku dolù. V 6. tt. byl potrat.
Na neurologii mi doporuèili vysa
dit injekce, nemùe to mít ve nì
jakou souvislost s RS? (Nevíte,
kdo se pøímo tímto zabývá?)

Nevím pøesnì, naè se vlastnì
ptáte. Stran pøíznakù v prùbìhu
dvou zmínìných tìhotenství ne
mohu vylouèit, e se nejednalo
o pøíznaky RS, nicménì pøedpo
kládám, e jste je konzultovala se
svým neurologem, který v tu chvíli
vydal jednoznaènìjí závìr. Hod
nocení emailem a s èasovým
odstupem není pøíli smìrodatné.
Stran RS a neplodnosti  zde
souvislost není. Pøedpokládám,
e jste byli vy i vá partner po
drobnì na moné obecné pøíèiny
neplodnosti v Podolí vyetøeni.
Stran léèby RS a neplodnosti 
naprostá vìtina pacientek otì
hotní na léèbì inteferonem beta
a problém nenastává. Tento po
stup je celosvìtovì uznávaný
a doporuèovaný. Existují vak
data, která moný negativní vliv
nevyluèují. Konkrétnì se vlivem
lékù na plod zabývá Teratologické
centrum 3. lékaøské fakulty UK
v Praze, kde si mùe vá neuro
log vyádat posudek. Nicménì
jako první asi dává smysl na 12
mìsíce lék pøed dalím otìhotnì
ním vysadit. Toto samozøejmì
musí neurolog nabídnout po zralé
úvaze, nakolik jste zase vy sama
ohroena atakou RS pøi pøeruení
léèby. Rozhodnutí o vysazení
musíte se svým neurologem pro
diskutovat.

Dobrý den!
RS mám 7 rokù, píchám si Rebif
44. Asi 3 dny mì bolí hodnì nohy
(svaly) a mám na nich mírnì
zhorenou citlivost. Minulý týden
jsme chodili po horách. Je mo
né,aby nynìjí horko spolu
se zvýenou zátìí zpùsobily tyto
problémy, nebo se mùe jednat
o ataku? (V RS centru je dovolená
a bìný neurolog si není jistý).

Pokud se jedná o setrvalý pøí
znak v délce trvání déle ne 24
a 48 hod. bez ústupu s ochlaze
ním organismu, pak je nutno ata
ku zvaovat se znalostí pøedcho
zího neurologického nálezu, sta
dia Vaí RS apod. Vyhledejte
svého neurologa.

V roce 2010 mi byla diagnosti
kována RS, byl jsem zvyklý spor
tovat, nyní po opìtovných ata
kách se mùj pøístup ke sportu
vlivem horího pohybu zhoril
a zaèala mi výraznì ubývat sva

lová hmota hlavnì na nohou 
hubená lýtka! Delí dobu, asi
2 roky, uívám medrol a nyní bych
mìl pøejít na léèbu tysabri, mohu
pøi cvièení a jako doplnìk stravy
na obnovení svalové hmoty brát
podpùrné látky jako kreatin, ami
nokyseliny? Nebo jaké jsou vhod
né látky pøi nemoci RS na udrení
a posílení svalstva?

Medrol nebude podáván sou
èasnì s tysabri, co je samo
o sobì pro vá problém s výho
dou. Jinak vám budu pøát, aby
tysabri vedlo ke kýené stabilizaci
choroby, a vy jste mohl zase více
obnovit pohybovou aktivitu. Jiná
cesta pro zlepení svalové hmoty
neexistuje. Zmínìné podpùrné
látky v omezeném mnoství neu
kodí, ale bez pohybu  jak urèitì
víte  budou k nièemu.

Dobrý den, pøed dvìma mìsíci
mi byla diagnostikována roztrou
ená skleróza. Proèetla jsem
spoustu materiálù o potravino

vých doplòcích a trochu se ztrá
cím ve filtraci informací o tomto
tématu. Chtìla bych se vás proto
zeptat, co si myslíte o rakytníku
a curcuminu... Co se týèe rakytní
ku, tak pøes jeho skvìlé zdraví
prospìné vlastnosti se obávám
jeho imunomodulaèního vlivu.
Po ovìøené medicínské filtraci
lze z potravinových doplòkù se
skuteèným významem doporuèit
pouze vitamin D, který vám vá
neurolog pøedepíe. Dalí finanè
ní prostøedky investujte do pravi
delné pohybové aktivity. Tím pro
sebe udìláte nejvíce.
poskytuje
z Neurologické kliniky a Centra
klinických neurovìd Univerzity
Karlovy v Praze, 1. lékaøská fakul
ta a Veobecná fakultní nemocni
ce v Praze, Kateøinská 30,128 00
Praha 2. Dotazy zasílejte na
email: poradna@roskapraha.cz.
Tato poradna je podpoøena gran
tem spoleèností Teva.

Parkinsoniáda 2015

P

rotoe jsme mìli letos mo
nost zahrnout tuto akci do
rekondièních pobytù, vyu
ili jsme toho a zajistili si ubytová
ní na dvì noci v hodonínském
hotelu Panon. Pøijeli jsme do
Hodonína u v pátek 31. 7. odpo
ledne, nejprve jsme navtívili
místní láznì, které jsou novì
indikovány i pro léèbu RS, kde
jsme se opìt potkali s motorkáøi,
a poté jsme se ubytovali v hotelu.
Tady nás èekalo milé pøekvapení
v podobì pùvodnì neplánované
veèeøe, kterou nám Honza zajistil,
abychom neli hladoví na koncert.
Naveèer jsme se pøesunuli na
hodonínské námìstí, kde èekali
opìt motorkáøi a hlavnì souro
zenci Hana a Petr Ulrychovi se
svou skupinou, kteøí si pro úèast
níky Parkinsoniády pøipravili kon
cert jako prùøez jejich 50letou
tvorbou. Byl to nádherný záitek
pro vechny zúèastnìné a krásnì
nás energeticky nabudil na zítøejí
soutìení.
Ráno po probuzení jsme nased
li do pøistavených autobusù, které
nás odvezly do sportovní haly
elva v Dubòanech. Zaregistrova
li jsme se a u jsme se øadili
k nástupu. Nae drustvo èítalo

celkem 22 lidí. Loni jsme získali
pouhou jednu medaili, a tak jsme
èekali, e letos to bude podobné
vzhledem k tomu, e parkinsonici
jednak netrpí takovou únavou
jako roskaøi, a jednak celý rok
trénují a poøádají podobné závody
v rùzných mìstech, bowlingové
a pingpongové turnaje, a vùbec
celkovì mají sportovnìjího du
cha. Po nástupu jsme vyslechli
dojímavou hymnu parkinsonikù,
pøi ní jsme se vichni dreli za
ruce, promluvili k nám VIP hosté
(senátor Zdenìk kromach, ná
mìstek hejtmana Stanislav Jurá
nek a dalí), krkalovic vnuk za

hrál na housle a pak u jsme se
vrhli do sportování. Na programu
byly tyto disciplíny: boccia (indoor
pétanque), ipky, hod na ko, kop
na branku, støelba hokejkou na
branku, foukaèka, støelba vzdu
chovkou, bowling, curling a ping
pong turnajovou formou. Dle
svých moností jsme se snaili
zúèastnit se vech disciplín kromì
ping pongu, na který se naopak
plnì soustøedil Zdenìk. A jak
jsme dopadli? Na nae pomìry
naprosto skvìle! Získali jsme cel
kem 8 medailí. Zdenìk po urput
ných bojích porazil své nejvìtí
soupeøe (Sedláèek  Parkinson

zatanèili si a poslechli pár Dua
nových písní, a pak u nastaly
pøíjemné okamiky, kdy nai èle
nové stoupali na stupnì vítìzù.
Kamila s Hankou podìkovaly
Honzovi a Helence krkalovým
za pozvání, omluvily se za ukoøis
tìní tolika medailí a vyjádøily na
dìji, e pøítí rok budou roskaøi
pozváni opìt a zúèastní se jetì
ve vìtím poètu. Jiøina s Vlastou
B dokonce zaèínají pøemýlet
o Roskiádì

Brno, Mikulka  Parkinson Zlín)
a zaslouenì zvítìzil. V nìkterých
disciplínách jsme mìli na bednì
dokonce dvojí zastoupení  ve
støelbì vzduchovkou byla Vlasta
B první a Majka druhá a v ipkách
zvítìzila Lubka (nová posila
Rosky Kyjov) a tøetí byla nae
Vlasta A. Dalí medaile získali
opìt Vlasta B  støíbro v hodu na
ko, Petr (Roska Jihlava)  bronz
ve vzduchovce a Lubka  zlato ve
foukaèce. A to nepoèítám celkem
tøi medaile Mirka Maliny, který, aè
parkinsonik, je i naím èlenem.
koda, e nemùe soutìit za
nás.

