Roska Praha
Vìdomé putování
Devìt léèivých bodù na uchu
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P ro g e o
Slovo DESIGN dostalo význam a nyní, buïte i vy
dokonalí a zapom eòte na kom prom isy. Nechte se
unést celokarbonovým rám em z jednoho kusu
dokonale ulitým pøím o na vás

monost nezávazného a bezplatného vyzkouení, více informací naleznete na:

w w w .d m a p ra h a .c z
, Kunice 207, 251 63 Stranèice, tel.: 323 610 610, fax: 323 664 335, em ail: dm apraha@dm apraha.cz
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Vìdomé putování

18 Roska Praha

24 Roska Brnomìsto
n Celorepublikový snìm Rosky
n Akce v regionech
n Výstava Cesta za duhou

Vìdomé putování
Foto: Ing. Jiøí kaloud, www.putujici.cz
Prosíme vechny, aby své èlánky, fotografie
a ostatní zasílali na adresu vydavatele nejlépe
elektronicky. Dìkujeme.

Tak trochu (ne)obyèejný ivot

S

eli jsme se jedno detivé
odpoledne a povídali celé
dlouhé hodiny. Padalo tolik
otázek a témat, e by to vydalo
na samostatnou knihu. I proto si
teï nepøeètete klasický rozhovor,
ale spíe povídání k rùzným té
matùm.

má sestra Elika mìla chronicky
progresivní RS a zemøela ve
30 letech, zaèal jsem tuit, co mi

První setkání
s Roskou

Zakladatele Unie Roska, pana
nejspí nemusím
nikomu z vás pøedstavovat, navíc
jen strohý popis funkcí a zásluh
by byl na dlouho. Myslím, e
mùu mluvit za vechny z nás,
kdy mu i prostøednictvím zveøej
nìní tohoto naeho povídání øek
nu veliké DÍKY.

V tom samém roce, tedy v roce
1987, kdy mi byla RS diagnosti
kována, jsem se dozvìdìl o Ros
ce. Tedy spíe mi diagnostiková
na nebyla, protoe to tenkrát ne
øíkali. Ale já vìdìl urèitì, e ji
mám. Leel jsem tehdy v nemoc
nici v Pøíbrami. Teprve kdy jsem
v 90. letech pøestupoval k jinému
lékaøi, byla mi diagnóza øeèena
s tím, e se to ale vìdìlo u
tenkrát.

ivot
Narodil jsem se v Praze 8. 5.
1943. Vystudoval jsem ÈVUT
a pracoval nejprve jako projektant
a poté jako realizátor staveb.
Hodnì mì bavil sport, fotbal jsem
hrál závodnì, rád hraji achy
a mariá. Rád jsem cestoval
a jezdil s dìtmi na tábory.

Nemoc
Na jednom tábornickém sou
støedìní v Nìmecku skoro pøed
30 lety jsem zaèal mít problémy.
Zaèal jsem zakopávat, mìl potíe
s koordinací a podobnì. Protoe

je. Nechtìl jsem si vak pøipustit,
e to je opravdu RS. Proto jsem
el k lékaøi a o 5 let pozdìji, kdy
mi byla diagnostikována primárnì
progresivní forma RS.

1993  s pùvodní Roskou

Pøes svaz invalidù jsem dostal
kontakt na Alenku Boreckou, kte
rá mi øekla o Rosce více. Øekla
mi i o cvièení v Kateøinské ulici na
neurologii pod vedením Ivanky
Rosové a Vendulky Janderové.
Poprvé, kdy jsem tam pøiel na
cvièení, tak jsem si chtìl dát cvi
èební podloku pøímo pøed cvièi
telku Ivanku. Za chvíli vak pøiel
jeden z roskaøù  Dalibor, který
mì hned pøivítal se slovy: Sem si
to nedávej, tady leím já! Tak
jsem si lehl o kousek dále a tím

Zaloení Rosky

1999  Basilej, kongres IFMSS, s prof. Havrdovou, dr. Pihou a Irenou

vlastnì probìhl mùj vstup do
Rosky. Hned jsem se zaèal po
vem pídit a pak ve vyvrcholilo
zaloením samostatné Rosky.

A pokraèovalo
to dále
V roce 1995 jsem dostal tìkou
embolii, byl jsem mìsíc na léèení.

za pomoci Kristy Fouòové a Mila
dy Neradové. Sestøièky i doktoøi
byli nervózní a nadávali mi, proto
e jsem mìl leet. Podobná situ
ace byla i v roce 2003, kdy jsem
po zlomeninì krèku øídil Rosku
z postele. To byly nejtìí doby,
ale lo to zvládnout.
Zvlá prvních 10 let to bylo
obtíné, ve se dìlalo ruènì nebo

Unii Roska jsem zaloil proto,
abych sjednotil lidi s RS do jedné
organizace, jednoho právního
subjektu, regionální Rosky tím
získaly i v rámci Unie samostat
nost. Osamostatnili jsme se od
bývalého Svazu invalidù (nástup
nické organizace SPCCH), a tím
získali i pøístup k lepímu financo
vání. Byla to také podmínka Me
zinárodního MS spoleèenství
IFMSS (dnení MSIF), aby vich
ni èetí roskaøi byli tzv. pod jed
nou støechou. Pùvodní název
organizace byl Èeskomoravská
unie hnutí Roska, ale kvùli zahra
nièí byla pozdìji pøejmenována
jen na Unii Roska v ÈR, Èeskou
MS spoleènost.
Unie Roska úspìnì vystavo
vala hned od poèátku na vech
významných akcích  napø. výsta
va neziskovek na ofínì, Lidi
lidem ve Veletrním paláci, nyní
Národní galerii, a na øadì výstav
na Praském výstaviti  (pøed
chùdcù Nonhandicapu).
Prvních 10 let se výkonné rady
konaly pokadé v jiném regionu,
tím docházelo k pøímému prová
zání s regionem a blií spolu
práci a kontaktu s lidmi. Pùl dne
bylo vdy vìnováno výkonné radì
a druhá pùlka byla vìnována
seznámení s lidmi a regionem.

2000  Praha, panìlský sál Praského hradu, pøevzetí prestiní ceny ministra
zdravotnictví

Bohuel to bylo v dobì, kdy se
vytváøel první roèník èasopisu
Roska financovaný ze státních
dotací. Ve jsem øídil z nemocnice

na stroji. Poèítaèe neexistovaly.
Internet je obrovským pomoc
níkem, bez nìj si to teï ani nedo
káu pøedstavit.

To byla má hlav
ní zásada a øídil jsem se jí pøi
kadé pøíleitosti a pøi kadé èin
nosti.

Vývoj léèby
Za dobu, co jsem nemocný, se
celá léèba kompletnì zmìnila a je
vidìt obrovský vývoj. Nebyly ád

1999  Basilej, kongres IFMSS, se Sylvií Lawry, Sylvou a Irenou
1994  Budape, kongres IFMSS,
s prof. Jedlièkou a dr. Lenským

2000  Svratka, celostátní rekondice Rosky

2001  Praha, 3. snìm Rosky, s exkluzivními hosty

2005  Praha, 4. snìm Rosky, s M. Surgoem
a dalími

2004  Praha, kongres EMSP, stánek Rosky
Foto: archiv

2004  Praha, kongres EMSP, s prezidentem EMSP P. Kauffeldtem

2007  Praha, kongres MSIF, s prof. Havrdovou, podìkování

2005  Praha, 4. snìm Rosky, s I. Odrobinskou, prezidentkou polské MS spoleènosti

2007  Praha, kongres MSIF, louèení

Foto: archiv

2010  Praha, pøevzetí ceny Unie Roska

2009  Praha, 25 let praské Rosky

né léky první volby. Pøesto musím
øíct, e lékaøi se vdy snaili uplat
òovat nejnovìjí postupy a léky.
V roce 1996 byl poprvé v ÈR
aplikován betaferon, postupnì
zaèaly pøicházet i dalí nové léky,
bohuel jsem na nì vzhledem
k primárnìprogresivní RS nedo
sáhl.
Situace je teï diametrálnì od
liná a monosti jsou nesrovnatel
né. Je to i díky skvìlým lékaøùm
v èele s prof. MUDr. Havrdovou.
Musím øíct, e situace u nás v ÈR
je mnohdy lepí ne v jiných
západních zemích. V souèasné
dobì jsou problémy s plnou úhra
dou zejména lékù 1. volby pro
vechny nemocné, kteøí to potøe
bují. Nesmíme to pøipustit, musí
me o to usilovat vemi prostøedky.

Zahranièní
spolupráce
Zahranièní spolupráci vnímám
jako velmi dùleitou. Moje první
cesta do zahranièí vedla na kon
gres IFMSS v Budapeti v roce
1994. Zúèastnili jsme se ho za ÈR
tøi  já spolu s prof. Jedlièkou
a MUDr. Lenským. V Budapeti
nás pøijali velmi vøele a cítili jsme,
e nás mezi sebe pøijali, i kdy
k oficiálnímu pøijetí dolo a o dva
roky pozdìji. V roce 1996 jsme se
v Tel Avivu stali pøidrueným
èlenem. Od té doby k nám jezdily
kadého pùl roku pravidelné ná
vtìvy z IFMSS  za vechny
budu jmenovat Hanse Petera
Frickera, øeditele výcarské MS
spoleènosti, který se stal i mým
osobním pøítelem. V roce 1999
v Basileji byla nae cesta k pøijetí
zavrena a stali jsme se právo
platným èlenem. Bohuel pár mì
sícù pøed kongresem zemøel prof.
Jedlièka, a nedoil se tak toho,
o co tolik usiloval. Kongresu se

2002  Praha, panìlský sál Praského hradu,
s prezidentem V. Havlem

úèastní i lékaøi v èele s prof.
Havrdovou. Velké díky také patøí
norské MS spoleènosti, která nám
byla nejbliím partnerem.
Se Slovenskem zaèala spolu
práce u v 90. letech. Jako malou
kuriozitu uvádím fakt, e jsme
museli kontaktovat Londýn a od
nich teprve získat adresu sloven
ské MS spoleènosti. Hned poté
jsme je pozvali do Prahy a zaèala
intenzivní spolupráce. Nabídli
jsme jim ná èasopis i dalí pub
likace a pozvali je na nae rekon
dice. Zabezpeèili jsme jim také
cvièitele a edukaci jejich cvièitelù
na akreditovaném vzdìlávacím
pracoviti Unie Roska. V té dobì
jsem se seznámil i s Milanem
Surgoem, který se stal i mým
pøítelem. Spolupráce se Sloven
skou MS spoleèností pokraèuje
dodnes.
3. celorepublikového snìmu
v roce 2001 se zúèastnili i exklu
zivní hosté: pozvání pøijali napø.
Barbara Purdy (øeditelka MSIF),
Christoph Thalheim (øeditel sekre
tariátu EMSP), prof. Kesserling

(pøedseda IMAB) a Milan Surgo
(pøedseda SZSM). Byl to význam
ný pøedìl v èinnosti, od té doby
jsme zaèali ihned pracovat na
dalích akcích.
Inicioval jsem také rekondièní
pobyty ve Slovinsku. Od roku
2003 jezdí nai roskaøi do Anka
ranu. První rok byly také 3 Slovin
ky u nás na rekondici, ale protoe
jim pøipadala moc fyzicky nároèná
(nechtìlo se jim tak intenzivnì
cvièit) a poèasí moc studené, tak
u pøítì nepøijely. Pøi této návtì
vì jsem jim ukázal i Prahu a vzal
je na svoji chalupu v elivu. Od té
doby nám Slovinská MS spoleè
nost zdarma poskytuje pobyt
v MS centru Ankaran. Partnerství
se Slovinskou MS spoleèností
jsem dohodl s jejím prezidentem
a mým pøítelem Alojzem Jeelni
kem.

Nejvìtí osobnost
Za nejvýznamnìjí setkání po
vauji setkání se Sylvií Lawry,
která byla zakladatelkou MS spo
leènosti USA v roce 1947 a v roce
1967 zaloila Svìtovou federaci
(budoucí MSIF). A do své smrti
byla její èestnou prezidentkou. Po

tomto setkání nám napsala jetì
nìkolik dopisù, ve kterých oceòu
je nai èinnost a dìkuje za zave
dení øádu v ÈR. Tohoto ocenìní
z jejích úst si nesmírnì cením.
A samozøejmì si také povauji
setkání s prezidentem Havlem èi
britskou velvyslankyní madam
Pringle.