Pøed vyhláením medailistù
jsme jetì pøispìli do záznamu

Duana Bitaly rozhovorem s mo
derátorkou Táòou Pikartovou,

Po skonèení oficiální èásti jsme
poveèeøeli a pøesunuli se opìt do
haly, kde nás èekal kulturní pro

gram. enský Sboreèek z Dub
òan sloený z mladých ikovných
dìvèic zapìl lidové písnì z míst
ního regionu (jednou z èlenek je
i vestranná Lubka) a pak nastou
pili Muáci  úasný muský
folklorní soubor, kteøí zazpívali
i zatanèili verbuòk. Potom u jsme
se bavili mezi sebou, tanèili a na
vazovali pøátelství, nejvíce s par
kinsoniky z Polska. Kolem pùlnoci
jsme odjídìli posledním autobu
sem zpìt do hotelu. Dopoledne
jsme se rozlouèili a rozjeli se
k domovùm. Dìkujeme spolku
Parkinson Slovácko za pozvání,
MZ za finanèní podporu, roska
øùm za úèast a pøítí rok zase na
shledanou!
Kamila Neplechová

Pøekonej sám sebe

N

ejdøíve jsme celou skupinu
pøivítali v poledne v MS
centru na Srbské, kde jsme
posedìli v zasedací místnosti (do
klubovny bychom se toti vichni
v poètu asi 10 voskaøù a 10 motor
káøù neveli) a pak kolem 14. hodi
ny jsme se vydali do Bosonoh. Tam
nás pøivítali Jana a Milo Doèeka
lovi, voòavé grilované pochoutky a
lahodné vychlazené pivo. Celkem
se selo pøes 20 roskaøù, co
v horkém poèasí byl témìø zázrak.
Prostì jsme opìt pøekonali sami
sebe. Mezitím Vlasta B pøipravila
sportovitì, kde jsme mìli v plánu
trénovat na Parkinsoniádu. A tak
jsme házeli na ko, hokejkou se
trefovali na branku, dále kop na

branku, ipky, slalom a jiné. Nejvìt
í legrace byla pøi chùzi na malých
chùdách, kde proti sobì nastupo
vali roskaøi a motorkáøi. Mezitím
jsme se dobøe bavili, pojídali po
choutky z grilu a popíjeli pivo a jiné
chlazené nápoje. Zavítali mezi nás
i VIP hosté  dokonalý pan Vladimír
Koudelka, který se zná s kadým,
kdo v tomto mìstì i v celé republice
nìco znamená, dále herec Vaek
Svoboda alias Lumír Nykl a Miro
slav Krtek Kratochvíl, bývalý
úspìný reprezentant v kolové.
Pøila také Milena Sedláèková ze
spøáteleného STP s partnerem
Mirkem. K pøítomným promluvil
Vaek Svoboda, pøedsedkynì
Rosky Kamila, éf projektu Pøeko

nej sám sebe Radovan Holub
a Krtek. Poté jsme se pøipojili do
ivého vysílání Rendezvous se
Zdeòkem Junákem v Èeském roz
hlase, kde za sebe i za nás promlu
vil Vaek Svoboda. Potom u na
stalo sportování a zábava, ke které
pøispìli i kytaristé Fred a Honza,
kterým sekundoval Standa. Pøi
skvìlé zábavì èas rychle utíkal a
kolem 8. veèer jsme se zaèali po
malu trousit ke svým domovùm.
Akci si jistì zase zopakujeme. Dì
kujeme Janì a Miloovi, motorká
øùm i naemu novému patronovi
Vaku Svobodovi.
Kamila Neplechová

Brnìntí roskaøi na hodech

H

odové veselí vypuklo ji
v pátek, kdy stárci postavili
v areálu koupalitì máji
a v podveèer pak voòavým roz
marýnem, dobrým vínem a lido
vou písnièkou pozvali obèany
obce na hody. Bydlí zde asi 700
obèanù a krojovaných byla více
ne stovka. V této obci bydlí
2 roskaøi a loni se jetì 1 odstì
hovala. Ná èlen Petr nedávno
oenil syna Romana. Je tradicí,
e prvním stárkem bývá èerstvì
enatý mu z obce. A protoe

z toho Petr mìl radost, pozval
i kamarády z Rosky, aby se pøili
podívat. V kroji el Petr s manel
kou Ivanou, tradiènì nae èlenka
Vlasta B. s vnuky Lukákem
a Tomákem a letos se pøidali
i novomanelé Milo a Hanka S.
a kroj si oblékla i Vlasta A., která
aè od Valaského Meziøíèí, si celé
hody náramnì uívala, pøily se
podívat i Kamila a Simona.
Hodový program odstartoval
v sobotu po obìdì koncertem
dechové hudby adovjáci na ná

vsi, vyvádìním svobodných stá
rek a slavnostním prùvodem kro
jovaných po novì poloené asfal
tové cestì po opravì kanalizace.
Nikdo se v tom horku nepøilepil
a doli jsme opìt na náves.
A pak ji byla vyvedena první
stárka, starosta pøedal Romanovi
hodové právo, po nezbytných
sólech pro první stárky a starostu
s manelkou se vydal prùvod za
doprovodu pøihlíejících na kou
palitì a tam u vypukla pravá
hodová veselice. K tanci i posle

chu hráli adovjáci, vystoupily
i místní dìti se svým dìtským
hodovým pásmem. Vichni obdi
vovali hezké stárky a hlavnì sle
dovali první taneèní krùèky i tìch
nejmeních. Nejvìtí obdiv vak
sklidila první stárka Eva. Pochází
z Milotic, je jsou srdcem morav
ského folkloru. Odtud byl i její
pìkný kroj. Veèerní program pak
zpestøila dámskou volenkou, pøi
které taneèníci museli své part
nerce zakoupit malou zástìrku,
kterou si pøipendlila na kordulu,
a také stopeèku vína. To byl na
jednou plný parket, kadá se
chtìla stát nejlepí taneènicí le

toních hodù s nejvìtím poètem
získaných zástìrek. Obì nae
Vlasty se snaily, ale nakonec
zvítìzila místní stárka Adélka.
Nechybìla vinotéka s bohatým
výbìrem ze tøiceti vzorkù kvalit
ních odrùdových i archivních vín
z produkce firem ze Znojma,
z Mikulèic a dalích. Vichni byli
také zvìdaví, kdo si letos odnese
titul Øícmanský násoska. Soutì
v poznávání vín byla odstartová
na ve veèerní èásti hodového
programu a zvítìzila zpìvaèka
Lenka z místní cimbálové kapely,
která pak veèer také vystoupila

s pásmem lidových písnièek. A to
jsme si i my zazpívali.
Byl krásný teplý veèer, tak se
pøíjemnì sedìlo a povídalo. Pøe
spali jsme pak u Vlasty a ráno
jsme se nìkteøí vraceli domù jetì
s písnièkou na rtech. Je fajn, e
se jetì dodrují tradièní zvyky,
pøíprava dá jistì hodnì práce, ale
bylo vidìt, e se pøidávali i mladí,
a také dìti nadenì tancovaly
a zpívaly. A my se zase tìíme
na dalí setkání na jiné zajímavé
akci  nejblií bude rekondice
v Zubøí.
Vlasta Blatná

Den roztrouené sklerózy
v Èeských Budìjovicích

L

etos tuto významnou akci
uspoøádala ROSKA Èeské
Budìjovice ji popáté. Koná
se vdy u pøíleitosti Celosvìto
vého a Národního dne roztroue
né sklerózy (RS), a mùeme tedy
zaèít mluvit o tradici. Je to bene
fièní akce s bohatým kulturním
programem na jednom z nejvìt
ích a nejhezèích námìstí v Evro
pì. Smyslem Dne roztrouené
sklerózy je nejen setkání pacientù
a jejich blízkých pøi zajímavém
kulturním programu, ale pøede
vím íøení informací pro veøej
nost o ivotì s nevyléèitelnou
nemocí, o jejích projevech a zpù
sobech léèby a hlavnì o nadìji.

Program zahájila Ivana Bulano
vá uvítáním vech pøítomných,
nastínila program a pøedstavila
dùleité osobnosti, které pøevzaly
nad celou akcí zátitu, a té

vechny dobrodince podporující
èinnost naí organizace. Jmeno
vitì bych ráda zmínila spoleènost
BIOGEN (CZECH REPUB
LIC), s. r. o., primátora statutární
ho mìsta Èeské Budìjovice Ing.
Jiøího Svobodu, hejtmana Jiho
èeského kraje Mgr. Jiøího Zimolu
a jeho první námìstkyni Mgr.
Ivanu Stráskou, Zdravotní poji
ovnu Ministerstva vnitra a spo

leènosti Teplárna Èeské Budìjo
vice, Láznì Vrá a DMA, kteøí nás
podpoøili finanèními pøíspìvky.
Dále chci podìkovat firmám Vi
nárna SOLNICE a FARKAtéka,
Pekárna Srnín a Cukrárna U Klá
tera za pøispìní jejich výbornými
produkty a spoleènosti VERBA
plus za zvýhodnìné podmínky pøi
propagaci celé akce.