Významné akce
V roce 2002 byla uspoøádána
výstava umìleckých dìl lidí s RS
v praském hotelu Intercontinen
tal (pøedchùdce výstavy Cesta za
duhou). Výstava byla velice klad
nì hodnocena, výtìek byl vìno
ván Rosce. Zúèastnil se jí i bývalý
ministr zdravotnictví Bojar. Ten
mì velice potìil tím, co øekl:
Pane inenýre, vae Roska léèí!
Dal jsem také podnìt ke vzniku
putovní výstavy lidí s RS Roztrou
ená skleróza v Èechách a nynìj
í Mám RS No a co?!
Souèasnì v roce 2003 jsem
inicioval vznik Dne RS v ÈR
a konala se první konference
a výstava prací a dìl lidí s RS.

Byla to první velká pøíleitost vést
dialog mezi pacienty a lékaøi.
Koncem 90. let jsme uspoøádali
zajímavou akci Roska Cup. Byla
veletrhem na Moravském námìstí
v Brnì. Na pódiu hrály rùzné
skupiny, návtìvníci si mohli pro
hlédnout stánky Unie Roska,
VZP, farmaceutù apod. Lidé v Br
nì se vdy zastavili. Bohuel nám
nepøálo poèasí. Ale byla to vyni
kající akce. Myslím si, e by se
v ní mìlo dále pokraèovat.
V roce 2004 dolo v Rosce
k zaloení fundraisingu, co byl
významný mezník ve financování.

Èasopis Roska
V roce 1995 jsme získali z Nizo
zemských fondù grant z programu
Matra, a to i pøesto, e jsme v té
dobì jetì nebyli èlenem EU.
Získané prostøedky byly pouity
na vydávání nového èasopisu
Roska. Do roku 1995 toti vydával
èasopis SPCCH, který na nìj
èerpal peníze z ministerstva. Na
první roèník vydávaný námi bylo
nutné sehnat finanèní prostøedky.
Tak jsme ho vydali sami z penìz

2008  Praha, benefièní divadlo,
s Danielou a Ondøejkou

z tohoto grantu a pøítí rok jsme
peníze dostali od ministerstva u
jen my. Letos vychází ji 16. ro
kem a je velice úspìný.

Cvièitelský kurz
Velkým úspìchem bylo zaloe
ní a následná realizace cvièitel
ského kurzu na vlastním akredito
vaném pracoviti Unie Roska
v Brnì od roku 1996 do roku
2005, které za dobu své existence
vychovalo více ne 50 cvièitelù.
Na jeho realizaci jsme získali
finanèní prostøedky napø. i z pro
gramu EU Phare pøes NROS,
zejména na edukaci cvièitelù. Za
pøímé vedení cvièiteláku patøí
mé velké podìkování Rùe Nová
kové.

Ocenìní za práci

2011  s fyzioterapeutkou Nikol

Ocenìní jsem obdrel celou
øadu, ale bez spolupráce dalích
aktivních lidí by se to nepodaøilo.
Kdy se nad tím vak zamyslím,
tak i ti neaktivní roskaøi jsou pro
mì dùleitým podnìtem. Protoe
nìkdo si pøeète tøeba jen èasopis,
nìkdo napíe dopis a nìkdo ne
musí vùbec nic , ale i ten je pro
mì motivací, je tøeba ho probudit
a ukázat mu jeho monosti.

Byl jsem nìkolikrát nominován
na Wolfensohnovu cenu MSIF,
cenu Výboru dobré vùle Nadace
Olgy Havlové, obdrel jsem Vý
roèní cenu za práci ve prospìch
zdravotnì postiených za rok
2000 udìlovanou ministrem zdra
votnictví ÈR. Jako první z nemoc
ných jsem byl v roce 2007 na
webu MSIF jmenován svìtovou
osobností mìsíce a obdrel jsem
cenu Unie Roska v roce 2010 za
pomoc nemocným RS. Na pøelo
mu století jsem byl zaøazen do
prestiní encyklopedie Kdo je Kdo
(Who is Who) mezi 5000 význam
ných osobností ÈR.

Úspìchy
Za nejvìtí úspìch povauji, e
se mi podaøilo dovést MSIF
i EMSP do Prahy. Svìtový kon
gres probìhl v Praze roku 2007
a evropský u v roce 2004. Obì
akce byly vemi zúèastnìnými
zemìmi velmi kladnì hodnoceny.
Na kongres EMSP se nám poda
øilo získat i finance pro východní
zemì, které jetì nebyly èleny
EMSP. Díky grantùm se jim hra
dily cestovní náklady i pobyt. Bylo
to velmi významné i v tom, e se
nejnovìjí informace dostaly
i k zemím, které nejsou èleny
EMSP nìkdy ani dosud a pomoh
lo se jim významnì k jejich vývoji
a zlepení situace. Pavel Blahák
jim je vyplácel operativnì pøímo
na místì. Význam Evropského
kongresu byl umocnìn tím, e se
konal v dobì pøijetí ÈR do EU
(1. 5. 2004).
Jako velmi dùleitou vnímám
spolupráci a komunikaci vech
subjektù  od postiených pøes
partnery, sponzory, pøátele, léka
øe èi úøady. Byl jsem hrdý na to,
e bìhem mé práce se na mne
nìkolikrát obrátila i jiná obèanská
sdruení (a nejen z ÈR), abych

jim poradil a pomohl se zaloením
organizace i jejich èinností. Spo
lupráce se daøí i díky velké pod
poøe a úzké spolupráci s lékaøi,
zejména s lékaøi kolem prof. Ha
vrdové.

Souèasnost
Na kongresu v roce 2007 jsem
se vzdal ze zdravotních dùvodù
funkce prezidenta Unie Roska.
Do záøí 2013 jsem byl pøedsedou
Rosky Praha. Stále jsem èestný
pøedseda a poradce Unie Roska,
a také napø. odborný redaktor
portálu Roska a odpovìdný re
daktor èasopisu Roska. Pokud to
jen trochu pùjde, budu dále pro
Rosku pracovat, protoe mì to
naplòuje entuziasmem. Kadý
den se snaím cvièit a s ereskou
bojuju, a i kdy kolikrát je vítìzství
daleko, nevzdávám to.

svému stavu ivotní hodnoty,
buïte aktivní, nauète se s nemocí
ít, protoe i s ní máte monost
proít plnohodnotný ivot. Já vím,
e kolikrát je to tìké, ale vìøte,
e to stojí za to.
Chtìl bych také podìkovat
vem lidem, se kterými jsem kdy
pracoval. Moc si jich váím a dì
kuji jim. Ale tím nejdùleitìjím
pomocníkem, rádcem a podporo
vatelem pro mì vdy byla a je má
manelka a celá velká rodina.
Dìkuji!
A já dìkuji za rozhovor!
Vendula Plavcová

Závìrem
Mám radost z toho, e se v Ros
ce realizuje projekt EU a e ne
mocní RS z ÈR byli jako první na
svìtì na Kilimandáru. Ale ne
chci, aby se zapomínalo na vìci,
které jsou hlavní èinností Rosky.
Nemìlo se zapomínat na pùvodní
mylenku, aby Unie podporovala
regiony, kde jsou konkrétní lidi,
pro které pracujeme, a aby se jim
co nejvíce pomohlo.
Jako velmi dùleitou vnímám
potøebu zapojení mladých lidi do
èinnosti Rosky, moná by nebylo
patné vytvoøit platformu mladých
lidí, tak jak to funguje v mnoha
zemích svìta. A poøádat více akcí
pro mladé a dát jim prostor se
realizovat a zapojit.
Na závìr bych chtìl vzkázat
vem lidem s RS: Nezoufejte,
aktivnì s RS bojujte, co nejdéle
buïte v zamìstnání, pøizpùsobte

Alice Plundrová

Moje vanilkové dny
Autysto hendykepáto

S

oudruka uèitelka byla po
trhlá Ruska, která naprosto
nezvládala tøídu rozjíve
ných dítek. V jejích hodinách jsme
se po tøídì honili, házeli po sobì
mokrou houbou, souce jsme
pokládali na idli napínáèky, scho
vávali tøídní knihu, apod. Já, pro
toe jsem byla odporný prt, vzor
ný ák se samými jednièkami,
jsem azbuku záhy vstøebala.
S rutinou, aè jsem se za to
stydìla, jsem nikdy problémy ne
mìla. Mnì se ty jejich bukvice
prostì líbily.
S tímto jazykem jsem samozøej
mì povinnì pokraèovala i na
gymnáziu. Ani tam jsem s ním
nemìla problémy. koda, e kvùli
bolevickému befelu mnohým
unikli rutí klasikové, napøíklad
Dostojevského Idiot. Teï si zrov
na asi potøetí ètu Mistra a Markét
ku Michaila Bulgakova. No, je to
tìké ètení, ale zkuste to.
Ve ètvrtém roèníku u jsem
zaèala mít problémy s RS, které
zaèaly pøed maturitou  oslepnu
tím. Vechno jsem zaèala vidìt
jako pøes tlustý igelit. Tenkrát
jsem nevìdìla, o co jde, bylo mi
øeèeno, e mám zánìt oèního
nervu. No, ale uète se s tím na
maturitu. Bylo potøeba udìlat as
poò v termínu písemné zkouky,
ústní jsem mohla splnit na pod

zim. Spoluáci se mi snaili látku
namlouvat na magnetofon. Pí
semky jsem napsala na velké
archy transparentní fixou. Kama
rádka mi pøeèetla zadání napsané
na tabuli, na kterou jsem nedo
hlédla. Paní profesorka byla velmi
laskavá, kdy procházela mezi
lavicemi, upozoròovala mì, e u
píu na lavici. Nerozeznala jsem
okraje papíru. Písemky dopadly
dobøe, o svaáku jsem prokoukla
na jedno oko, tak jsem se staèila
pøipravit i na ústní. Rutinu jsem
zvládla za dvì. A vùbec celou
maturitu.

z rutiny a matematiky. Kamarád
ka umìla poèítat, já umìla rusky.
Pøi pøijímacích testech jsme si
vymìnily papíry, já jí udìlala ru
tinu, ona mnì matiku. Tak jsme
se obì dostaly na VE, nekecám!

Dodnes si vzpomínám, jak jsem
dostala kytici rùí od profesora
dìjepisu (taky za dvì u maturity)
a dalí velkou kytici od celé tøídy.
To u jsem leela v nemocnici.
Nikdy v ivotì jsem se u tìch
kytek takhle nenabreèela, jako
tehdy.

Jetì k té matematice. K pøijí
maèkám na V mì pøipravovala
kamarádka  uèitelka matemati
ky. Byla tak dobrá, e jsem poro
zumìla goniometrickým funkcím,
derivacím, i jiným, dnes u pro mì
neznámým vìcem mezi nebem
a zemí.

Se svými znalostmi rutiny jsem
se posléze uplatnila i na lázeò
ském pobytu v Soèi. Tenkrát fun
govala cestovní kanceláø Balnea,
která se orientovala na ozdravné
pobyty u moøe. Umìla jsem tak
dobøe rusky, e si tamní paní
doktorka myslela, e jsem z Litvy
èi nìjaké jiné pobaltské republiky.
Po maturitì jsem se pokouela
o Vysokou kolu ekonomickou.
Pøijímaèky byly tenkrát povinné

Moje dcera Anièka studovala
gymnázium. Vyprávìla mi, jak to
u nich chodilo s matematikou. Ve
tøídì mìli pilné vietnamské spolu
áky, kteøí umìli poèítat, jak u se
to u této komunity proslýchá.
Sedìli v prvních øadách, Anèa
a spol. sedìli v zadních øadách.
Pøi testech z matematiky si vzadu
v klidu hráli pikvorky a èekali, a
jim zepøedu Vietnamci polou
správné výsledky. Pøi testech

Natìstí jsem po dvou letech
studií pøila do jiného stavu
a mohla je se ctí ukonèit. Omlou
vám to tím, e studium bylo veèer
ní, u toho jsem pracovala, tìhotná
a ta RS... Ale stejnì to vnímám
jako takové selhání, e jsem ne
dokázala dostudovat. No, nejsem
inenýrka, ale azbuku si pamatuji.

z èetiny to probíhalo opaèným
smìrem. Tomu se øíká meziná
rodní spolupráce. Dluno pozna
menat, e dcera, co se týèe ma
tematiky, skonèila u trojèlenky.
Dalím jazykem, který mi nedì
lal potíe, byla latina. Na gymplu
jsem studovala humanitní obor,
kde byla latina povinná. Znalost
latiny se ani v dnení dobì neztra
tí, aè je to mrtvý jazyk. Od latin
ských slov se odvíjí mnohá slova
v rùzných jazycích. Tak napøíklad,
kdy jsme s manelem Tomáem
putovali po Francii, tak jsme se
pomocí latiny domluvili, aè fran
couzsky neumíme.
Latinu jsem zvládla i v tìkých
chvílích, kdy ve ètvrtém roèníku,
pøed maturitou, bylo potøeba uza
vøít klasifikaci a do koly jsem u
moc nemohla chodit. Zrovna jsem
moc nevidìla. Paní profesorka mi
zadání musela pøeèíst a já se
chytla, take to dopadlo dobøe.
S latinou si vystaèím i dnes. Na
turalia non sunt turpia  co je
pøirozené, není potupné. To si
øíkám taky, kdy v terénu zoufale
hledám bezbariérový záchod
a nezadaøí se.
A co angliètina? Ta mi prostì
nejde. Poprvé jsem se s ní sezná
mila v prvním roèníku, na gymná
ziu, v roce 1978. Paní profesorka
byla laskavá bohémka, vichni
jsme ji milovali. Uèila nás podle
svého nejlepího vìdomí a svì
domí, ale nebyla moc dùsledná.
Tak jsem prola s chatrnými zá
klady. Po maturitì jsem se pøihlá
sila na jazykovou kolu. Na vstup
ní testy jsem se nabuila natolik,
e jsem byla zaøazená do pøíprav
ného kurzu na státnice. Jazyko
vou kolu jsem navtìvovala tøi
roky, a to velmi zøídkavì. Protoe
jsem se neuèila a angliètinu v pra
xi nepouívala, dopadlo to násle
dovnì. Na konci kadého roèníku
se psaly závìreèné testy, na je

jich základì jsem se po tøech
letech dopropadala a do prvního
roèníku. Tolik jazyková kola.
Èas oponou trhal a já zaèala
pracovat v marketingu jedné po
travináøské firmy s nìmeckým
vlastníkem. Zpoèátku nám povolili
kurzy angliètiny, ale v momentì,
kdy je zatrhli s pøíkazem, e se
musíme uèit nìmecky, jsem roz
vázala pracovní pomìr. Nebyl to
jediný dùvod, jen ta poslední kap
ka. Nebudu pracovat pro nìmec
kou firmu 12 hodin dennì, vèetnì
sobot a nedìlí.