Zastøeené pódium o velikosti
8 m × 6 m se plnilo hudebníky,
taneèníky i sportovci, kteøí vhodnì
doplòovali zajímavá vystoupení
vedoucí lékaøky MS centra Ne
mocnice Èeské Budìjovice
MUDr. Libue Lhotákové, sociální
pracovnice a vedoucí ZOO tera
pie Romany Boèkové i samotných
pacientù. Kadá minuta vech
ètyø hodin byla nabita informace
mi, které byly neustále promítány
na LED stìnu. Ji tradiènì jsme
se mohli tìit z vystoupení mao
retek Hlubocké princezny, po
slechnout si nìco lidových i kla
sických skladeb v podání smyè
cového souboru Otakárek, smyè
cového orchestru a kytarového
souboru ZU B. Jeremiáe. Ob
divovali jsme úasné vystoupení
uskupení SHARKS z Ledenic, pøi
jejich akrobatických prvcích se
tajil dech. Trochu exotiky vnesli
do proslunìného èeskobudìjovic
kého odpoledne Adéla a Jesús pøi
tanci Salza LA. Tanec v rytmu
breakdance, neménì nároèný
a velmi poutavý, pøedvedli taneè
níci z taneèní koly BUDSIZE.
Sportovní sestavu si pøipravili
èlenové oddílu taekwondo Køe
metí draci. V rámci programu
byl také pøedstaven projekt Pøe
konej sám sebe na podporu lidí
s roztrouenou sklerózou, jeho
cílem je zjistit, jaké má iroká
veøejnost o RS povìdomí a vhod
nou formou o této problematice
informovat. Pøedstavitelé tohoto

projektu pøijeli na námìstí v ÈB
na motocyklech typu JAWA 50,
a tím pøidali naí akci na pøitali
vosti i pro jiné úèastníky. Vichni
jmenovaní úèinkující vystoupili
bez nároku na honoráø  a za to
jim patøí ná velký dík.
Pøestoe byl program bohatý
a velmi kvalitní, pro úèastníky bylo
asi nejvìtím lákadlem vystoupe
ní revivalové skupiny POP Stars,
která se nám osvìdèila ji v loò
ském roce. Proto jsme je pozvali
i letos a rozhodli se dát jim vìtí
prostor, aby se pøedvedli nejen
jako Beatles, ale i jako ABBA
a Boney M. Muzikanti opìt sklidili
velký úspìch a do tance se zapojil
nejeden návtìvník naeho bene
fièního koncertu.
Pøíprava akce tohoto typu je
velmi nároèná, a to nejen finanè
nì a èasovì, ale hlavnì po orga

nizaèní stránce. Celý výkonný
výbor zaèíná pro Den RS praco
vat s pùlroèním pøedstihem a vì
nuje mu vìtinu svého volného
èasu. Ale nejen jemu patøí mùj
dík . Dìkuji i dalím èlenkám,
které pøily a aktivnì se zapojily
do prodeje výrobkù pacientù s RS
a poskytovaly informace vem
zájemcùm, kteøí navtívili ná
stánek  jmenovitì paní Lídì
Sedláèkové, Dáe Perníkové,
Zuzanì Beranové, Marii Vondrá
kové a Vlastì Øehákové. Je potì
ující zjistit, e nejen pacienti, ale
i lidé ze zdravé èásti populace
jsou ochotni nezitnì pomoci pøi
organizaci a celý den poskytovat
servis s technickým zabezpeèe
ním akce, a proto dìkuji i panu
Martinu Veisovi, Matìji vábovi
a FrantikuTrnkovi.
Co øíci závìrem? Dle ohlasù to
byla úspìná akce, pøi které jsme
se nejen pobavili, ale dozvìdìli
se i mnoho nových uiteèných
informací. Kadý roèník je vdy
o stupínek lepí ne ten pøedcho
zí... A proto ji nyní pøemýlíme
o tom dalím, estém. TÌÍM SE,
E SE TAM POTKÁME.
Vìra vábová
pøedsedkynì
Rosky Èeské Budìjovice

Svìtový den RS v Ostravì

T

ento semináø se konal
v prostorách Sanatorií Klim
kovice, které svým technic
kým zázemím zcela vyhovují po
adavkùm bezbariérovosti i do
stupnosti MHD, bezbariérové do
pravy. Tyto prostory vyuíváme
ji od roku 2012, kdy jsme poprvé
uskuteènili oslavy Svìtového dne
v Ostravì Klimkovicích. Program
semináøe se pøipravoval ve spolu
práci s odbornou garantkou
MUDr.
Olgou
Zapletalovou
a pøedsedkyní Rosky Ostrava
Naïou Novákovou. Téma pøed
náek jsme zamìøili hlavnì na
problematiku, která nejvíce zají
mala pacienty s RS, a to na únavu
a následnì jak ji zvládat, nové
rehabilitaèní programy pro RS
v Sanatoriích Klimkovice a v ne
poslední øadì tyto pacienty zají
má problematika zamìstnávání
osob s RS.
Krátce pøed zahá
jením celé akce probìhla v salon
ku Sanatorií Klimkovice krátká
tisková konference se vemi pøed
náejícími, kde byli pøedstavitelé
regionálního tisku a rozhlasu. Na
akci byli pøítomni redaktoøi regio
nální televize. Moderátorka celé
akce Hanka Potmìilová pøi pøíle
itosti Svìtového dne vechny
pøítomné v sále pøivítala zdravicí
místopøedsedy vlády Pavla Bìlo
brádka, na zahájení vystoupili
MUDr. Olga Zapletalová, prokuri
sta Sanatorií Jozef Dejèík a zá
stupkynì managementu FNO,
oblast oetøovatelská péèe, PhDr.
Zdeòka ináglová. Akce Svìtový
den v Ostravì byla tímto zaháje
na.

A to u se program rozjel napl
no jednotlivými pøíspìvky. S pøí
spìvkem Únava u RS, jak na ni
a jak ji léèit vystoupila MUDr.
Olga Zapletalová, poté primáø
Sanatorií MUDr. Tomá Bauko,
vedoucí rehabilitace Mgr. Roma
na Holaòová a fyzioterapeutka
Mgr. Karin Laská úèastníky se
známili s novými programy na
rehabilitaci pacientù s RS v Sana
toriích Klimkovice a odbornou
èást zakonèila svým pøíspìvkem
o problematice zamìstnanosti
OZZ øeditelka NFOZP Hana Po
tmìilová. Díky pøednákám tìch
to odborníkù na semináøi se moh
la iroká veøejnost i pacienti s tím
to onemocnìním dozvìdìt infor
mace nejen o nemoci, její léèbì,
následné cílené rehabilitaci, ale
i o monostech zamìstnání osob
s roztrouenou sklerózou. Pøítom
ní byli seznámeni i s èinností
pacientské organizace Roska Os
trava, která vytváøí aktivity pro
pacienty s tímto onemocnìním.
Po krátké pøestávce na obèer
stvení následovala druhá èást
programu, kde vystoupili nai
zahranièní hosté, zástupci paci
entských organizací, prezidentka
SZSM Jarmila Fajnorová a Anna
Kroczková z Polska. Akce se
zúèastnily pøedsedkynì Unie
Roska v ÈR RNDr. Eva kobiso
vá, Ph.D a tajemnice Ing. Jiøina
Landová.

prostøednictvím pozváni odborníci

Díky úzké spolupráci s RS cen
trem Neurologické kliniky FN Os
trava pod vedením MUDr. Pavla
Hradítka a s garantkou MUDr.
Olgou Zapletalovou byli jejich

a podpory bychom tento Svìtový

z RS centra Neurologické kliniky
FNO a Sanatorií Klimkovice, kteøí
se zabývají léèbou a rehabilitací
roztrouené sklerózy.
Nad touto vydaøenou akcí Svì
tový den RS pøevzal zátitu mís
topøedseda vlády Pavel Bìlobrá
dek a námìstek hejtmana kraj
ského úøadu MSK Jiøí Martinek,
odbornou zátitu nad touto akcí
pøevzala Fakultní nemocnice Os
trava a generálním partnerem
Svìtového dne byly AQUAKLIM,
s. r. o., Sanatoria Klimkovice.
Svìtový den RS navtívilo
170 úèastníkù, mezi kterými byli
i zástupci zahranièních pacient
ských organizací ze Slovenska
a Polska. U této pøíleitosti se
v prostorách mini galerie kavárny
konala výstava výtvarných prací
pacientù s RS.
Velké podìkování patøí Fakultní
nemocnici Ostrava, RS centru
Neurologické kliniky FNO, AQUA
KLIM, s. r. o., Sanatoria Klimkovi
ce, ale i naim sponzorùm a dár
cùm, bez jejich spolupráce
den RS nebyli schopni realizovat.
Naïa Nováková,
pøedsedkynì Rosky Ostrava

Roska Jihlava na výletì
spoleènì s Roskou Brno

Z

volili jsme letos trasu se
zajímavou náplní. U dálnice
za Brnem  ve Vykovì 
je zajímavé Letecké muzeum, kde
Nadace historické spoleènosti
vystavuje nejenom plno letadel,
ale i spoustu pozemní techniky.
V muzeu bylo opravdu na co
koukat; jsou zde vystavena stíha
cí, bombardovací, transportní
i prùzkumná letadla, vrtulníky,
letecké motory, vojenská bojová
i pøepravní technika, dìlostøelec
ké a protiletadlové zbranì. Také
mnoho dalích exponátù a frag
mentù vykopaných letadel z 2. sv.
války. Zdálo se, e vichni si se
zájmem prohlíeli vystavené ex
ponáty a jejich bezvadný stav.
Dalím a hlavním naím cílem
byla zoo ve Zlínì. Je tam k vidìní
na 220 druhù zvíøat a ta jsou
rozdìlena podle kontinentù. Zají
mavé jsou prùchozí voliéry a ex
pozice, kdy si kadý návtìvník

blízkostí se zvíøaty bezdìky zpøí
jemnil ten krásný den. Ale vichni
jsme se tìili nejvíce do pavilonu,
kde jsou chováni rejnoci. Mohli
jsme si je pohladit i nakrmit 
samozøejmì za dodrení hygie

nických opatøení pro zachování
zdraví tìchto obdivuhodných ryb.
Poøád u nich bylo plno lidí a poøád
se bylo na co dívat.
Kdy jsme byli unaveni, mohli
jsme nastoupit do vláèku, který
jezdil témìø celou zahradou. Mìl
nìkolik zastávek, take se dalo
popojít vdy k jiným zvíøatùm,
prohlédnout jiné exponáty. A také
navtívit rùzná obèerstvovací za
øízení a vyuít i docela sluné
sociální zázemí, nìkteré dokonce
i pro invalidy.
A opomenout se nedá pøekrás
ný zámek Lená, který má pøí
stupných 11 dobovì zaøízených
pokojù. V Sále pøedkù se uzavírají
svatby a v jedné z místností byla

zrovna velká výstava panenek.
Zámek je v areálu zahrady, krás
ný park s vodotrysky a vítané
stíny rozloitých stromù, které
nám v tropickém horku poskytly
tak potøebný chládek.
Kdy se blíila doba odjezdu,
vichni jsme se vyfotili a uhøátí,
ale spokojení jsme se klimatizo
vaným autobusem vraceli domù.
Jitka Veèeøová