Nedala jsem si pokoj a zase
zaèala pracovat. Tentokrát na
MPSV v callcentru. Tam jsme
mimo jiné telefonicky radili ucha
zeèùm o zamìstnání. Také ucha
zeèùm z tzv. tøetích zemí, kteøí
chtìli pracovat na území ÈR.
Nejlepí byli Ukrajinci, tìm jsem
poradila rusky. Ale Indové byli
taky prima. Ti umìli anglicky jetì
hùø ne já, tak staèilo jen porozu
mìt jejich otázce. Odpovídala
jsem jasnì, staèilo jen pøepnout
webové stránky MPSV do angliè
tiny a bylo. Snad si poradili, nae
úøady si s nimi poradily urèitì.
I zde jsem byla nucena ukonèit

pracovní pomìr. 8hodinová pra
covní doba, navíc smìnný pra
covní reim, to u nebylo nic pro
mì. Navíc jsem u zaèínala s e
lektrickým vozíkem. Vzhledem
k tomu, e jsem ministerstvu vy
bourala nìkolik futer, nemìli mì
rádi. Nakonec já je taky ne.

Mezitím jsem pøipravovala nai
éfovou Rosky Praha a jejího
manela na angliètinu v rámci
jejich studia na V. Oni si mysleli,
e umím anglicky. Posílala jsem
jim emailem domácí úkoly, testy
s anglickou gramatikou. Vypraco
vané mi je posílali zpìt a já je
horko tìko opravovala za pomo
ci uèebnic, slovníkù, internetu.
Pokud jsme u nich doma zkoueli
konverzaci, moc se nám nevedlo.
Jsem ráda, e se stali magistry
navzdory mé pomoci.
Má nedostateèná znalost ang
lického jazyka mi pøesto nìkoli
krát zachránila ivot. Mám abso
lutní nesmysl pro orientaci. To
jsme byli s manelem jednou na
výletì v Salzburgu. Jeli jsme au
tobusem s cestovkou, která nás
volnì vypustila do mìsta. Chodila
jsem o 2 berlích, tak jsem se po
mìstì mohla courat. Kdy se èas
poválivì chýlil k odjezdu, poslal
mì Tomá na shromaditì na
pøed, e prý jetì nìco nakoupí.
Sice jsem se vydala správným
smìrem, ale vedlejí ulicí, ne po
které jsme pøili. Okamitì jsem
ztratila orientaci. Zpanikaøila jsem
a vrhla se na prvního rakouského
policistu, který natìstí umìl ang
licky a poradil. Shromaditì au
tobusù bylo za prvním rohem
doleva, asi 100 metrù.
Podobnou zkuenost mám
z francouzského mìsta Bor
deaux. Tam jsme jeli fandit fotba
listùm Slavie Praha proti tamnímu

klubu Girondins de Bordeaux.
Mnì je fotbal pumpièka, ale vzala
jsem si skalního fanouka Slavie.
Slavie v Bordeaux prohrála. Moh
la jsem za to já, protoe enské
na fotbal nepatøí, zvlátì já, pro
toe nosím smùlu. Od té doby
jsem na ádném utkání nebyla.
Pøesto se v poslední dobì Slavii
moc nedaøí i beze mì, tak je
doma smutno. O to víc smutno,
protoe se daøí Spartì. Ale to jen
tak na okraj. Výprava zhrzených
fanoukù se po zápase vydala
hledat nìjakou putique (rozumìj
putyku), aby zapili al. Já jsem
zhrzená nebyla, tak jsem se ne
pøidala a vydala se na procházku
ztemnìlým okolím hotelu.
A to jsem nemìla dìlat. Záhy
jsem nevìdìla, kde jsem, ztuhly
mi nohy a usedla jsem na obrub
ník chodníku, berle v klínì. Nikde
nikdo, tma, chtìlo se mi plakat. Za
nìjakou dobu u mì pøibrzdilo auto
a v nìm dvì francouzské student
ky vládnoucí anglickým jazykem.
Vysvìtlila jsem jim, e jsem se
ztratila a nemohu najít svùj hotel.
Naloily mì do auta a popovezly
asi 200 metrù opaèným smìrem,
ne jsem se pùvodnì vydala.
Rozlouèily se s napomenutím, e
bych se nemìla sama toulat noè
ním parkem, kde mì naly. Sou
hlasila jsem. Usadila jsem se pøed
hotelem na lavièce, protoe jsem
zapomnìla vstupní kód do budo
vy a v klidu vyèkala návratu èeské
výpravy. Tomá moná není da
leko od pravdy, kdy tvrdí, e
bych potøebovala chránìné byd
lení.
On má vùbec daleko lepí vlohy
k cizím jazykùm ne já. Na zá
kladní kole se nauèil nìmecky
a od té doby tímto jazykem plynnì
hovoøí, ani by si svou znalost
nìjak prohluboval. Teï se uèí
podle internetu arabsky. Arabové
jenom chrèí, oni mají nìjak málo

samohlásek. Nauèila jsem se
jedno slovo  pou. Zachrèím
schra (jako e Sahara). Dál v tom
nemíním pokraèovat. Ale i ti, kteøí
ádným cizím jazykem nevlád
nou, se neztratí. Tøeba ná øidiè
Karel, který nás vozí minibusem
na cvièení a na rekondice. Ten se
nièeho nebojí a vechny hendike
pované vdy doveze na místo
urèení vèas. Po chodnících, po
kolejích, v protismìru, v zákazu
vjezdu. Vyprávìl mi, jak provezl
celou partu vozíèkáøù Øímem.
Vude se domluvil, vude projel.
Prostì kadému policistovi, hlída
èi, úøedníkovi ukázal na svùj ná
klad a pravil, e je autysto hendy
kepáto. Tím myslel, e je øidiè,
který veze tìlesnì postiené.
Vichni mu rozumìli. Brány se
otevíraly i do zakázaných prostor.
On by snad i návtìvu u papee
ukecal.
I v Rakousku se domluvil. To
jednou zastavili u benzinové pum
py a vozíèkáøi potøebovali na zá
chod. Ten ale nefungoval na eu
roklíè. Tak jestli by jim obsluha
správný klíè nepùjèila. e prý
ádný klíè nemají. Tak Kája vytáhl
majzlík a kletì. Klíè se nael
bìhem nìkolika málo vteøin. Tro
cha hrubého násilí nìkdy neza
kodí. S tímto jazykovým vybave
ním Kája procestoval celou Evro
pu.
Taky v Chorvatsku je moné
domluvit se. Vzpomínám si, jak
jsem tam kdysi v mládí sbalila
jednoho Chorvata. Byl to intelek
tuál a zanícenì mi vyprávìl novo
dobé dìjiny Jugoslávie. Opìvoval
pøedevím Tita. Chorvatsky.
Vechno jsem mu rozumìla i on
rozumìl mnì, kdy jsem mu èes
ky líèila krásy Prahy. Zkrátka jsme
si rozumìli. Po vech stránkách.
Poøád mám snahu nìjak za
mìstnávat své edé buòky moz
kové, jak øíkával Hercule Poirot.

I kdy mám nìkdy pocit, e u jich
tam moc není. Na tomto místì si
dovolím jeden koilatý vtip, páno
vé prominou. Pøibìhne do mu
ského mozku jedna taková edá
buòka mozková a kouká, tam
prázdno. Pøibìhne tam druhá
a povídá  Co tady dìlá? My
jsme vechny dole!
No tak k té mé angliètinì. Pøihlá
sila jsem se do kurzu angliètiny.
Vichni jsou tam o generaci mlad
í, vèetnì pana lektora. První
hodina mì neodradila. Na úvod
nám pan lektor pustil ukázku
amerického thrilleru v pùvodním
znìní bez titulkù. Støíleli tam po
sobì, nìco na sebe hulákali. Tak
prý, o co tam jde. Byla jsem první
zkraje, tak jsem mìla zaèít. Tro
chu jsem se orosila, protoe jsem
tomu vùbec nerozumìla. No co,

budu za blbce, nebude to poprvé.
Srdnatì jsem anglicky odpovìdì
la, e sice vùbec nevím, o co jde,
ale bylo tam 5 mrtvých. Natìstí
ostatní na tom nebyli o nic lépe.
Rozvinula se debata, kolik e tam
bylo mrtvých. e tam lo o výkup
né, kdo , komu, proè a za co, na
to nae slovní zásoba nestaèila.
Pan lektor to nevzdával. Následo
valo dalí téma  osudová roz
hodnutí. Rozdal nám anglicky
psané lísteèky s popisem situací,
které máme øeit. Já to mìla
jednoduché. Jsem lékaøka a øí
dím, zrovna jsem v hospodì
a vypila jsem 2 piva. Náhle musím
odjet k akutnímu pøípadu. Odpo
vìdìla jsem, e nejsem ani lékaø
ka, ani nemám øidièský prùkaz,
tak si klidnì dám tøetí pivo. Druhé
osudové rozhodnutí: Jsem kapi
tán lodi, která se potápí. Máme

jen jeden záchranný èlun. Koho
do nìj posadím? Odpovìdìla
jsem, e je to pro mì pøíli fatální
rozhodnutí, tak si do toho èlunu
sednu sama. Na konci této první
lekce mì pan lektor pochválil, e
mám výbornou výslovnost, ale e
mluvím èeskoanglicky. To zna
mená, e èeskou vìtu pøekládám
do angliètiny. No to dá rozum,
nejsem rodilý mluvèí. Nejdøív si
vìtu vymyslím, pak ji zformuluji
èesky, následuje pøeklad do ang
liètiny a pak to jetì správnì
vyslovit. To trvá docela dlouho.
Nicménì mì tìí, e tìch pár
slovíèek, které si jetì pamatuji,
dobøe vyslovuji. Zkusím v tom
pokraèovat.
Have a nice day!
Vae Ivana Rosová

Monika Henèlová
Holka divoká

J

ak øíká sama autorka: S po
mocí asistentek se mi poda
øilo napsat knihu o mém
ivotì a ráda bych ji vydala døív,
ne umøu.
Kniha právì vyla a obsahuje
Monièin pohled na svìt optikou
èlovìka, kterému lékaøi v estnác
ti letech dávali jen pár let ivota.
Dnes je jí pìtatøicet, je témìø
nepohyblivá na vozíku, ale nebrá

ní jí to se vyjadøovat k sociálním
otázkám a ít si svùj ivot.
Vydání knihy bylo podpoøeno
dobrovolnými pøispìvateli díky
projektu HitHit.
V pøípadì zájmu o koupi knihy
nebo pomoc s její distribucí pite
na info@lidemezilidmi.cz.
HenclovaM@seznam.cz

Zimní pøíbìh

O

d puberty zboòuji drifto
vání. To je, e auto jede
rychle, zatáèky se øeí
pøes ruèní brzdu a ideálnì to
zkroutí zadní èást auta tak, e
zadek pøedbíhá pøedek. Teï se
dím na invalidním vozíku, natìstí
je mùj asistent dost pratìný
a jízdu si uíváme. Ve snìhu,
mluvím o tìch tøech centimetrech,
nabereme vysokou rychlost (asis
tent skoro bìí) a vybíráme zatáè
ky. No a v té chvíli se moje jízda
podobá driftování plus vítr ve
vlasech a funící asistent za mnou.
Paráda. Jen nechápu kolemjdou
cí, e uskakují do boku, klepou se
do èela a pøihlouple se usmívají.
A teï správná výbava: na cho
didla fakt teplé botièky a klidnì
dvoje ponoky. Na nohy pak teplé
punèochy a na nì rifle, to kdybys
te mìli nehodu a padli do tìch
tøech centimetrù snìhu. Vrchní

èást tìla si obaluji jako cibulka.
Nejprve nátìlník, pak triko s dlou
hým rukávem, na to svetr a pak
kabát. V rukách mám køeèe, take
mi obléknout kabát buï nejde,
nebo je to boj. Mám ale drákulu,
je to vlastnì poditý plá. Je celý
èerný, poditý èervenou podív
kou, proto drákula. Má obrovskou
výhodu, e mám ruce u tìla, a to

i prsty. Sice vypadám jak èerný
pytel na vozíku, ale mám ruce
v teple. Pak si klidnì pøidejte álu
a èepici, ale nedivte se hloupým
oblièejùm spoluobèanù. Nevidí
kadý den pytel s èepicí.
Uívejte si zimy a nezmrznìte.
Monika Henèlová

Tøeba dùkaz Boí existence

M

e je pro ni tento svìt moc sloitý, plní své úkoly, plánuje dalí aktivi
e ho nechápe, e z toho má ty, ale nikdo nemá ani minutu èas
deprese.
pro sebe. Spousta lidí se snaí
zapálit si veèer svíèku a pustit si
Vysvìtlíte mi nìkdo, co se stalo? do ouka pøíjemnou hudbu ni
Proè mladá a vcelku úspìná kdo ale neodpoèívá a i v tomto
mladá ena najednou neví, co se prostøedí myslí na své úkoly, co
Pak se to stalo. Totálnì opilá ivotem a jak ho zorganizovat?
jetì musí udìlat a stihnout. Vá
kráska si podøezala artérií na no
Moná jsem pøila na dùvod. nì ale staèí minutka, pøepnout
ze. Proè? V blázinci øekla lékaøi,
Spousta lidí od rána do noci maká, svou mysl do pøíjemného a hlavnì
oje nejlepí kamarádka je
vysoká, tíhlá, dlouhovla
sá a krásná mladá ena.
Má zamìstnání, má milujícího
partnera a navíc má chu jetì
studovat na vysoké kole.

bezpeèného prostøedí a jen tak se
nechat unáet. Moná je právì
toto dùkazem Boí existence. V té
chvíli vás toti vánì nic neohro
uje a i pro dospìlého èlovìka je
pøíjemná pøedstava nìèí mìkké
a høejivé náruèe. Mìøím 190 cm
a neumím si pøedstavit toho Her
kula, který by mì nosil v náruèí
a houpal. Umím si ale pøedstavit
Boí náruè, která fakt neøeí moji
váhu.
Mám dìsný strach o svoji kama
rádku, neumím jí pomoci, tøeba
ale svou radou pomohu jiným.
Odpoèívat rozhodnì neznamená
flákat se v posteli.
Monika Henèlová

Vojtovka a infekce

A

 fyzioterapeutka na Vojto
vu metodu mi vysvìtlila, e
jsem úplnì mimo. Kvùli své
základní nemoci jsem dost fyzicky
omezená a jakákoliv jiná nemoc
je pro mì a hlavnì mé tìlo velikou
zátìí. Navíc jsem se dozvìdìla,
e Vojtova metoda a antibiotika
se nemají vzájemnì rády a jaké
koliv cvièení má potom nulové
úèinky.
Tak tedy ve zkusím ponovu.
Pìknì si lehnu do teplých peøin,
budu pít teplý èaj s medem a jíst
vitamin a antibiotika. A výsledek
se dostavil a neuvìøitelnì rychle.
Teploty velmi rychle pominuly,
tìlo si odpoèíváním fakt orazilo
a jakmile znovu nastoupila fyzio
terapeutka na Vojtovu metodu,
byla i ona mile pøekvapená. Moje
základní nemoc se výraznì ne

zhorila a mohly jsme pokraèovat
ve cvièení tam, kde jsme skonèily.
Moje doporuèení je zøejmé: aè
jsem workholik, nikdo z nás není
nepostradatelný. Tu chvilku, kdy

marodíme, se svìt nezblázní
a nám bude v teplé postýlce
s teplým èajem moc dobøe.
Monika Henèlová

J

iné to je, kdy putujeme kra
jinou s cílem ji poznat a po
chopit. V tu chvíli bychom
mìli vdy putovat vìdomì, pre
zentnì. Co tím myslím?

V pøípadì vìdomého putování
není okolní krajina nikdy pouhou
kulisou a scénou, po které se
pohybujeme. Nejsme herci, kteøí
se pøedvádí pøed ostatními. V pøí
rodì nejsou diváci a herci  vich
ni jsme úèastníci stejné reality
a nikoliv divadla. Jsme souèástí
krajiny a pøírody a to pøednostnì
té, ve které se zrovna nacházíme.
Buïte si jisti, e ivá pøíroda 
rostliny i zvíøata nás perfektnì
vnímají. Cítí, e pøicházíme, od
hadují nás, vyhodnocují nai po
tenciální nebezpeènost, nasazují
ochrany èi masky, kladou nám do
cesty pøekáky, dávají nám ná
vnady, aby odvedly nai pozor
nost od toho, co se snaí ukrýt.
A u v rovinì reálné, nebo i du
chovní. Také neivá pøíroda to
dìlá na své úrovni úplnì stejnì.
Telurické síly, chemie minerálù
i hornin, optika, akustika, geo
magnetická pole, elektromagne
tické síly a rezonance elektrických
biopolí, pøitalivost, patogenní
zóny  s tím vím jsme v interakci.
Neboli, jsme tím ovlivòováni a do
jisté míry to sami ovlivòujeme.
A nehmotné entity, duchovní rezi

dua, informaèní koncentráty, ast
rálové, bytosti inteligentní i tzv.
neinteligentní, pozitivní èi negativ
ní..., ti i ty to dìlají také a èasto
mnohem úpornìji a efektivnìji.
My lidé pøináíme do krajiny
spoustu energie, která je vnímá
na, analyzována, pøijímána nebo
odpuzována, zeslabována, posi
lována a mìnìna. Je na nás
útoèeno, jsme odhánìni, straeni
nebo naopak jsme nebezpeènými
útoèníky, boøiteli køehkých vztahù,
nièiteli neviditelných pavuèin.
A jetì naopak jsme chránìni,
vítáni a dychtivì oèekáváni s na
dìjí a vírou v nai pomoc. Pøíroda
i Zemì na nás reaguje v mnoha
rovinách vech energií ivotních

i neivých forem. Proè se tuto
interakci stále snaíme potlaèit
nebo ignorovat? Stejnì tak jak
nás vnímá okolní pøíroda a kraji
ny, mìli bychom ji vnímat i my.
Být trvale ve vzájemné vazbì.
ádná krajina, ádný strom, kvì
tina èi kámen není tak fádní, aby
si nezasluhovaly nai plnou po
zornost a pøítomnost tady a teï.
Tohle proklamované a tak málo
naplòované heslo tady a teï je
v naem vztahu k okolí velice
zøetelnì vidìt. Vìdomé putování
krajinou by vlastnì mìlo být dlou
hodobou meditací. Nedovolit my
lenkám, aby bloudily kdesi v pro
blémech minulosti nebo v pøed
stavách a plánech do budoucna.

Kadá chvilka, kterou procházíme
v èase i v prostoru krajiny, je
urèena k plnému kontaktu s oko
lím.
V praxi to vypadá pøesnì na
opak  jdeme a povídáme si
o práci, o dìtech, o partnerech èi
sexu, o realitách minulých èi pøed
stavách, zkuenostech, plánech,
radách. Svìt kolem je kulisou,
která se pøipomíná jen v kratiè
kých chvílích zintenzivnìní záit
kù  tøeba kdy nás kousne hmyz,
spálí kopøiva, objeví se zajímavý
kámen, hrad nebo strom, nebo
tøeba kdy nevíme kam jít a ko
neènì se rozhlédneme kolem.
Nebo tøeba kdy hledáme vodu,
hospodu nebo stín. Takové vní
mání krajiny je velice sobecké
a subjektivní  vnímáme jen nej
silnìjí impulzy a signály, a to
jenom ve vztahu k pohodlí èi
nepohodlí vlastní osoby. K trvalé
mu kontaktu neboli napojení, to
má hodnì daleko. Kdy u se to
stane a najednou tøeba zjistím, e
jsem uel kraj svìta a vlastnì
jsem tam nebyl, nevnímal jsem,
nekomunikoval, protoe jsem si
tøeba povídal s pøítelem, co s tím?
Je to stejné, jako kdy vám v me
ditaci ujedou mylenky nìkam
jinam, do nepozornosti a pøed

stav. Je dùleité se zastavit a roz
hlédnout se, vnímat, na co se
vlastnì dívám, co mi okolí øíká
a naznaèuje. Poslechnout ptáky,
ochutnat vzduch, podívat se na
nebe. Znovu se napojit a zùstat
tak co nejdéle.
Èlovìk, který se snaí nacio
vat pøírodu pouze v místech
zvlátních a tajemných, tøeba
v energetických uzlech, by si mìl
poloit následující otázky:

Kdy ne
mám etalon, mìøítko? Kdy ne

mám vytvoøenou citlivost pro bì
nost, kadodennost? Kdy ne
proívám a neposiluji svou pøí
tomnou existenci v realitì?
Pøíroda se o nás opravdu stará.
Ve chvílích naí bolesti, smutku,
problémù a starostí nám poskytu
je útìnou náruè plnou energie.
V lese na pasece èasto najdeme
øeení i sílu k øeení. Nìco dosta
neme. Nemìli bychom na to za
pomínat i pøi chvílích, kdy je nám
do skoku. Pohodový výlet s pøáteli
je dobrou pøíleitostí, abychom
Zemi vrátili nìco z energie, kterou
nám dala. Energii a podporu,
kterou jsme dostali ve chvílích
zlých, mùeme vrátit ve chvílích
pohody. Jakoto civilizovaní lidé
jsme velmi otupìlí k pøírodním
informacím a silám, kterými jsme
obklopeni. Ale natìstí máme
rozvinutou jinou schopnost  inte
ligenci, rozum a schopnost pøedá
vat si informace a uèit se. A díky
tomu jsme schopni si snáze uvì
domit a pochopit vlastní chyby
a omyly. A jsme schopni (pokud
chceme) se mìnit a zmìnit. I k to
mu mùe vìdomé putování pøi
spìt...
Jiøí kaloud
Foto: autor

Roska Praha

Struèná historie
Rosky Praha
Základní organizací pomoci li
dem nemocným RS se v Praze
zaèali zabývat sami nemocní.
Roku 1984 vznikl první klub
Roska pøi Svazu invalidù (SI)
v Praze 2, dále v Praze 4, násle
dují dalí. Tyto kluby organizovaly
své vlastní aktivity, napø. cvièení,
plavání, pøednáky, rekondice.
U zrodu stála pøedevím Alenka
Borecká.
13. 3. 1984 byla ustanovena
pracovní skupina pro RS pøi SI.
Do roku 1984 tak datujeme
oficiální vznik Rosky Praha, své
pomocného sdruení lidí s RS
v Praze.
Kadý ètvrtek probíhá v Praze
rehabilitaèní cvièení s prvky jógy
na neurologické klinice v Kateøin
ské ulici pod vedením legendární
PhDr. Marie Svobodové a do
roku 1986, kdy cvièení pøebírá
Ivana Kaufmanová (Rosová)
a Vendula Janderová.

Kadý rok se poøádá celostátní
14denní rekondice v Domousni
cích.
Úspìnì se rozvíjí spolupráce
s nìkterými pøedními lékaøineu
rology.
Zaèíná také vycházet èasopis
Roska.

31. 8. 1994 byla Roska Praha
zaregistrována Unií Roska jako
samostatná organizaèní jednotka.
S absolutní samostatností pøily
i nové monosti, nápady a potøeb
né impulzy, které vedly k nárùstu
rozsahu a kvality poskytovaných
slueb. Dochází k mezinárodní
spolupráci i èásteèné profesiona
lizaci práce.

31. 3. 1992 byl na sjednocují
cím jednání praské Rosky zvo
len do jejího èela Ing. Jaroslav
Zika.

Obrovský význam mìlo v roce
1995 otevøení provozovny organi
zace, kterou bylo první MS Cent
rum Roska Praha v ÈR v Praze
7, Tusarova ul. è. 10.