ROSKA Havlíèkùv Brod
a ïár nad Sázavou slaví
Svìtový den RS

P

o vydatné snídani a leh
kém odpoèinku se obì
nae party sely ve cvièicí
místnosti a zaèaly rozhýbávat
tìla. Mnoho z nás objevilo svaly,
které nám byly dosud zatajeny.
Kdy nai skvìlí vedoucí Petra
a Karel po 45 minutách vidìli
nae zoufalé pohledy, museli
zavelet: na podloky!. Vem se
nám ulevilo. Po závìreèné medi
taci jsme probudili hluboce medi
tující cvièence a rozebìhli se do
pokojù.
Odpolední program nás zavedl
do Orientu. Tøi výborné taneènice
nás zasvìtily do tajù bøiních
tancù. Zatanèily nám v nádher
ných kostýmech a pak nás i po

zvaly na parket, abychom se také
zapojili. Dùkladnì jsme si roztøe
pali, rozvlnili a natøásli nae bøí
ka a boky. Dokonce se vozíèká
øùm rozkmitala i koleèka. Prostì
nádhera!
Nezaháleli jsme ani po veèeøi.
Ze ïáru nad Sázavou pøijela
zahrát kapela. Nae hlasivky tr
pìly u od prvních tónù a záhy
i nae nohy.
Prostì jsme si celý den uívali
plnými douky.

Karel Kesner

dolí Teplé je v oblasti Karlo
vých Varù pøi ústí do Ohøe
orientováno pøiblinì seve
rozápadním smìrem. Je úzké
a hluboké a mìlo by být spí
studeným místem s vlhkou atmo
sférou zklidòujících a umrtvují
cích zemských energií pod pøeva
hou ivlu vody. Ale pøíroda tomu
chtìla jinak. Esovitý tvar posled
ních zákrutù øeky Teplé pøipomíná
hada, který se chøtánem otevírá
do údolí Ohøe a vybízí odváné
k tomu, aby se nechali spolknout
do ohnivé moci draèích sil matky
Zemì. Øeka Teplá získala své
jméno oprávnìnì. V dávných
dobách, kdy jetì láznì neexisto
valy a vechna voda vývìrù volnì
odtékala, musela být opravdu
øeka Teplá o poznání teplejí ne
Ohøe.

Ú

Údolí je skuteènì plné zemské
ho ohnì, pochopitelnì hlavnì
díky silným výronùm horkých pra
menù, a to pøedevím toho nejdù
leitìjího z nich  Vøídla. Vøídlo
je coby pøírodní gejzír skuteènì
unikátní v rámci celé kontinentální
Evropy. Dnes tryská a do výe
14 metrù, prùtok vech vrtù Vøídla
se odhaduje na neuvìøitelných
2000 litrù za minutu a teplota vody
dosahuje 80 °Celsia. Kdybychom
nebyli zvyklí na velijaké umìlé
fontány a vodotrysky, stáli by
chom stejnì jako nai pøedci
v nìmém úasu pøed divadlem
pøírodního gejzíru a páry, ohro
meni a ochromeni pohledem na
vodu, støíkající z rozpraskaného
lutooranového masivu desky
vøídelního kamene.

velmi umìlých a uèesaných ná
bøeích øeky, parky a procházko
vé okruhy.

Ne tady èlovìk postavil budovy
a kolonády lázní, byl pohled na
pøírodní scenérii dozajista jetì
úchvatnìjí ne dnes, kdy je Vøí
dlo svázáno do jediného vodo
trysku. Údolí Teplé muselo být
pøehrazeno mocnou vrstvou vøí
delní desky, po které stékala øeka
a z které v prasklinách a otvorech
støíkala vroucí voda a hnal se
syèící plyn. V zimì muselo být
údolí plné mlhy z horké páry.
Dnes je situace ponìkud usedlej
í, a to zámìrnì. Místo syrové
pøírodní energie nalezneme její
mnohem kultivovanìjí podobu 
naèechrané secesní i klasicistní
stavby kolonád, barevná prùèelí
hotelù plná ozdob, pìí zóny na

Pamìtní místa, pomníky a pøí
bìhy slavných, suvenýry. Vech
ny láznì mají zákonitou logiku
pùsobení a tak i v Karlových
Varech je genius loci veskrze
lázeòský. Pøece jen, lázeòská
atmosféra má hlavnì uklidòovat,
uzdravovat a konejit, ale burcu
jící energie tryskající vody a syèící
prameny budí spí neklid, obavy
a strach. A tak je lidé umravnili na
únosnou mez. Nebo snad a za
ni? Je poctivé øíct, e voda dne
ního Vøídla nevyvìrá pøirozenì,
ale pochází z jednoho ze ètyø vrtù,
které rozvádí vody do jednotlivých
lázeòských domù. Vodotrysk zøíd
la je potøeba stále udrovat a èis
tit, vøídelní kámen se na vem

usazuje pøekvapivì rychle. Dva
tisíce litrù horké vody za minutu
nestaèí vyuít ani tak velké láznì
jako K. Vary, a tak èást vody bez
uitku uniká do øeky. Vøídelní
deska je v korytì øeky pøekrytá
betonovými panely, aby ji øíèní
voda neerodovala, a nezpùsobila
tak divoký výron natlakované vo
dy. Zkrátka  lidé se tady snaí
zvládnout obrovskou sílu Zemì
a nutno øíci, e to není soulad, ale
nepøetritý souboj.

Pramenù je v Karlových Varech
celá øada, ale jsou si ve vìtinì
pøípadù velmi podobné. Pro po
chopení energie zdejích prame
nù je podstatné Vøídlo, a pak snad
jetì Hadí pramen na okraji pra
menné zóny. Ostatní prameny
jsou variacemi na téma Vøídla.
Jejich voda pochází ze stejného
zdroje, jen se k povrchu dostává
jinými puklinami a vrty. V chemic
kém sloení i energii se lií jen
málo, hlavní rozdíl je v teplotách
a obsahu rozputìného oxidu
uhlièitého. Teplota pramenù je
dána rychlostí stoupání vody na
povrch. Vyí prùtok zpùsobuje,
e se voda nestaèí tolik ochladit.

Obsah minerálních látek v karlo
varských vodách je vysoký a po
hybuje se kolem 6 gramù v litru,
obsah oxidu uhlièitého je díky
teplotì vody nií, ne je obvyklé
u vody studené. Z úèinných slo
ek jsou významné hlavnì sírany
(Glauberova sùl) a chloridy. Hor
ká voda pochází z hloubek kolem
2000 metrù, kde se ohøívá na
dohasínajících zbytcích magma
tického krbu a sytí se oxidem

uhlièitým, který je takté dozvu
kem dávné vulkanické èinnosti.
Pøísun vody k hlubinným mag
matickým tìlesùm je znaènì slo
itý, nejde pouze o vodu øíèky
Teplé, která se vsakuje kdesi ve
výe poloeném Slavkovském
lese. Pramenné zdroje karlovar
ských podzemních vod jsou urèitì
také v povodí Ohøe, co se obje
vilo pøi prùvalu dùlních vod v po
vrchových lomech kolem Sokolo
va. Tehdy dolo ke krátkodobému
zastavení a poklesu prùtoku pra
menù. Voda, kterou pijeme z kar
lovarských pramenù, strávila
v podzemí i øadu let, aby nakonec
vyla na povrch po zlomech zem
ských desek. Souèasnì se v ní
v podzemí rozpoutí i oxid uhlièi
tý. Voda se tím stává vlastnì
slabou kyselinou a rozpoutí zá
sadité minerály z hornin, se který
mi se dostane do kontaktu. Mine
rálku pak k povrchu tlaèí právì
pøebytek oxidu uhlièitého.
Voda spolu s plynem je v pod
zemí i „spolupachatelem‟ zná
mých zemìtøesení na Chebsku
a Karlovarsku. Smìs termálních
vod a plynù rozvolòuje horniny na

která tím byla odsouzena stát se
lepím kanálem. Jeho zajímavou
krásu ocení jen vodáci pøi kado
roèních splutích Teplé. Podplutí
pod kolonádou, kde syèí pára
a z trubky støíká pøebyteèná voda
Vøídla, je velmi zajímavým a uni
kátním záitkem. Jen je tøeba si
opakovat, e nejsme pod jakousi
fabrikou, ale pod pøírodním Vøíd
lem, a e jde opravdu o sílu a dílo
pøírody a nikoliv o výtok z kanali
zace.

výstupních zlomových plochách
a zpùsobuje jejich nestabilitu.
Zvodnìné vrstvy slouí jako kluz
né plochy a k pohybu zemských
ker pak staèí i velmi malé napìtí.
Co je na druhou stranu tìstí 
zemìtøesení jsou tady sice èastìj
í, ale zato málo intenzivní a ne
pøíli nebezpeèná.
Geologie
je podstatná i pro geomantickou
logiku a vnímání karlovarské zøí
delní oblasti. Øíèní koryto Teplé
se ve své dolní èásti vytvoøilo
podél tektonické zlomové linie.
Proto jsou zde i prameny hned
vedle øeky. Výe proti proudu se
øeka meandrem odklání od pøímé
èáry zlomu, který podchází výinu
hotelu Imperial, aby se znovu
objevil v horní èásti Karlových
Varù, kde také znovu najdeme
i dalí prameny.