1. 7. 1992 byla na ministerstvu
vnitra zaregistrována Unie Roska
jako obèanské sdruení, které
zastøeuje regionální Rosky v ce
lé ÈR.

12. 9. 2013 byl z èela Rosky
Praha ze zdravotních dùvodù
nucen odstoupit Ing. Jaroslav
Zika, na jeho místo byla zvolena
Mgr. Daniela Bláhová.
Ing. Jaroslav Zika zùstává èest
ným pøedsedou Rosky Praha.

Aktivity MS Centra
Roska Praha

autor: Jaroslav Bezdìk)

MS Centrum Roska Praha slou
í jako informaèní, poradenské,
sociální, cvièební, organizaèní
a kontaktní místo pro nemocné
RS a jejich blízké.

Roska Praha je registrovaným
poskytovatelem sociální sluby 
sociální rehabilitace. Sluby jsou
poskytovány zejména v MS Cen
tru Roska Praha, v terénu na
základì pøedbìné domluvy a dá
le na pobytových akcích. Posky
tuje poradenství zejména zdravot
ní, sociální, pracovnìprávní a za
mìstnávání OZP.

n probíhá v bytì osob s prùka
zem ZTP/P pøes zdravotnické
zaøízení MONÁDA, odbornými
rehabilitaèními pracovníky
n plavání, americké stoly

n probíhá v MS Centru 6x týdnì
pod vedením odbornì vyko
lených cvièitelek
n pro imobilní èleny je 2x týdnì
zajitìn svoz mikrobusy.
n Rekondiènì rehabilitaèní po
byty se zdravotním progra
mem
n konají se v nìkolika pøevánì
bezbariérových objektech po
celé ÈR
n v letoním roce Roska Praha
poøádá deset rekondièních
pobytù vèetnì jednoho pobytu
spojeného s lyováním handi
capovaných a dvou pobytù
spojených s hipoterapií.
Akce z oblasti ergoterapie, arte
terapie, tréninku mylení a pamì
ti, dalího vzdìlávání, odborných
pøednáek, kurzù, workshopù
apod.
Dále Roska Praha nabízí mo
nost zapùjèení rehabilitaèních
pøístrojù  MOTOmedu, rotopedu,
vozíku a cvièebních rehabilitaè
ních pomùcek.
www.roskapraha.cz

kvalitu ivota s roztrouenou skle
rózou.

Svìtový den
roztrouené sklerózy
Svìtový den roztrouené skle
rózy se koná od roku 2009, a to
kadoroènì vdy poslední støedu
v mìsíci kvìtnu. Tento den byl
ustanoven Mezinárodní federací
roztrouené sklerózy (MSIF) a je
jími èleny pro jednotlivce, skupiny
a organizace, které jsou zapojeny
do celosvìtového hnutí roztroue
né sklerózy.
Ke svìtovému dni roztrouené
sklerózy se pøihlásilo více ne 200
zemí vèetnì Èeska, které rovnì
organizují rùzné akce u pøíleitosti
tohoto dne.
Svìtový den roztrouené skle
rózy zvyuje zejména povìdomí
o roztrouené skleróze a podpo
ruje celosvìtovou solidaritu s roz
trouenou sklerózou. Bezesporu
tím pøispívá k pozitivnímu vlivu na

Spoleèenský veèer
ke 30. výroèí
Rosky Praha
a celosvìtovému
dni RS
Dne 28. 5. 2014 uspoøádala
Roska Praha k pøíleitosti Svìto
vého dne roztrouené sklerózy
a zároveò ke 30. výroèí zaloení
Rosky Praha spoleèenský veèer
v Kulturním centru Zahrada v Pra
ze 11. Pomohla nám øada spon
zorù. Veèer moderovala paní Bc.
Lenka Kohoutová, bývalá poslan
kynì Parlamentu ÈR za ODS
a dlouholetá èlenka naí organi
zace.
Spoleèenský veèer se konal
pod zátitou Magistrátu hlavního
mìsta Prahy, který zastupoval
Doc. Ing. Mgr. Martin Dlouhý, Dr.
MSc., radní hlavního mìsta Pra
hy. Vedle hlavního mìsta Prahy
byl spoleèenský veèer sponzoro
ván firmami DMA Praha, ALBI,
MVS servis, TRAOMA, MUP,
TEVA, ELEKTROLINE, FRANCO

èlovìk takzvanì na dosah, tak
jenom kouká, jestli taneèník ta
neènici pøi výhozech chytí, nebo
ne. Dobøe to dopadlo, taneènice
nedopadly na podlahu.
Pak se rozbìhla zábava, bì
hem ní za doprovodu muziky DJ
Kolíka probíhala tombola. Já si
prostì nedám pokoj, vím, e nej
sem výherní typ, pøesto jsem do
toho zase la. Kupovala jsem si
dalí a dalí lístky, ale furt nic.
Vichni kolem mì mìli na stolech
balíky a balíèky výher a já u si
pøipadala trapnì. Nakonec jsem
vyhrála jakýsi hlavolam pro pìti
ARAZZI, autorské koené kabel
ky, èleny a pøáteli Rosky Praha.
Akce byla perfektnì zorganizo
vaná, svoz plesajících byl zaji
tìn. Pøíjemný prostor Kulturního
centra Zahrada plnì vyhovoval
taneèníkùm na vozících, s berlemi
i bez.
Taková organizace plesu není
snadná záleitost. Hnacím moto
rem je nae pøedsedkynì Rosky
Praha Daniela. Ta také spolu se
svou rodinou a pøáteli kromì tom
boly pøipravila pohotìní v podo
bì obloených mís.
V úvodu jsme zavzpomínali na
historii vzniku Rosky Praha. Já
jsem tam asi nebo vlastnì urèitì
byla sluebnì nejstarí, protoe
poèátky Rosky Praha jsem zaila
na vlastní kùi. Tak jsem taky
nìco málo pøipomnìla.
K velkému záitku patøilo vy
stoupení jazzové zpìvaèky a kla
víristky Hany Robinson, kterou
doprovázela její kapela. Také ji
otravuje ereska, ale nedá se,
zpívá celým srdcem, a jsem
mìla husí kùi. Husí kùi jsem
mìla také pøi vystoupení rokenro
lových taneèníkù. Kdy je má

leté dìti (neporozumìla jsem to
mu), pouzdro na brýle (mám jich
doma asi pìt) a osuku (ta se
hodí). Výhry roznáela paní Len
ka, nae sociální pracovnice Mar
tina a dobrovolnice Lucka. Záhy
zuly støevíèky na vysokém pod
patku, protoe se dost nabìhaly.
Ji delí dobu uvauji o tom, e
si taky poøídím støevíèky s vyso
kým podpatkem. Kdy jsem byla
zdravá, tak jsem je nemohla nosit,
protoe jsem moc vysoká a vadilo
mi, e své okolí pøeènívám o dvì
hlavy. Pak u jsem v tom stejnì
nemohla chodit. Teï nastal ten

správný èas. Na vozíku by byly
pìknì na ozdobu, chodit v tom
nemusím, okolí nepøeènívám.
Tanec na vozíku zvládám, je
nom musím dávat pozor, abych
svému taneèníkovi nepøejela no
hy. Mnohdy sotva staèí uskoèit.
Já kdy se rozjedu
Plesali jsme do noci, tanèili,
povídali, zkrátka povedený spole
èenský veèer jsme si vichni uili.
Jenom koda, e nás nebylo víc.
Ivana Rosová

Vzpomínání
Rozhodnì nejsem stará, já toho
jenom hodnì pamatuji. Stála jsem
nebo spí sedìla u té kolébky, co
v ní nae Roska tehdy jetì lee
la. Uvìdomuji si, e u je to víc
ne jedna generace.
Bylo mi nìco málo pøes dvacet,
leela jsem jako prkno s první
velkou atakou na neurologické
klinice v Kateøinské ulici. Pøiel za
mnou pan profesor Tichý a upo
zornil mì na existenci právì vzni
kající Rosky. Spojila jsem se
s Alenkou Boreckou, která to
vechno vymyslela, vèetnì názvu

Roska (sloeno ze slov roztroue
ná skleróza) a la do toho. Rosku
jsme zaloili s nìkolika dalími
nadenci v rámci tehdejího Sva
zu invalidù. Dalí organizace po
stupnì vznikaly po celé republice.
Internet tenkrát neexistoval, na
informace bývali lékaøi skoupí,
léèba zdaleka nenabízela takové
monosti jako dnes. Pøedávali
jsme si informace a zkuenosti
mezi sebou.
První celostátní rekondice se
konaly v Domousnicích. Byl to
nádherný barokní zámeèek, kde
kdysi ila Ema Destinnová. Stropy
zdobily fresky, na stìnách visely
gobelíny, stoupali jsme po døevì
ném vyøezávaném schoditi. I ten
záchod v patøe byl starobylý, je
nom koda, e byl jenom jeden,
to byl troku problém. Dodnes si
pamatuji ornamenty na stropì ve
velkém spoleèenském sále, kde
jsme vichni cvièili. Pøi cvièení na
zádech jsem od nich nemohla
odtrhnout oèi.
K zámeèku pøiléhal rozsáhlý
park se vzácnými stromy, chatka
mi, koupalitìm. V parku se pro
cházeli pávi, jejich exkrementùm

jsme se pøi ranní rozcvièce v trávì
snaili vyhýbat.
Rekondice trvala 14 dní, bývalo
nás a 80.
V èele stála legendární Máa
Svobodová. U té se musím zasta
vit. To ona mì dovedla k rozhod
nutí stát se cvièitelkou. Vechno,
co umím, jsem se nauèila od ní,
dodnes z toho èerpám, je se
mnou na kadé rekondici. Orga
nizovala první kurzy cvièitelù so
ciální rehabilitace v rámci Rosky.
Byla takovým naím patronem.
Vznikala pøátelství, která trvají
dodnes.
Napøíklad já a Vendulka. V po
èátcích, kdy jsem jako cvièitelka
sedìla celá rozklepaná pøed sku
pinou lidí starích o generaci
a více, byla Vendulka mùj opìrný
bod. Pomáhala mi najít sebevì
domí, nebát se komunikovat s lid
mi (ona je Vendulka huba plecho
vá!). Dlouhá léta jsme jezdily jako
cvièitelky na rekondice v tande
mu. Co my jsme toho proily! Ona
se se mnou nepárala. Napøíklad
mì v pokroèilém tìhotenství vy
hodila z tìlocvièny se slovy: Kou
kej vocaï vypadnout, nebo nám
tu porodí! A nejmíò celý esti
nedìlí tì tu nechci vidìt!

Tuhle jsem se snaila spoèítat,
kolik rekondic jsem od roku 1984
absolvovala. Zpoèátku to byly
Domousnice jednou za rok. Po
stupem let se to zvyovalo, jezdila
jsem i na mimopraské rekondice.
Dokonce si pamatuji, e mì jed
nou pozvala bratislavská Roska
jako cvièitelku na Slovensko do
Tater. Jela jsem tam noèním lù
kovým rychlíkem do Bratislavy,
odkud se pokraèovalo do tìch
Tater. Vydìlala jsem si tam ten
krát 500 Kès, které jsem prompt
nì utratila pøi zpáteèním letu Bra
tislavaPraha. U se mi tím vla
kem fakt nechtìlo.
Dneska jsem tak na 34 rekon
dicích roènì. Take od toho roku
1984 to mùe dìlat , no hodnì.
Vlastnì celý mùj dospìlý ivot
je svázán s Roskou. Potkala jsem
a potkávám spoustu bájeèných
lidí, kteøí mají v mém ivotì obrov
ský význam. Je nás u málo, kdo
pamatujeme ten pravìk Rosky.
Probírám se starými fotografiemi
a pøemýlím, kam koho osud za
vál.
Tohle je jen støípek mých vzpo
mínek.Vechny by zabraly celou
knihu. A byla by to bichle!