Støedobod a esotericky nejzají
mavìjí místo Varù nalezneme
u Vøídla a také u vedle stojícího
kostela. Celá Vøídelní kolonáda
i vedle stojící budovy vèetnì ba
rokního kostela sv. Máøí Magda
leny stojí na mocných nánosech
vøídelního kamene. Samotná

stavba kolonády vypadá ponìkud
jako slon ve zdobném karlovar
ském porcelánu okolních nazdo
bených secesních budov. elezo
betonová prosklená moderna
z dob socialistického realismu
pùsobí hømotnì jako tìká pokliè
ka na energiích Zemì.
Pod poklièkou huèí a nadskaku
je vaøící se pára Vøídla, a úlevnì
tryská jen ve vodotrysku pod
kovosklenìnou vìí. Kolonáda
zakryla i èást toku øeky Teplé,

Moderní stavba kolonády oddì
luje Vøídlo od zbytku Karlových
Varù. Dokud kolonáda neexisto
vala, duchovní protiklad k prasíle
Zemì pùvodnì tvoøil kostel, ale
toto propojení bylo snad zámìrnì
pøerueno. Socialistické lázeòství
stavìlo jednoznaènì pouze na
balneologických zásadách a jaký
koliv duchovní vliv víry i náboen
ství neuznávalo a potlaèovalo.
Natìstí je síla Vøídla natolik silná
a voda prýtí ze Zemì v tolika
místech, e tento základní princip
léèivého místa nebylo mono po
tlaèit kompletnì.
Stejnì jako v minulých stoletích,
kdy dolo nìkolikrát k výbuchùm
a prasknutí vøídelní desky a divo

k jejich odliným zvykùm. Jde
o to, e lidé vech ras, národù
i spoleèenských stavù se sem
sjídìjí za tým cílem a darem
matky Zemì  za léèivým úèin
kem zdejí vody i místa. Vichni
sledují primárnì stejný individuál
ní cíl, uzdravení. A pod vlivem
sjednocující tolerance matky Ze
mì, která nabízí svùj dar vem
bez rozdílu, se stupòuje a zesiluje
i tolerance a ohleduplnost lidí
navzájem. A to i proto, e vody
i energie je dost a dost pro vech
ny. Tahle hojnost uklidòuje a pod
poruje velkorysost a schopnost
rozdìlit se i u tìch, kteøí to nemají
pøíli v povaze.

kým výronùm vody v nových mís
tech, stejnì tak si i dnes nehmot
né energie Vøídla nacházejí nové
cesty a skuliny k propojení s du
chovností Univerza. Láska i síla
místa natìstí nebyla nikdy poru
ena a stále trvá. Energie, poslání
a poselství matky Zemì je tady
víc ne jasné. Dává se nám
k uívání unikátní dar s obrovskou
silou a mocí. Nakolik ji umíme
vyuít, je na nás. Mikroklima (èi
chceteli aura) místa v okolí Vøídla
je dokonale celistvé a jednolité,
jde o neproniknutelnou a neporu
itelnou stále se obnovující nevi
ditelnou vrstvu. Tady mùe kadý
èarovat a dìlat si, co ho napadne.
Místo je natolik robustní a stabilní,
e ho nic a nikdo nemùe znièit,
zastavit, zmìnit èi zneuít ke
svému cíli.
Zajímavé je, e propojení na
duchovnost informaèního pole je
velmi omezené a limitované. Lidé,
kteøí mají silné napojení
nahoru‟, mohou cítit určité pře
kvapení i zklamání ze zdánlivé
slabosti Vøídla. Ovem souèasnì
místo signalizuje excelentní vyvá
enost. Tenhle zdánlivý paradox
rozklíèujeme snadno pøes ivlové

energie. Voda, vzduch, zemì
a oheò. Jak to s nimi ve Vøídle
vypadá? Uvìdomme si, e ener
gie ivlu vzduchu pøichází para
doxnì v podobì oxidu uhlièitého
ze Zemì. A stejnì tak ivel ohnì,
který nepochází od Slunce, ale
proudí z magmatického jádra Ze
mì. Jde tedy o velmi zvlátní
ivlovou harmonii postavenou
jakoby na hlavu. Zemì v podobì
minerálních látek je rozputìná
ve vodì, a také vzduch i oheò
pochází z nitra planety. To èiní
celé místo velmi zemským, celý
pramen má energii podobnou
jeskyni hluboko pod zemí, celé
místo je jakoby uvnitø tìla Zemì
a souèasnì je plné duchovnosti.
Ale smìr k duchovním principùm
a Universu je jiný. Nevzhlíejme
zde k nebesùm, ale dolù, k srdci
matky Zemì, k oivujícímu princi
pu a k inteligenci samotné plane
ty.

Pravdu mají i ti, kteøí hovoøí
o multikulturnosti Karlových Varù.
Není to jen tím, e se tady schá
zívali a scházejí lidé z celého
svìta, a místní obyvatelé jsou
proto zvyklí na cizince a tolerantní

Globálnost a univerzálnost
energií Vøídla ukazuje lidem, e
i oni jsou stejní a spoleèní. Jako
jednotlivci sledujeme vdy cíl
osobního prospìchu, ale nemusí
me to dìlat na úkor druhých, ale
ve spolupráci s nimi. Individualita
osobností, skupin i národù se
stává jen rùznou barvou listí na
tomté stromu. I tady se ukazuje
známý lidský kariérní omyl  není
dùleité, kdo je koøenem, kme
nem, kvìtem èi plodem. Vichni
jsme souèásti stejného stromu
a plníme své nezastupitelné role.
Jeden bez druhého ztrácíme smy
sl a monost existence.
Jiøí kaloud
www.putujici.cz

SMOVEY, revoluèní cvièební
pomùcka pro handicapované
a seniory

V

roce 1996 diagnostikovali
Johannu Salzwimmerovi
(zvanému Salzhans) Par
kinsonovu nemoc. V té dobì jetì
nemìl pøíli velké obtíe, a tak se
i nadále mohl vìnovat svým oblí
beným sportùm, tenisu a lyová
ní. V roce 2003 pak nastal zlom
a jeho zdravotní stav se rapidnì
zhoril. Stal se nepohyblivým
a nesobìstaèným pacientem.
Ale jeho mysl se s tím prostì
nedokázala smíøit. Cítil, e mu
vihové pohyby s tenisovou rake
tou stále prospívají. A tak se
pokouel s nimi chodit a pohybo
vat pøi tom paemi. Stále to neby
lo ono. Rozhodl se na tenisové
rakety pøipevnit hadice s ocelový
mi kulièkami jako zátì. Jednoho
dne se kulièky uvolnily a Salzhans
pocítil jetì vìtí efekt na svém
tìle, kdy se kulièky zaèaly pohy
bovat, a mìnit tak tìitì teniso
vých raket a vytváøet vibrace
o vnitøní stìny hadice. Mezi lety
2003 a 2006 pak nastal skuteèný

vývoj SMOVEY v integrované
dílnì ve Weyeru, kde se postupnì
mìnil poèet kulièek uvnitø hadice
SMOVEY a také i její ohnutí a tvar
vroubkování, aby co nejlépe fun
govaly svými vibracemi. Pøíno
sem SMOVEY je jednak vihový
pohyb cvièení, promìnlivé tìitì,
ale zejména vibrace o frekvenci
60 Hz. Salzhans se v roce 2011
opìt vrátil ke hraní tenisu, øídí
auto, navtìvuje vzdìlávání smo
veyCoachù, zkrátka ije opìt pl
nohodnotným ivotem.
Je to pár zelených vroubkova
ných hadic, uvnitø nich se pohy
bují 4 ocelové kulièky vytváøející
vibrace o frekvenci 60 Hz, která
je velmi pøíjemná a prospìná pro
lidské tìlo. Skrze rukoje vibrace
prostupují do dlaní a pøes reflexní
body se dále íøí do celého tìla,
kde stimulují vnitøní orgány. Hmot
nost SMOVEY je 0,5 kg, avak pøi
vihovém pohybu získáme zatíe
ní a 5 kg.

SMOVEY (vibraèní kruhy) mù
eme pouít pøi chùzi, cvièit s nimi
jak venku, tak i v tìlocviènì, ale
i ve vodì. Rovnì je mùeme
pouít k masírování íje, zad,
hýdí, dolních konèetin vèetnì
plosek nohou. vihové cviky roz
hýbávají zejména záda, íji a lo
patky, posilují vnitøní svaly. Vib
raèní kruhy zlepují motoriku,
stabilitu, koordinaci a koncentraci.
Kadou paí, pøípadnì i dolní
konèetinou lze vykonávat pohyb
jiným smìrem. SMOVEY vzniklo
ze slov swing, move and smile,
take i úsmìv patøí ke cvièení.
Tuto cvièební pomùcku lze ob
jednat na m.hojda@centrum.cz
nebo na tel: 723 723 433
Více informací o smovey nalez
nete na www.vibracnikruhy.cz.
Martin Hojda, smoveyCOACH

Pøedstavení smovey v Rosce

J

e to vlastnì moje tøetí
setkání se skupinou lidí,
kteøí mají nevyléèitelnou
nemoc, která postihuje mozko

vou, nervovou a vyjma jedné
i svalovou oblast lidského tìla.
První skupinou jsou lidé s Parkin
sonovou nemocí, druhou pacienti

s Alzheimerovou chorobou a do
tøetice lidé trpící roztrouenou
sklerózou (RS). Hned v úvodu
mého setkání s paní Kubínovou,

tìlesných, mentálních i psychic
kých funkcí. V Èeské republice je
jím postieno zhruba 19 tisíc
nejèastìji mladých lidí mezi dva
cátým a ètyøicátým rokem ivota.
Nemoc je sice nevyléèitelná, ale
pokud je vèasnì diagnostikována,
lze její prùbìh významnì stabili
zovat.