Plesání
Dodnes mám schované støevíè
ky z taneèních. Jsou po mé ma
mince, dovezla si je z dalekých
zemí v edesátých letech, kdy
byla letukou. Jsou celé ze støíbr
ných páskù, jako pro princeznu.
Ale jako ta princezna jsem je
neprotancovala. Vzala jsem si je
do taneèních kurzù, kde bylo
bohuel dvakrát tolik holek co
klukù. Navíc taneèní mistr èasto
vyhlaoval dámskou volenku, co
byl pro mou hrdost tvrdý oøíek.
Témìø vichni kluci byli o hlavu
mení ne já a ti dva, co byli
stejnì vysocí jako já, byli zadaní.
Jako celoivotní køivdu pociuji,
e vechny pìkné vysoké kluky
zabraly mròavé vnadné holky
a na nás vysoké zbyli ti mení,
v lepím pøípadì stejnì vysocí.
Osud mi odepøel onu slastnou
chvíli, kdy pøi polibku zakláním
hlavu jako Scarlett OHarová,
kdy se objímá s Rhettem Butle
rem ve filmu Jih proti Severu.
Jetì k té dámské volence.
Sotva pan tancmajstr ohlásil dám
skou volenku, øady tancechtivých
dívek vyrazily k ustupující øadì
netancechtivých chlapcù. Vichni

ti mròaví, upocení, beïarovití
chlapci byli násilím odtreni ode
zdi a pøinuceni k nemotorným
pohybùm. Nìco takového bylo
pod moji úroveò. Pro boj v davu
mì nikdo nevycvièil. Kdy byla
nìkdy náhodou vyhláena pán
ská volenka, nikdo si ke mnì
nikdy nic nedovolil. Zkrátka, zù
stala jsem na ocet. Byla jsem tam
asi 3´, skonèila jsem u mazurky.
Tu jsem si zatanèila s chlapcem
s mnoha dioptriemi, který do mì
omylem vrazil a já to povaovala
za výzvu k tanci.
Kdy si jenom vzpomenu na tu
pøípravu, vybírání látek, støihù,
dojídìní ke vadlenì. V den D
èesání, líèení, vonìní a nako
nec jedna mazurka. Kdybych to
zeveobecnila  my enské se
pro ty chlapy nìjak moc angau
jeme. Jetì musím vzpomenout
na svùj maturitní ples. Maminka
mi sehnala látku, která vypadala
úasnì. Tenkrát ádná konfekèní
nabídka témìø neexistovala, tak
jsme si aty ily nebo dávaly uít
samy. Látka byla hrákovì zelená
krajka s potiskem jakýchsi travin.
No jako pro Rusalku, ale ne pro
mì. vadlena mi z toho spíchla
dlouhý hábit s motýlími rukávy,
jak tenkrát diktovala móda. Vypa

dala jsem v tom jako velká, ale
opravdu velká (mìøím 180 cm)
hlávka zelí. Nijak jsem to neøeila
a zelenì vlála Lucernou ve støíbr
ných støevíècích.
Krásné støevíèky a aty jsem
peèlivì uschovala, e se jednou
budou hodit. No, nehodily se, mùj
ivot se zaèal ubírat køivolakou
cestou, po které se dalo chodit
pouze v teniskách. aty si pøeily
moje mladí sestry, støevíèky
jsem si schovala na památku.

idle, v mém pøípadì berle, vich
ni jsou takøka na jedné lodi.
Nebo tøeba taková vesnická
zábava. To jsme se pár lidí na
rekondici domluvili, popadli vozíky
a berle a na takovou zábavu
vyrazili. Rachot, køepèící postavy,

uvauji o tom, e si poøídím støe
víèky s vysokým podpatkem.
Kdy jsem byla zdravá, tak jsem
je nemohla nosit, protoe jsem
moc vysoká a vadilo mi, e své
okolí pøeènívám o dvì hlavy. Pak
u jsem v tom stejnì nemohla
chodit. Teï nastal ten správný

Comeback zaily, kdy moje
dcera dorostla do taneèních. Ta
je na rozdíl ode mne skuteènì
protancovala.
K tanci jsem se ale bìhem
následujících let pøece jenom
dostala. Vznikla Roska a s ní
pravidelné ètvrteèní cvièení, které
jsme si sami organizovali na neu
rologické klinice v Kateøinské ulici.
Po cvièení nae parta chodívala
na taneèek do jedné kavárny
s ivou hudbou. Vichni jsme
odloili berle do kouta a vrhli se
na parket. Tenkrát invalidi nebyli
jetì moc k vidìní, tak jsme doce
la budili pozornost. Nejlíp se mi
tancoval waltz s Daliborem. Ten
padal nalevo, já napravo, tak jsme
to krásnì vyváili.
Nedá se nic dìlat, tance jako
quickstep apod. nejsou nic pro
mì, ale jednou jsem objevila je
den úasný tanec, který jsem
zvládala s pøehledem. Bylo to na
maturitním plese naí Daniely.
Zùstali jsme tenkrát po pùlnoci,
kdy organizátoøi spustili techno.
To je tanec pro mì jako dìlaný.
Èlovìk si stoupne mezi zbytky
plesajících, kteøí se jetì udrí na
nohou (kdy upadnou, nikdo to
neøeí), a jen tak více èi ménì se
(ne)koordinovanì pohupuje v ryt
mu techna. Taneèníci se u vìti
nou musí o nìco opírat. Zdi, stoly,

prostì naprostej vodvaz. I my
jsme køepèili uprostøed zmítajících
se tìl. Vùèi mnì byla vìtina
pøítomných o generaci a více
mladí. Nae vozíky nikdo neøeil.
Kdy jsme potøebovali, tak nás
taneèníci z taneèního pódia snesli
dolù nebo vynesli nahoru. Dokon
ce jsem dostala od frontmana
kapely polibek.
No a v plesání hodlám pokraèo
vat i do budoucna. Ji delí dobu

èas. Na vozíku by byly pìknì na
ozdobu, chodit v tom nemusím,
okolí nepøeènívám.
Tanec na vozíku zvládám, je
nom musím dávat pozor, abych
svého taneèníka nesmetla s par
ketu. Mnohdy sotva staèí uskoèit.
Já kdy se rozjedu
.
Pøipravila Ivana Rosová
Foto:archiv

Roska Brnomìsto
V sobotu 14. 2. 2015 jsme se
seli v TJ Tesla BrnoLesná na
Papuèovém bále. Spolu s naimi
pøáteli ze sdruení SaBBA (Sdru
ení aktivních babièek) jsme ob
sadili dva dlouhé stoly. Ani jsme
nemìli moc èasu na povídání,
protoe jsme hodnì pøes pùlnoc

jetì tanèili. Ostatní úèastníky
jsme roztanèili nejen v country
a popovém rytmu. V papuèích
jsme témìø vichni vystoupili
s rokenrolem na písnièku To je
ta mláde. Za výkon jsme sklidili
potlesk na otevøené scénì.

Dìkujeme za podporu, kterou
této akci poskytla paní starostka
z BrnaKomína Milada Blatná.
Vlasta Blatná
a Blanka Urbánková
SaBBa

Devìt léèivých bodù na uchu

M

asá ucha: Bolesti i stre
su se zbavíte rychle
a snadno. Na akupresuøe
ucha je nejlepí to, e si mùete
pomoci rychle vdy a vude.
Je to velmi snadné, zkuste to
tøeba teï! Jemný tlak rukama
a pièkami prstù uvolòuje blokády
a pùsobí spolehlivì proti mnohým
zdravotním potíím. Je to tak
jednoduché! Jemnì si masírujete
ui a zakrátko cítíte, jak napìtí
a bolest ustupují. Znovu se cítíte
dobøe, do tìla se vrací vitalita.
Proè je akupresura ucha tak úèin
ná? Pøi masírování reflexních
bodù na uchu putují impulsy
z pokoky do odpovídajících èástí
tìla, kde uvolní blokády, které
jsou pøíèinou naich problémù.
Výborné na této terapii je, e si
mùete rychle pomoci vdy a vu
de. Vyzkouejte to!

Zaènìte na vrchní èásti ucha.
Na konci vrchu ucha se chyte
ukazováèkem a palcem tak, e
budete mít palec za uchem. Leh
kým tlakem pøejídìjte z vnitøku
ucha smìrem ven. Tak promasí
rujte postupnì celé ucho. Uní
lalùèek táhnìte opravdu dlouho.
Tøikrát zopakujte.

Nakonec vztyèeným ukazováè
kem masírujte jamku za uchem.
Zaènìte nahoøe a pokraèujte jem
ným tlakem dolù a na konec
ucha. To opakujte tøikrát po sobì.
Následnì relaxujte uvolòovacím
cvièením, dìlejte ho bìhem
1015 nádechù a výdechù.

Srdeènì zveme vechny pøíznivce na benefièní koncert k 20. výroèí
vzniku naí organizace, který se koná 27. 3. 2015 od 18 hodin
v kulturním centru Semilasso v Brnì.
U pøíleitosti 20. výroèí vzniku organizace Roska Brnomìsto Vás zveme
na benefièní koncert
, který se koná

v kulturním centru

v Brnì

V rámci koncertu vystoupí: neurologové MUDr. Michal Dufek (FN USA Brno)
a MUDr. Magdalena Hladíková (FN Brno), dìtský sbor Øeèièky, MAC Maoretky,
Katka Pianová (èlenka  autorské ètení poezie), Patrik Heger a dcery (folklor),
Josef Javùrek (elektrická kytara), taneèní skupina STABIL Studia,
a folková skupina
.
soulová zpìvaèka
Koncertem provází moderátorka ÈT Nora Janeèková, èestný host Václav Svoboda.
Zátitu pøevzali: místopøedseda vlády MVDr. Pavel Bìlobrádek, Ph.D., MPA,
hejtman JMK JUDr. Michal Haek, námìstek primátora Bc. Matìj Hollan,
starostka MÈ Královo Pole Ing. Karin Karasová
a starosta MÈ Øeèkovice Mgr. Bc. Marek Viskot
Pøedprodej: KC Semilasso, Obchùdek Kudrna, vstupné
Pacienty s roztrouenou sklerózou mùete podpoøit zasláním DMS zprávy ve tvaru DMS ROSKA na telefonní èíslo

Nabídka Lázní Vrá

Láznì leí 10 km od královského mìsta Písku v romantickém prostøedí krajiny v údolí øeky Otavy.
Bývalé letní sídlo lechtické rodiny Lobkowiczù postavené v novogotickém slohu s anglickým
parkem poskytuje hostùm klid a dostatek soukromí.
Tradice lázeòství je ve Vrái ji od roku 1936 a je spojena se jménem doc. MUDr. Jiøího Vítka.
V souèasnosti láznì disponují moderním vybavením a jsou zatítìné pøedními odborníky v oboru
rehabilitace, balneologie a neurologie v ÈR. Láznì jsou
jsou pøipraveny i na
pobyt tìce pohybovì handicapovaných hostù. Dalí výhodou je vzájemné propojení vech budov
lázní zastøeeným a vytápì
ným koridorem.
Hostùm nabízíme komplexní
lázeòskorehabilitaèní léèebný
program, který je individuálnì
nastaven lékaøem, rùzné typy
ubytování, sportovní a kulturní
akce po celý rok, spoleèenské
veèery a procházky v parku.
A dále také iroký výbìr èes
kých jídel pøipravovaných tra
dièním zpùsobem.
A do roku 2014 byl nárok na
je
denkrát za dva roky na dobu
3 týdnù. To ji dnes neplatí! Na
doporuèení lékaøe lze
èerpat komplexní lázeòskou léèbu
Dále nabízíme cenovì zvýhodnìné rekondièní pobyty pro osoby s roztrouenou sklerózou.

Léèebné pobyty pro osoby v Lázních Vrá, které se do lázní opakovanì vrací, svìdèí o tom, e
pomáhají a usnadòují pøekonávat zdravotní potíe. Dalím dùvodem pro opakování pobytu je
i osobní a nadstandardní pøístup vekerého personálu Lázní Vrá. Hosté oceòují individuální
pøístup prim.MUDr. Ivo Vilímka a MUDr. Dany Hrbkové. Komfort pobytu je dán nejen dispozièním
rozmístìním lázeòských budov Lázní Vrá, ale i jejich propojením vytápìným proskleným
spojovacím koridorem. Hosté se tak nemusí sloitì pøevlékat a pøecházet mezi jednotlivými
budovami, ale mají ve (jídelny, balneoprovozy, ubytování) pod jednou støechou.

Je nám ve Vrái tak dobøe jako u pøátel. Lékaøské konzultace a kontroly probíhají v pøátelské
atmosféøe s individuálním pøístupem ke kadému z nás. Procedury jsou nám ordinovány
s pøihlédnutím k aktuálnímu zdravotnímu stavu. Spokojeni odcházíme i z jídelny. Zdravotnický
personál má vdy porozumìní pro nae zdravotní potíe a ochotnì hledá zpùsob, jak vyhovìt.
Vedení lázní opakovanì navtívilo nae akce a poøádá pro nás rekondièní pobyty.
K takovým pøátelùm byste se vraceli i Vy!
(host)

Mgr. Zdenìk Sadílek

Soustava cvikù pøi
vertebrogenních potíích
v oblasti bederní páteøe
2. Pøitlaèovat krèní a bederní
páteø k podloce, nohy pokr
èené.

3. Pøetáèet stisknutá kolena do
stran, hlavu otoèit na opaènou
stranu, bøicho zataené.

6. Stáhnout zadek, zvednout
pánev a postupnì od lopatek
pokládat.

pod hlavou. Horní ruku prota
hujeme velikým pùlobloukem
do upaení a díváme se za ní.
Nohy zùstávají na stejném
místì.