která ve zorganizovala, a patøí jí
proto i mùj velký dík, a dále s paní
magistrou Bláhovou, pøedsedkyní
organizace Roska, mì napadla
mylenka, proè organizace sdru
ující lidi nemocné tìmito tøemi
chorobami více nespolupracují?
Vdy v jednotì je síla a dalo by
se jistě více „vybojovat‟ pro lidi,
kteøí potøebují pomoc. Snad tato
mylenka najde nìkdy v budouc
nu své naplnìní.
Ji v minulosti jsem se setkal
s nìkolika lidmi postienými RS.
První byla Olina, kamarádka, kte
rou jsem potkal pøed dvaadvaceti
lety v jednom táborském fitness
centru. Dále její pozdìjí pøítel,
který se u velmi obtínì pohybo
val o francouzských holích. Pøed
nìkolika lety stejnou diagnózu
vyslechla i moje neteø. V loòském
roce jsem se zase seznámil s jed
nou maminkou u základní koly,
kam jsem doprovázel svou dceru,
je se mi svìøila, e ji suuje RS.
Co tím chci napsat? Jen snad to,
e tito lidé jsou mezi námi a mù

eme se s nimi setkávat velmi
èasto a nemìli bychom je pøehlí
et.
RS je chronické zánìtlivé one
mocnìní centrálního nervového
systému (mozek a mícha), které
pokozuje pochvy nervových vlá
ken i vlákna samotná, èím nega
tivnì ovlivòuje øízení celé øady

Pro zlepování stavu lidí trpí
cích RS je nutný i pohyb a cvièení.
A tak slovo dalo slovo a s paní
Kubínovou ze seniorského domo
va Pod Kavèí Skálou v Øíèanech
jsme se domluvili na realizaci této
akce. Do centra Roska nakonec
dorazilo asi deset lidí, kteøí si
vyslechli informace o vzniku smo
vey a jeho úèincích. Posléze si
mohli vyzkouet nìkolik cvikù se
smovey a rovnì pocítit vibrace
na vlastním tìle skrze masáe
íje a zad.
Návtìvníci akce byli nadení
a pro mì to bylo opìt utvrzení
v tom, e takovéto akce dávají
smysl a mohou ukázat lidem no
vou cestu, kterou se vydat, bu
douli chtít zlepit svoje pohybové
schopnosti a také i svou náladu.
Martin Hojda

p

lenství v pacientském spol
ku KOPAC vzniká zaplace
ním èlenského pøíspìvku
(100 Kè/rok pacienti; 500 a více
Kè/rok podporovatelé) po zaslání
vyplnìné pøihláky, kterou schvá
lil výkonný výbor spolku. Více
informací na naich webových
stránkách.

È

Pøipravujeme webináøe a vzdì
lávací semináøe pro pacienty i od
borníky.

to z první regulaèní skupiny
Úmluv OSN, kam patøí mimoøád
nì nebezpeèné drogy s velmi
omezeným léèebným vyuitím, a
aby bylo celosvìtovì zpøístupnì
no kadému, komu mùe pomoci
pøi léèbì nemoci nebo zmíròování
symptomù.

Probìhla v Praze ve dnech
4.7. bøezna 2015 s hlavním cí
lem seznámit odbornou i laickou
veøejnost s nejnovìjími poznatky
a praktikami v zavádìní léèebné
ho konopí do praxe a pomoci
etablovat léèebné konopí jako
standardní lékaøskou metodu.

Konopí pro léèebné pouití
a léèba kanabinoidy je v ÈR uzá
konìna od 1. 4. 2013.

www.spolek
kopac.cz

 informace o konopí a jeho
léèebných vlastnostech, endoka
nabinoidním systému, pouití ko
nopí a kanabinoidù pro léèbu

 informace o konopí v rámci
legislativního stavu a postupu pøi
problémech se zákonem

 pøehled uívání konopí k lé
èebným úèelùm v zahranièí

 aktuality z domova i ze svìta
 anotace odborných lékaø
ských studií
Brourky pro pacienty jednotli
vých diagnóz pøeloené z materi
álù zahranièních organizací zabý
vajících se léèbou konopím
Právní poradna pro èleny
KOPAC

Bìhem konference byla zaloe
na
(Interna
tional Medical Cannabis Patients
Coalition
http://imcpc.
org) sdruující nemocné, kteøí se
léèí konopím, pøípadnì se jím léèit
chtìjí, ale nemají k nìmu legální
pøístup. Její signatáøi (kromì jiné
ho) poadují, aby konopí bylo
vyòato z úmluv OSN o omamných
látkách nebo pøinejmením vyòa

na chronickou neutiitelnou
bolest (zejména neuropatickou)
a spasticitu.

Konopí se pøedepisuje výhrad
nì na
a s pøesným urèením
formy (individuálnì pøipravovaný
léèivý prostøedek) a zpùsobu uití
(orální, tinktura, èípek). Vyzved
nout si ho mùete pouze v pøíslu
ných lékárnách (v ÈR je jich pøes
1600), seznam na stránkách

SÚKL (http://www.sukl.cz/modu
les/apotheke/search.php).

Pokud máte RS nebo trpíte
takovými pøíznaky a myslíte si, e
by vám kanabinoidy nebo obecnì
konopí mohlo pomoci v léèbì
vaeho zdravotního problému:
1. Obrate se na svého lékaøe.
Pøestoe se vám to mùe zdát
marné, udìlejte tento krok, aby
lékaøi vìdìli o vaem zájmu o tuto
léèbu. Jedinì tak bude zajitìno
postupné zvyování povìdomí
o monostech konopné léèby
mezi odborníky.
2. Víteli o odborníkovi, který se
konopné léèbì vìnuje, domluvte
se s ním a postupujte podle jeho
doporuèení.
3. Nevíteli o nikom, obrate se
na SÚKL, který vede databázi
lékaøù, kteøí se registrovali do
systému elektronické preskripce
konopí. Seznam je zveøejnìn na
webových stránkách
(http://www.sakl.cz/pacienti/se
znampredepisujicichlekaru)
a obsahuje kontakty na lékaøe,
kteøí dali souhlas s tímto zveøej
nìním (to znamená, e mohou
existovat i pøedepisující lékaøi,
kteøí souhlas se zveøejnìním ne
udìlili).
4. Obrate se na pøíslunou
odbornou spoleènost podle spe
cializované pùsobnosti  Èeská
neurologická spoleènost ÈLS J.E.
P.(http://www.czechneuro.cz).
5. Obrate se na nás. Pro èleny
KOPAC poskytujeme konzultace
s odborníky nebo ve výjimeèných
pøípadech zajistíme konzultaci
odborníkù se zkuenými zahra
nièními kolegy.

V souèasnosti není konopná
léèba
a ce
na konopí v lékárnì je cca 300 Kè
za 1 gram.
Upozoròujeme na aktuální akci
firmy Czech Medical Herbs, která
se rozhodla dodávat dovezené
konopí v záøí a øíjnu do lékáren za
cenu 1 Kè/gram, aby odstranila
cenovou bariéru v konopné léèbì
v ÈR. Tato informace probìhla
tiskem a je také v novinkách na
naich webových stránkách.

 Od 1. 4. 2013 platí
a návy
kových látkách, který legalizoval
uívání léèebného konopí pro
léèbu a výzkum.

 29. 4. 2013 SÚKL vydává
,
zakazující pojiovnám úhradu
léèebného konopí.

a systém pøedepi
sování konopí pro léèebné pouití
zaèal fungovat.

 20. 4. 2015 SÚKL pøidìlil za
kázku firmì Elkoplast Sluovice,
s. r. o. Cena zakázky sjednaná ve
smlouvì ze dne 7. 4. 2015 je 68
Kè bez DPH 15 % (tj. koneèná
cena 78,20 Kè) za 1 g konopí pro
léèebné pouití.
 19. 10. 2015 zaène platit no
vá konopná vyhláka MZ
è. 236/2015 Sb., která ruí pøed
chozí restrikce. Budou v ní rozí
øeny indikované diagnózy a spe
cializace (napø. o dermatologii
a oftalmologii), zvýeno povolené
mnoství (z nynìjích 30 g na
180 g na mìsíc) a odstranìno
omezení obsahu kanabinoidù na
pøedepsání jakéhokoli pomìru
THC (0,321 %) a CBD (0,3
19 %).
,

 25. 7. 2013 MZ vydává
, kterou se stanovují podmínky
pro pøedepisování, pøípravu, vý
dej a pouívání individuálnì pøi
pravovaných léèivých pøípravkù
s obsahem konopí pro léèebné
pouití. Vyhláka prakticky ome
zuje monosti léèby konopím
v rozporu s právy pacientù.

a tak fakticky znepøístupòuje
léèbu konopím pro drtivou vìtinu
indikovaných pacientù.

 28. 5. 2014 SÚKL vyhlásil

Datum aktualizace: 18. 9. 2015

výbìrové øízení VZSAKL01/2014
.
Pøedpokládaná
hodnota
je
4 200 000 Kè bez DPH na období
12 mìsícù a mnoství 40 kg. VØ
omezuje dodávku na jediný druh
konopí s obsahem THC 19 %
a CBD ménì ne 1 %, co je pro
mnoho diagnóz nevhodné.

 4. 11. 2014 SÚKL koneènì
zpøístupnil

Informace KOPAC, pacientské
ho spolku pro léèbu konopím, pro
pacienty s roztrouenou skleró
zou a pacientské spolky.

Exkurze do problematiky
zamìstnávání osob se
zdravotním postiením v ÈR

Zamìstnávání osob
se zdravotním
postiením (OZP)
Jde o hodnì diskutované téma
v dnení spoleènosti. Nelze se
vak na toto téma dívat pouze
èernobíle, jak se bohuel stává
v médiích, ze strany zamìstnava
telù, veøejnosti, ale také i ze stra
ny samotných osob se zdravot
ním postiením èi neziskových
organizací. Èasto slýcháme, e
zamìstnavatelé nechtìjí zamìst
návat osoby s postiením, na
druhou stranu z øad zamìstnava
telù se ozývá, e nemohou najít
uchazeèe z øad OZP, atd.
Na výe uvedený problém mu
síme nahlíet z nìkolika rovin.
Zde máme na mysli legislativní
rámec Èeské republiky, zamìst
navatele, vzdìlávací a rekvalifi
kaèní systém a v neposlední øadì
samotné osoby se zdravotním
handicapem.

Legislativa Èeské
republiky
Èeská republika se zavazuje ve
svých právních dokumentech
(Ústava ÈR, Základní listina práv
a svobod, Zákon o rovném zachá
zení a o právních prostøedcích
ochrany pøed diskriminací) zajistit
vem obèanùm Èeské republiky
stejná práva v mnoha oblastech
ivota. ÈR také ratifikovala mezi
národní dokument Úmluva o prá
vech osob se zdravotním postie
ním. Zákony zakazují nerovné
zacházení z dùvodu zdravotního
postiení a také by mìl být zaji
tìn vem obèanùm pøístup k za
mìstnání. Co vede k tomu, e
stát èiní rùzná opatøení, která mají
vést k tomu, aby docházelo k na
plòování a dodrování zákona
a osoby se zdravotním postie
ním nebyly z dùvodu svých zdra
votních limitù ohroeny ve svých
právech.
(zákon o zamìstna
nosti), pøesnì definuje, kdo je
povaován za osobu se zdravot

ním postiením. Je to osoba,
které z dùvodu dlouhodobého
nepøíznivého zdravotního stavu
poklesla pracovní schopnost a by
la jí orgánem sociálního zabezpe
èení pøiznána invalidita I., II. nebo
III. stupnì èi statut osoby se zdra
votním znevýhodnìním.
V souèasné dobì ije na území
ÈR 10 % osob se zdravotním
postiením (z toho 7 % v produk
tivním vìku). Jak vyplývá z vý
sledkù etøení Èeského statistic
kého úøadu, v Èeské republice
ije odhadem 1 015 548 osob se
zdravotním postiením. Více ne
525 tisíc z toho je en. Ve vìku
1529 let je osob s postiením 60
tisíc, 3044 let 101 tisíc, 4559
let 246 tisíc. Zbývajících 300 tisíc
tvoøí dìti a lidé nad 60 let.
Více ne polovina OZP má tøetí,
nejvyí stupeò invalidity (57 %).
Tøetího stupnì invalidity dosahují
nejèastìji lidé s mentálním, zrako
vým a duevním postiením. Mezi
sluchovì postienými osobami
má ale tøetí stupeò invalidity jen
necelá tøetina. Zato více ne po
lovina lidí po onkologickém one

mocnìní má tøetí stupeò invalidity
minimálnì první dva roky po boji
s nemocí.
Stát ve své snaze podpoøit èi
zvýit monost uplatnìní na trhu
práce pro OZP v zákonì o za
mìstnanosti zakotvil v § 81
na otevøe
ném (bìném, volném) trhu práce
4 procenta osob se zdravotním
postiením v pøípadì, e má za
mìstnavatel více ne 25 zamìst
nancù. Napø. Dánsko a Velká
Británie nemají stanovené povin
né kvóty na zamìstnávání OZP.
V nìkterých dalích zemích EU
naopak jsou kvóty mnohem pøís
nìjí, napø. v Nìmecku, pokud má
firma 16 zamìstnancù, musí za
mìstnávat 6 % OZP. Ve vech
tìchto zemích i pøes rozdílné
pøístupy mají vìtí výsledky v za
mìstnávání OZP. Vìtina za
mìstnavatelù v ÈR nesplòuje
kvótu 4 %.
Na tuto povinnou kvótu je èasto
nahlíeno ze strany zamìstnava
telù velmi negativnì a spíe
u nich vede k nevstøícnému pøí
stupu. Zákon vak pøipoutí alter
nativní øeení v podobì finanèní
ho odvodu do státní pokladny, kdy
bohuel daný odvod nejde ve
prospìch lidí s postiením, kteøí
ji nemohou pracovat, ale smìøu
je pøímo do státního rozpoètu.
Dalí náhradní moností je odbìr
výrobkù èi slueb (tzv. náhradní
plnìní) od zamìstnavatele za
mìstnávajícího OZP na chránì
ném trhu práce (zamìstnává více
ne 50 % OZP). Zde bohuel
stále dochází ke zneuívání, tzv.
pøefakturacím, co znamená vel
ké finanèní úniky pro stát, zároveò
se nezlepuje situace OZP na
trhu práce, a také jsou tím poko
zováni kvalitní poskytovatelé ná
hradního plnìní. Bohuel kontrola
ze strany státu a lepí nastavení
zatím selhává. A proto se nyní

pracuje na pøípravì zásadních
zmìn v oblasti náhradního plnìní.
Je vak otázkou, jak dlouho bude
trvat, ne dojde k nápravì situa
ce.
V zákonì o zamìstnanosti na
lezneme nejen povinnost zamìst
návat OZP, ale také
, jako jsou pøíspìvky na
podporu zamìstnávání OZP. Po
kud se rozhodne firma na otevøe
ném trhu práce zamìstnávat
OZP, mùe získat pøíspìvek na
zøízení chránìného pracovního
místa dle § 75 zákona o zamìst
nanosti (ZOZ), a poté jetì vyuí
vat pøíspìvek na provoz chránì
ného pracovního místa (§ 76
ZOZ) a do výe 48 000 na
1 OZP. Podpora chránìného trhu
práce je zajitìna také státními
pøíspìvky. Lze opìt vyuít pøíspì
vek na zøízení chránìného pra
covního místa (§ 75 ZOZ) a pøí
spìvek na podporu zamìstnávání
OZP na chránìném pracovním
místì dle § 78 (ZOZ) do výe
8000 Kè na OZP. Tento pøíspìvek
mùe být jetì navýen o dalí
2000 Kè na dalí provozní nákla
dy.
Vekerá výe uvedená státní
podpora je poskytována pøes
Úøad práce ÈR a jeho kontaktní
pracovitì. Bohuel zde èasto
zamìstnavatelé naráejí na roz
lièný pøístup ze strany úøadu (rùz
né poadavky, podmínky pro pøi
znání pøíspìvkù a vymezení èi
zøízení chránìných pracovních
míst, nedostateèná souèinnost ze
strany úøadu, nedostatek informa
cí, atd.), co je také bohuel od
razuje od zamìstnávání OZP.
Dalím motivaèním nástrojem
ze strany státu je monost
z pøíjmu, která je uprave
na zákonem è. 586/1992 Sb.,
o dani z pøíjmu. Sleva èiní a
60 000 Kè za rok na 1 zamìstnan
ce s tìkým zdravotním postie

ním (invalidita III. stupnì)
a 18 000 Kè za rok na 1 zamìst
nance se zdravotním postiením
(invalidita I., II. stupnì).
Stále vak chybí zákon o soci
álním podnikání. Sociální podniky
by mìly spojit OZP, lidi se sociál
ním vylouèením a vìtinu bì
ných zamìstnancù. Zákon by mìl
zajistit
konkurenceschopnost
tìchto podnikù na volném trhu
práce a zároveò pøinést monosti
pracovního uplatnìní pro skupiny
ohroené na trhu práce a dolo
by k vìtí inkluzi tìchto skupin do
spoleènosti. Nìkteré nástroje ze
strany státu máme ji sice nasta
veny, ale jak ji bylo zmínìno
výe, ne vdy jejich nastavení
pøináí oèekávaný efekt pro za
mìstnávání OZP a na nìkteré
èekáme.

Zamìstnavatelé
Jak jsme ji uvedli, tak zamìst
navatele mùeme rozdìlit do
dvou kategorií  otevøený trh prá
ce a chránìný trh práce. Zamìst
navatelé na chránìném trhu prá
ce plnì vyuívají podporu ze stra
ny státu, která jim má umonit být
konkurenceschopný na trhu, a cí
lenì vyhledávají OZP. První kate
gorii, zamìstnavatele na otevøe
ném trhu práce, mùeme rozdìlit
na ty, kteøí se zamìstnáváním
OZP nezabývají, a ty, kteøí ji ve
svých øadách mají kolegy se zdra
votním postiením.
Dùvody, proè zamìstnavatelé
nechtìjí anebo neøeí zamìstná
vání OZP, jsou rùzné. V mnoha
pøípadech je to nezájem o tuto
problematiku, nedostatek infor
mací, obavy z OZP. Zamìstnava
telé nevìdí, jak komunikovat, co
oèekávat, jestli èlovìk s postie
ním vùbec mùe pracovat, atd.
Mají mnoho pøedsudkù a mylných
pøedstav. Zde je nutná osvìta,

které se snaí pøedevím vìnovat
neziskový sektor (napø. Nadaèní
fond pro podporu zamìstnávání
OZP) a také státní instituce
(MPSV ÈR, Úøad práce ÈR),
i kdy zde na základì informací
od zamìstnavatelù vidíme urèité
rezervy. Zde by èasto mohla po
moci vìtí vstøícnost úøadu práce
a jeho kontaktních pracovi. Dù
leité je také zamyslet se nad
firemní kulturou a zavádìní prin
cipù spoleèenské odpovìdnosti
firem (CSR). Toto téma je pøede
vím v ÈR tabu u malých a støed
ních firem.
Zamìstnavatelé, kteøí zamìst
návají a chtìjí zamìstnávat OZP,
se potýkají s dalími problémy,
a tím je napø. nalezení vhodných
OZP na dané pozice. Zamìstna
vatelé èasto mají pocit, e OZP
nemají o práci zájem. Paradoxem
mùe být i to, e v mnoha pøípa
dech mohou ji mít ve svých
øadách OZP, ale vzhledem k to
mu, e OZP nemají povinnost
hlásit zamìstnavateli, e mají
zdravotní postiení, zamìstnava
tel je nemùe evidovat jako OZP.
Jde o tzv. fenomén skrytých
OZP. Lidé èasto svoje postiení
tají, protoe mají obavy, e by
mohli pøijít o práci anebo by ne
museli uspìt u pøijímacího øízení.
Bohuel je k tomu vede døívìjí
zkuenost, kdy zamìstnavatelé
v dobì krize èi problému firmy
vdy propoutìli mezi prvními
OZP. Dalím dùvodem mùe být
i to, e zákon o minimální mzdì
upravuje nií minimální mzdu
pro OZP. Rozdíl v souèasnosti
èiní 1200 Kè. Zamìstnavatele
velice odrazuje pøedevím také
pøístup nìkterých kontaktních pra
covi úøadu práce, se kterými
musí vekeré formální náleitosti
komunikovat. Problémy byly ji
uvedeny výe.