7. Pøedpait a posazovat se se
zakulacenými zády, toté ik
mo, pravá ruka k levému ko
leni a naopak.

1. Vzpait, opøít o èelo, protáh
nout køíem za nohou a rukou.

4. Kolena a kotníky od sebe
a pøetáèet koleno k patì, hla
vu na druhou stranu.

5. Pøitáhnout kolena k bøichu,
uchopit rukama a pøitlaèovat
ke stropu s nádechem, vý
dech uvolnit.

1. Vrchní pai a nohu natae
nou, vtáhnout do ramene
a kyèle a protáhnout za rukou
a nohou. Bøicho zataené.

2. Unoit rovnì, bøicho zatae
né, mono zvednutou nohou
provádìt krouky nebo osmiè
ky.

3. Obì nohy pokrèené v kole
nou, poloené na sobì na
zemi. Spodní ruka pokrèená

2. Ruce sloit pod èelo, skrèit
jednu nohu a pøiblíit souèas
nì koleno s loktem.

3. Ruce sloit pod èelo, zved
nout nataenou nohu, pøekøí
it pøes druhou a zpìt poloit,
nebo krouky nataenou kon
èetinou.

1. Vyhrbovat nádech, povolit vý
dech.

3. Pøetoèit nohy do strany a po
dívat se na nì pøes rameno.

2. Upait a dívat se za rukou.
1. Lopatky, ramena ikmo dolù
k páteøi.
2. Zatáhnout bøicho, stáhnout
zadek.

Cviète pouze do hranice boles
tivosti
Ivana Rosová

Cviète pomalu, plynule, kadý
cvik 5x.

Vyhláena celostát
ní soutì o Cenu
Modrého slona 2015
DEN OTEVØENÝCH DVEØÍ
V MS Centru Roska Praha

Srdeènì Vás zveme na den otevøených dveøí, který poøádá
Roska Praha, regionální organizace Unie Roska v ÈR
u pøíleitosti svìtového dne roztrouené sklerózy.
Ná poboèný spolek sdruující lidi s roztrouenou sklerózou
Vám v prùbìhu celého dne nabídne ukázky rehabilitaèního cvièení,
ergoterapie a arteterapie. Dále budete mít monost
vyuít odborného sociálnìprávního poradenství, poraden
ství ohlednì zamìstnávání OZP a konzultace, týkající se
kompenzaèních pomùcek se zástupcem firmy DMA Praha.

V 10. roèníku celostátní soutì
e, kterou vyhlaují Sdruení
Artefaktum.cz a Centrum pro
zdravotnì postiené Libereckého
kraje, o. p. s., se soutìí v 10 ka
tegoriích:
n malba
n keramika
n fotografie
n textilní tvorba
n kombinovaná technika (napø.
ruèní práce, koláe)
n literární tvorba
n divadlo (napø. malé formy,
loutkoherectví)
n tanec
n hudební tvorba (napø. hudební
pøednes, skladba)
n jiné formy zajímavé umìlecké
tvorby (napø. øezbáøství, umì
lecké zpracování skla)
Dalí informace o soutìi i pøi
hláka jsou na stránkách Centra
pro zdravotnì postiené Liberec
kého kraje www.czplk.cz.

Na vae dotazy odpovídá lékaø
Dotaz

Dobrý den, mám velké podezøe
ní, e jsem onemocnìla RS. Mám
mnoho pøíznakù a nevím si s tím
rady. Lékaøi to svádí na psychiku
a bolesti svalù a kloubù, na tlou
ku. Na brnìní a mravenèení rukou
a nohou nereagují. Ostatní pøí
znaky jim ani neøíkám. Jsem zou
falá, radìji u skoro nikam necho
dím. Moc vám dìkuji za radu
a pøípadnou pomoc, E. .
Odpovìï

Diagnóza RS je pøesnì defino
vána typem obtíí, neurologickým
nálezem, výsledkem magnetické
rezonance a lumbální punkce.
Sám pacient si na základì svých
subjektivních obtíí a popisu one
mocnìní RS na internetu bohuel
diagnózu tìko sám stanoví.
Napø. bolesti kloubù a svalù k RS
ani nepatøí. Doporuèuji cestou
praktického lékaøe pøípadné neu
rologické vyetøení, kde budou
zváeny vechny monosti. Více
poradit nelze.
Dotaz

Dobrý den, obracím se na vás
s dotazem, o kterém nevím, zda
máte èas se jím zabývat, jistì tyto
dotazy chodí dnes a dennì. Mám
za sebou vyetøení MRI kvùli
podezøení na moný zánìt CNS.
Pøedcházely mu problémy se
zrakem (ztráta perif. vidìní, dvoji
té vidìní), necitlivost hýdì a èásti
stehna, poté opìt dvojité vidìní
s necitlivostí ruky, poloviny oblièe
je a jazyka (mìla jsem strach, zda
to není mrtvièka). V poslední dobì
se pøidaly problémy s øeèí, napø.,
kdy si chci nìco objednat èi se
nìkoho na nìco zeptat, vylezou
ze mì neuvìøitelné pøesmyèky
slov, sama ani netuím, co pøesnì
vdy øeknu. Poté musím pomalu
a v klidu dotaz opakovat. MRI
mìla pùvodnì dle lékaøe trvat

15 min., ale nakonec mi v polovi
nì vyetøení podali kontrastní
látku a trvalo 45 minut. K mému
neurologovi jdu a za (pro mne
dlouhých) 14 dní. Je samozøejmì
logické, e se tedy dozvím jasný
výsledek a monou diagnózu.
I pøesto jsem vás chtìla poprosit
o monou odpovìï, zda si myslí
te, dle toho mála co jsem napsala,
e by to mohla být RS? Dìkuji za
vá èas.
S pozdravem, H. P.
Odpovìï

RS nelze vylouèit, ale dotaz je
skuteènì bez vyetøení zcela zby
teèný, protoe uvedené pøíznaky
mohou být zpùsobeny lecèíms.
V kadém pøípadì varuji pøed
vyhledáváním na internetu, co
vzhledem k dotazu na nae strán
ky ji evidentnì èiníte, a mùete
si u vìtiny internetových zdrojù
jen ukodit.
Dotaz

Dobrý den, chtìla bych se ze
ptat, pøiblinì za jak dlouho od
zaèátku onemocnìní PP RS èlo
vìk pøestane chodit, zda je jistota
vozíèku do budoucna a jak dlouho
obvykle lidé pøeívají s touto for
mou RS  jestli mám anci doít
se stáøí. Moc dìkuji za odpovìï,
s pozdravem P.
Odpovìï

Bohuel, toto takto nelze abso
lutnì pøedpovìdìt. Jsou pacienti,
kterým tento typ onemocnìní nic
zásadního v ivotì neudìlá, a na
druhou stranu jsou pacienti, kde
choroba pokraèuje pøes vechny
léèebné snahy velmi rychle a ve
de k upoutání na vozíèek bìhem
nìkolika let. Tìch je ménì. Do
pøedu vak nelze nijak zjistit, kam
kdo spadá. Doporuèuji dìlat pro
sebe maximum  kadý den cvi

èit, uívat vitamin D, spolupraco
vat s neurologem. A zbyteènì se
touto nezodpovìditelnou otázkou
kadý den nestresovat pøípadnì
i s pomocí antidepresiv nebo péèe
psychoterapeuta.
Dotaz

Dobrý den,
obracím se na vás s prosbou.
Jedná se o moji 30letou sestru...
U témìø rok nikdo nedokáe pøijít
na její potíe... Myslíte, e dle
pøílohy se mùe jednat o RS?
Manel je lékaø, bude se snait
jetì s nìkým zkontaktovat. Ses
tra má obrovské bolesti hlavy,
optickou neuritidu, teï je léèena
kortikoidy a dnes byla proputìna
z RS centra s bolestí  velice
silnou bolestí nohy (nikdy ji noha
nebolela)  je moné,e jí léky
(viz pøíloha) vyvolaly tak silné
bolesti? Kulhá, nedokáe se
obout atd. Zaèalo to v den nasa
zení infuzí s kortikoidy...
Taky se chci zeptat, jak je to
s oligoklonálními pásy  je jedno,
jaký je jejich poèet? Z propoutìcí
zprávy nevíme zjistit, jestli má
pásy dva, anebo se mùe jednat
o RS 2. typu. Je moné, e se
jedná o RS, i kdy nejsou zmìny
na mozku a jenom v míe?
Mockrát dìkuji za odpovìï. Vá
ím si toho.
S pozdravem
Odpovìï

Postup je správný  je záhy ob
jednána kontrolní magnetická re
zonance a pacientka byla pøelé
èena kortikoidy. Více se nelze bez
znalostí konkrétního pacienta
vèetnì snímkù atd. vyjádøit. Poèet
pásù (2 a více) pouze ukazuje na
pøítomnost zánìtu v mozku a mí
e, poèet není podstatný. Samot
ná dg RS je otázkou zkompleto

vání vech vyetøení vèetnì na
plánovaných srpnových kontrol
magnetické rezonance. Bolesti
neurolog mùe pomoci tlumit cíle
nými léky na nervovou bolest
(gabapentin apod.), pokud se
jedná o neuropatickou bolest, co
opìt nelze mailem zhodnotit.
Dotaz

Dobrý den, mám RS u 10 let,
je mi 31 let. Paní doktorka mi
poradila, e mám injekce píchat
spí veèer ne ráno. Pak jsem
z toho dostala teplotu kolem 40 °C
a hroznou zimnici a ochrnula jsem
na levou polovinu tìla na nìkolik
hodin.Tak jsem se chtìla zeptat,
jestli to mám nechat na tom veèe
ru, anebo vrátit zase k ránu?
A chtìla bych mít miminko a paní
doktorka mi øekla, e musím injek
ce vysadit. Mùou se injekce
Avonexu píchat v tìhotenství,
nebo bych je mìla vynechat?
Odpovìï

Hodina podání závisí na tom,
co vám vyhovuje. Pouze by pak
dlouhodobì mìla být hodina pøi
blinì stejná. Pokud více vyhovu
je ráno, aplikujte si ráno. Samo
zøejmì s ibuprofenem nebo para
lenem, pokud míváte takovou re
akci.
Miminko nutno plánovat do sta
bilizované fáze choroby s neuro
logem. Pokud jste se na tomto
domluvily s neurolokou, pak se
skuteènì injekce vysazují a po
potvrzení tìhotenství, a zpìt na
sazují po porodu, lépe øeèeno po
ukonèení krátkého období kojení
(max. 2 mìsíce).
Dotaz

Dobrý den, dovoluji se na Vás
obrátit jako na odborníky. Moná
jen zbyteènì, to bych samozøejmì
byla ráda. Ji asi 4 týdny bojuji se
zvlátní únavou, spavostí, bolestí
hlavy, malátností, zhoreným vi
dìním. Jeliko mívám cca 1x do
roka tìkou migrénu, pøirovnala
bych to k její lehèí formì, ale tak

dlouho trvající mì to ji omezuje
v bìném ivotì. Je mi 32 let,
jsem zdravá (krevní testy a bio
chemie zcela v poøádku minulý
týden), bezdìtná, aktivnì se vì
nuji sportu (triatlon). Myslím, e
bìnou únavu po zátìi èi vìtím
stresu v práci poznám, tentokrát
se cítím celkovì vyèerpaná u
skoro mìsíc i pøesto, e jsem si
dala úplné volno od sportu a mìla
volno i v práci asi 5 dní. Na zaèát
ku se jetì pøidalo noèní pocení,
ale trvalo asi 5 nocí, nyní u ne.
Veèer jsem mìla pocit brnìní
v rukách

vidím jako adekvátní  vyhranì
né/alarmující pøíznaky nejsou pøí
tomny, zde jistì praktický lékaø
udìlal základní rozvahu a labora
torní odbìry vylouèily zásadní
patologii. Neurologické vyetøení
je s výhodou, by si nemyslím, e
by se zrovna mìlo jednat o one
mocnìní RS. Termín je dostaèu
jící.
Sestavil Jaroslav Zika

Teï si jdu obèas aspoò lehce
zaplavat, to mi celkem je pøíjem
né, ale nìjaký bìh, o tom se nedá
ani mluvit. Nemám vùbec sílu
a celkem ani chu. A to u mì není
moc normální. Tlak i srd. frekven
ce zcela v normì, tzn. pøetréno
vání myslím to také není, navíc
jsem teï mìla spíe období, e
jsem sportovala málo, jen tak pro
udrení. Vím, e je to asi souhrn
pøíznakù, které mohou mít tisíc
a jednu pøíèinu, nicménì jsem to
chtìla konzultovat s nìjakými od
borníky.
Moji praktickou lékaøku jsem
musela takøka nutit, aby mi vzala
krev a moè aspoò, její reakce
nakonec byla jen  e unavený
jsme vichni a e to pøejde.
Neurologii jsem si objednala
sama, ale termín je a na konci
èervna.
Proto jsem se obrátila na Vás
a budu ráda za jakékoli cenné
informace, pøípadnì doporuèení,
kam se mohu obrátit, èi zda by
bylo nìjaké vyetøení moné
u vás.
Pøedem dìkuji za vstøícnost. G.
H.
Odpovìï

Vámi popsané obtíe jsou zcela
nespecifické. Nelze je pøipsat
konkrétnímu onemocnìní. Postup

Ivana Rosová

eny s roztrouenou sklerózou
mohou mít dìti

V

ìtinou je nemoc pøekvapí
kolem tøicítky, tedy v dobì,
kdy zakládají rodinu. Za
tímco lékaøi jetì v roce 2004
neschvalovali enám s diagnózou
RS tìhotenství a èasto doporuèo
vali umìlé pøeruení, pozdìjí
studie dokázaly pravý opak. Vìt
inì en s RS tìhotenství neko
dí, naopak se v dobì gravidity
stabilizují a prospívají.

doplnila doc. MUDr. Dana Horá
ková, Ph.D. z Centra pro demye
linizaèní onemocnìní 1. Lékaøské
fakulty UK a VFN Praha. Riziko
projevù nemoci klesá pøedevím
u tìhotných ve druhém a tøetím
trimestru. Mnohé pacientky do
konce tvrdí, e by byly rády stále
tìhotné, protoe se cítily velmi
dobøe. V tìhotenství musí tìlo
matky tolerovat napùl cizí gene
tický materiál  plod. Tìhotenství
navozuje imunotoleranci. Kdyby
chom znali mechanismy, které
tuto imunotoleranci pùsobí, pak
bychom je mohli vyuít i léèebnì,
ale bohuel tomu tak zatím ne
ní, uvedla Dana Horáková.

Z dat, která máme k dispozici,
odhadujeme, e se s nemocí
v ÈR potýká odhadem kolem
17 tisíc pacientù, dvì tøetiny tvoøí
eny. V drtivé vìtinì se u nich
nemoc prokáe kolem 20 a 30
let vìku, kdy øada z nich plánuje
dalí dìti. Z mnoha dlouhodobých
studií u nyní jistì víme, e bì
hem tìhotenství se vìtina en
s roztrouenou sklerózou cítí dob
øe, pøed pøípadnými atakami ne
moci je chrání hormony a jimi
získaná zmìna imunitních pocho
dù, uvedla MUDr. Olga Zapleta
lová, která se specializuje na
léèbu roztrouené sklerózy ve
Fakultní nemocnici Ostrava. Dù
leité je podle ní rozhodnout se
pro pøípadné tìhotenství ve
správný èas, v období, kdy je díky
moderní biologické léèbì one
mocnìní stabilizované.

Odborníci na RS se shodují
 tìhotenství by mìlo být vdy
plánované. Narození miminka je
rodinné tìstí, ovem souèasnì
fyzická i psychická zátì. Pro
nemocnou enu, která nemá dob
ré zázemí a je na vechno sama,
je vyèerpaná a nevyspaná, je
péèe o dítì velkým stresem, který
mùe zpùsobit destabilizaci cho
roby. ivot se sice neøídí naimi
doporuèeními, ale pokud to je jen
trochu moné, pak radíme, aby
tìhotenství bylo plánované a aby
ena na dítì nezùstala sama, do
dala docentka Horáková.

Pacientkám zásadnì tìhoten
ství nezakazujeme, naprostá vìt
ina en s RS projde graviditou
bez komplikací. Jen minimum en
má takový prùbìh onemocnìní,
e pro nì není gravidita vhodná, 

Rizikové období pøedstavuje
pro novopeèenou maminku esti
nedìlí a prvních est mìsícù po
porodu. To se riziko atak zvyuje,
ale to neznamená, e kadá mla
dá maminka ataku prodìlá, dopl

nila Dana Horáková. Lékaøi u ma
minek s RS preferují spontánní
porod, pokud je ale z gynekologic
kého hlediska doporuèen císaøský
øez, zvládne jej vìtina pacientek
dobøe.
Riziko, e by matka èi otec s RS
pøenesli svoji nemoc na dítì, je
podle genetikù 1824 %, tedy
pouze mírnì zvýené ve srovnání
se zdravou populací. Výskyt RS
u pøímých pøíbuzných, jako jsou
rodièe, dìti èi sourozenci je 3 a
5 pacientù na 100 pacientù. Roz
hodnì to vak podle lékaøù není
dùvodem, aby lidé s RS nemìli
dìti. V pøípadì RS dnes ji jed
noznaènì víme, e pacienti a je
jich dìti by nemìli kouøit a mìli by
od dìtství dostávat zvýený pøí
sun vitaminu D, øekla Olga Zaple
talová.
Data z Celostátního registru
pacientù s roztrouenou skleró
zou  ReMuS, který provozuje
Nadaèní fond IMPULS, ukazují,
e od 1. 1. 2014 do 30. 6. 2014
porodilo 28 pacientek s RS. Tøia
dvaceti tìmto pacientkám se na
rodilo 1 dítì, zbylých 5 nemìlo
poèet narozených dìtí vyplnìný.
Toto èíslo nezachycuje vechny
porody, protoe data se do regis
tru stále doplòují. Dosud je v Re
MuSu zaneseno 4715 pacientù,
z toho eny tvoøí absolutní vìtinu
 3375.

Celostátní registr pacientù
s roztrouenou sklerózou (Re
MuS) shromaïuje od roku 2013
data o vývoji nemoci, úèincích
konkrétních lékù a bezpeènosti
dlouhodobé léèby  v souèasnosti
je do nìj zapojeno 12 z celkem
15 center specializovaných na
léèbu tohoto onemocnìní a témìø
5000 z pøiblinì 17 000 pacientù.
Organizátorem je Nadaèní fond
IMPULS, který tento registr finan
cuje z darù. Odborným garantem
registru je Sekce neuroimunolo
gie a likvorologie (SNIL) Èeské
neurologické spoleènosti ÈLS
JEP. Nadaèní fond IMPULS vznikl
v roce 2000. Jeho cílem je podpo
rovat projekty, zajiující komplex

ní a kvalitní léèbu roztrouené
sklerózy, její výzkum i osvìtovou
èinnost. Letos slaví 15 let od
svého vzniku. Více informa
cí: www.nfimpuls.cz.

Roztrouená skleróza je chro
nické zánìtlivé onemocnìní cen
trálního nervového systému, je
ho pøíèina není doposud známa.
Toto onemocnìní propuká vìti
nou v mladím vìku, èastìji posti
huje eny. Pro RS je typické
støídání období záchvatù (atak)
a období zdánlivého klidu. Tento
proces je nepøedvídatelný, a proto
i léèba èi prevence je tìká.
V souèasné dobì v tuzemsku

podstupuje biologickou léèbu pøi
blinì 8000 nemocných s RS.
Na celém svìtì RS trpí 2,5 mi
lionu nemocných. Nemoc se vy
skytuje hlavnì ve støedních
a chladnìjích zemìpisných íø
kách. Rizikovými faktory nemoci
jsou kromì genetické dispozice
EB virus, kouøení a nedostatek
vitaminu D. Podle epidemiologic
kých prùzkumù se v ÈR nejvíce
vyskytuje RS na severu Èech.
Lékaøi to pøisuzují zhorenému
ivotnímu prostøedí v této oblasti.
Informace o roztrouené skleróze
lze nalézt na portále
www.rskompas.cz.

Ergoterapie v Rosce Praha

Stanislava Beyerová

Proplácení lázeòských pobytù

L

ékaøi mohou opìt pøedepi
sovat lázeòské pobyty na
ètyøi týdny a v pøípadì potøe
by i delí. Zdravotní pojiovny je
od Nového roku opìt proplácejí.
Lázeòské pobyty se zkrátily pøed
dvìma lety v rámci úsporných
opatøení na tøi týdny...
Nejménì ètyøi týdny budou au
tomaticky dostávat dìti. Nìkteøí
pacienti ale potøebují tøeba i esti
týdenní lázeòský pobyt. Zvlátì
s dystrofiemi, tedy kdy jim ubývá
svalstvo. To je pomìrnì èastá
nemoc a je velmi progresivní. Po
dle prezidenta Svazu léèebných
lázní Eduarda Bláhy se nová
pravidla týkají nejèastìjích dia
gnóz, které vyadují lázeòskou
péèi. Tøeba chronické onemoc
nìní kloubù bylo onemocnìní,
které tvoøilo polovinu vech orto
pedických a pohybových diagnóz.
Ty tvoøily témìø polovinu veke
rých diagnóz vysílaných do lázní,
konstatuje Bláha. Láznì se zamì

øily na samoplátce a turisty. Kdo
chtìl doposud delí láznì, musel
si je doplatit ze svého, popisuje
prezident Svazu pacientù Èeské
republiky Lubo Olejár. Dopláceli
15 a 20 tisíc. Záleelo na tom,
jestli chtìli jednolùkové nebo
dvoulùkové ubytování, jestli
chtìli snídani, polopenzi nebo
plnou penzi, podotýká Olejár.
Veobecná zdravotní pojiov
na zaplatila v roce 2013 za lázeò
ské pobyty 825 milionù korun. Za
rok 2014 pak vydala miliardu
a 250 milionù. V roce 2015 je
plán na miliardu a 400 milionù,
upøesòuje moné výdaje na ná
sledující rok mluvèí VZP Oldøich
Tichý.
Regulace zavedená za bývalé
ho ministra Leoe Hegera podle
Eduarda Bláhy zpùsobila lázním
v roce 2013 obrovské problémy,
které ale letos èásteènì odeznìly.
Svaz léèebných lázní upozoròuje,
e se ale provozovatelé tìchto

zaøízení u pøed lety zaèali orien
tovat na samoplátce a turisty,
kteøí hledají wellness sluby.
Dnes tato klientela tvoøí více ne
polovinu vech pobytù v lázních,
pøibliuje situaci prezident Svazu
léèebných lázní Bláha.
Za rok 2014 pøivítaly láznì
v Èesku podle Èeského statistic
kého úøadu celkem 565 tisíc lidí,
to je nejvíc v porovnání se stejný
mi obdobími pøedchozích dvou
let. Lázeòské pobyty se prodlouí
ze tøí na nejménì ètyøi týdny,
rozhodli poslanci. Zdravotní poji
ovny zaplatí láznì vìtímu poètu
pacientù. Láznì Velichovky pøed
více ne rokem zkrachovaly, teï
se pøipravují na znovuotevøení.
Láznì v Tøeboni jsou plné. Vrací
se do doby pøed lázeòskou krizí.
Láznì Jáchymov pøekonaly krizi,
Èei znovu jezdí na léèebné po
byty.
Zdroj:
http://www.rozhlas.cz

Návrat osob s roztrouenou
sklerózou do práce

P

rojekt Návrat osob s roz
trouenou sklerózou do
práce je financován z pro
støedkù Evropského sociálního
fondu prostøednictvím Operaèní

ho programu Praha Adaptabilita.
reg. è.: CZ.2.17/2.1.00/37009

denti, kteøí studují ve vzdìlá
vacích zaøízeních na území hl.
m. Prahy.

· Cílené vzdìlávání úèastníkù

projektu formou motivaèních,
poradenských, aktivizaèních
a podpùrných aktivit s mo
ností následné rekvalifikace.
· Pomocí individuálního a kom
plexního pøístupu zprostøedko
vat úèastníkùm dlouhodobé
zamìstnání.

Projekt je urèen pro osoby
s roztrouenou sklerózou, které
splòují následující poadavky:
· OZP/OZZ
· Trvalé bydlitì na území hl.
mìsta Prahy nebo se více ne
pùl roku zdrujete na území
hl. m. Prahy, popøípadì stu

· Vìková kategorie 2050 let
· Osoba dlouhodobì nezamìst
naná
V pøípadì zájmu o úèast v pro
jektu nebo dotazù k projektu nás
prosím kontaktujte na tel.: +420
734 793 008, email:
esf@avinstitut.cz

Sponzor Unie Roska
COFI s.r.o. je telekomunikaèní
firma s dlouholetou pùsobností na
trhu Èeské republiky.
www.cofi.cz

Ivana Rosová

Inzerce
Prodám VW Caddy maxi, 1.6
TDI/75kW, 128 tis. km, 4/2011,
nikdy nebouraný, 7rychlostní au
tomat. pøevodovka DSG, úprava
pro vozíèkáøe 5 míst + vozík,
nebo 7 míst a plnohodnotný kufr,
klimatizace, elektrická okna +
zrcátka, parkovací èidla, ovládání
elektroniky na volantu, cena
339 000 Kè, neplátce DPH, tel.
602 703 037 (Brno)
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