Vzdìlávací a rekvali
fikaèní systém
Osoby se zdravotním postie
ním mají výraznì nií vzdìlání
ne celá nae populace. Støedo
kolské vzdìlání bez maturity èi
pouze základní vzdìlání má 75 %
osob se zdravotním postiením.
To je výraznì více ne v celé
populaci ÈR (47 %). Podíl osob,
které mají støedokolské vzdìlání
s maturitou, dosáhl u zdravotnì
postiených 20 % a v celkové
populaci je to 27 %. Naopak
vysokokolského vzdìlání dosáh
lo pouze 5 % OZP, tøikrát ménì
ne populace ÈR. Niího vzdì
lání dosahují èastìji OZP tøetího
stupnì, a tento fakt pro osoby se
zdravotním postiením bohuel
pøedstavuje významné znevýhod
nìní na trhu práce. Zhruba tøetina
muù se zdravotním postiením
má pouze základní vzdìlání. Dru
hou nejpoèetnìjí skupinu tvoøí
støední vzdìlání bez maturity
(30 %). Mezi enami je 45 % se
základním vzdìláním a 21 %
s úplným støedokolským vzdìlá
ním s maturitou. Vysokokolské
ho vzdìlání dosáhlo 8 % muù
a 5 % en se zdravotním postie
ním. Zastoupení osob se støed
ním vzdìláním bez maturity a vy
ím èiní v celostátním úhrnu eko
nomicky aktivních osob ve vìku
1559 let 81 %, mezi osobami se
zdravotním postiením je to jen
50 %.
Na druhou stranu mezi OZP je
velké mnoství lidí, kteøí studují
nìkolik vysokých kol. Z dùvodu,
e nemohou najít pracovní uplat
nìní, se rozhodli pracovat na
svém vzdìlání. Poté mají mnoho
kvalifikací, ale pro zamìstnavate
le jsou èasto pøekvalifikovaní na
danou pozici èi nemají ádnou
praxi a zkuenosti. Èasto se OZP
úèastní rùzných vzdìlávacích

a rekvalifikaèních kurzù, které
vak bohuel nemají návaznost
na propojení na konkrétní pracov
ní pozice a zamìstnavatele. OZP
tak podstoupí nìkolik kurzù, které
hradil úøad práce èi ESF, a stejnì
nenalezne pracovní uplatnìní,
protoe nebyla zajitìna prováza
nost na potøeby pracovního trhu.
Ovìøeným zpùsobem zvýení
ance na trhu práce pøedevím
u studentù a absolventù vysokých
kol jsou dlouhodobé stáe u za
mìstnavatelù, které jim umoní
kvalitní praxi, a v nìkterých pøípa
dech dokonce mohou ze stáe
pøestoupit na pracovní pozici ve
firmì, kde byli na stái.

Osoby se zdravot
ním handicapem
Pøeváná vìtina osob se zdra
votním postiením pracovat chce
a aktivnì pracovní uplatnìní hle
dá. Motivace k práci je u osob se
zdravotním postiením velmi spe
cifický a subjektivní rys. V rámci
dotazníkového etøení, které pro
vádìl v roce 2010 ÈSÚ, byly mezi
OZP zjiovány motivy, které jsou
pro nì pøi vykonávání práce nej
dùleitìjí. Nastínìno bylo násle
dujících pìt základních motivù,
uspoøádaných dle váhy, kterou
jim pøisoudili respondenti:
n peníze  práce jako zdroj ob
ivy (prùmìrný invalidní dù
chod III. stupnì je v ÈR 8 tis.
a I., II. stupnì je 36 tisíc)
n monost nesedìt pouze doma
n monost setkávat se s dalími
lidmi
n monost být potøebný
n monost získávat nové zna
losti a zkuenosti.
Samozøejmì se najdou jedinci,
kteøí pracovat nechtìjí a nebudou,
protoe je pohodlnìjí pobírat
invalidní dùchod a nic dalího

nemuset dìlat. Nemáme zde na
mysli osoby s velmi tìkým posti
ením, kdy není reálné ani za
mimoøádných podmínek najít pra
covní uplatnìní a z dùvodu zdra
votního stavu je vykonávat. Této
situaci nahrává sociální systém,
jak je v Èeské republice nastave
ný. Dávky jsou nastaveny pro
vechny OZP stejnì. Není odlie
no, jestli je nìkdo aktivní, èi niko
liv. V zahranièí systémy pøevánì
fungují tak, e OZP dostanou
základní podporu a ti, kteøí jsou
aktivní, pracují, mají dalí podpo
ru a také napø. nárok na dalí
pomùcky.
Situace mùe být a èasto je
také zpùsobena tím, e po one
mocnìní èi úrazu je èlovìk umís

tìn dlouhodobì ve zdravotnic
kých zaøízeních a ztrácí pracovní
a sociální návyky. Zde je jádro
problému pøedevím v tom, e se
nezaène v raném stadiu po one
mocnìní èi úrazu øeit pracovní
rehabilitace. Øeení návratu do
pracovního procesu pøichází èas
to a po nìkolika letech, co je ji
pozdì. Tomu by mohla napomoci
vèasná komplexní rehabilitace.
Tento zákon je vak stále bohuel
v pøípravné fázi a jeho schválení
v nedohlednu.

Závìr
Pozdìjí odchod do dùchodu,
vìtí nároky spoleènosti, které
pøináejí stres, civilizaèní choro
by, atd. znamenají, e ve spoleè

SOUZNÌNÍ, Jaroslav Bezdìk (akryl na plátnì)

nosti bude neustále pøibývat lidí,
kteøí budou mít váné zdravotní
problémy, co bude ovlivòovat
jejich uplatnìní na trhu práce.
Nejen z tohoto dùvodu je zapotøe
bí nastavit systém podpory a øe
ení. Stále více bude zásadnìjí
spolupráce vech aktérù, kterých
se toto téma týká (stát, neziskový
sektor, OZP, zamìstnavatelé,
odborníci v oblasti zdravotního
postiení). Je dùleité, aby byli
vichni aktivní  nejen stát, za
mìstnavatelé, ale také pøedevím
sami OZP.
Za Nadaèní fond pro podporu
zamìstnávání OZP (NFOZP)
Bc. Lucie Konarová, DiS.

Cvièení na uvolnìní
krèní páteøe
hlavu do úklonu a nad místo,
kam jste pøiloili prsty, a zaprute.
Cvik provádìjte jen malou silou.
Opakujte støídavì vpravo a vle
vo.
Polote ruce dlanìmi na rame
na, prsty smìøují k lopatkám
a lokty vpøed.
Co nejvíce pøedkloòte hlavu
a otáèejte jí kolem osy páteøe
støídavì na jednu a na druhou
stranu. V krajní poloze vdy lehce
zaprute. Pøedtím mùete po
dobu 57 sekund zatlaèit teme
nem proti rukám.

Hlavu vysunujte vodorovnì do
pøedu a dozadu. Hlavu nepøed
klánìjte.

Pøedklánìjte a zaklánìjte hla
vu.

Uklánìjte hlavu do stran.

Otáèejte hlavou podle osy
páteøe vpravo a vlevo.

Prsty jedné ruky pøilote na tu
èást krèní páteøe, kterou procvièu
jete. Druhou ruku pøilote na pro
tilehlý spánek. Zatlaète mírnì po
dobu 57 sekund proti ruce polo
ené na spánku. Pak veïte rukou

Rozpate o roztáhnìte prsty.
Palec smìøuje na jedné stranì
dolù, na druhé nahoru. Otáèejte
a suòte hlavu co nejvíce na tu
stranu, kde je ruka palcem dolù.
Pak hlavu pomalu otáèejte a suò
te ji na opaènou stranu a zároveò
pøetáèejte i dlanì tak, aby pohled
smìøoval vdy k ruce s palcem
dolù.

Hlava spoèívá na podloce.
Ramena tlaète smìrem k nohám,
hlavu vysunujte vzhùru a krèní
páteø tlaète co nejvíce k podlo
ce.
Pomalu zvedejte hlavu od pod
loky a pøibliujte bradu k hrudní
kosti.

Proveïte pohyb bradou na stranu
smìrem k jednomu rameni, pak
zpìt do výchozí polohy a na dru
hou stranu.

Hlava zùstává na podloce,
volnì otáèejte hlavou vpravo
a vlevo.
www.zdravi4u.cz

Asistenèní pejskové Moniky Henèlové
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