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Etroráka, vskøístel a leva

N

apøíklad vím, jak se jme
novala nae paní uèitelka
v první tøídì a to je docela
výkon, jeliko mìla jméno ponì
kud kostrbaté. Herkovièová. Do
stala jsem od ní svoji první tøídní
dùtku, a to za házení mokrou
houbou po spoluácích. Bohuel
jsem trefila paní uèitelku, která
zrovna vcházela do dveøí. Potrhlá
paní na rutinu se zase jmenovala
Zejbrlichová. Ale jak se sakra
jmenuje ten nový soused? Øíkal
mi to u tøikrát. Budu se muset
nenápadnì podívat na jeho vizit
ku na dveøích.
Nedávno jsme mìli sraz gymplu
po 35 letech. Na vechna jména
jsem si vzpomnìla, i jsem vech
ny poznala. Oni mì taky. Aspoò
se tak tváøili. Pro pøípad, e se ke
mnì na ulici nìkdo nadenì hlásí
a já vùbec nevím, o koho jde,
mám záchranný systém. Místo
toho, abych se zeptala  a vy jste
kdo?, nechám dotyèného co nej
déle mluvit, tøeba se chytnu.
Døíve jsem si trénovala pamì
tím, e jsem se snaila pamatovat
si telefonní èísla. Dokonce to
nae první z 60. let, které samo
zøejmì u dávno neexistuje.
630 81. Dneska jsem ráda, e si
vzpomenu na to svoje.
Nedávno se mi to zase stalo.
Stojím pøed bankomatem, chci si
vybrat peníze a
nic. Okno,
pøímo výkladní skøíò. Zapomnìla
jsem PIN, který mám stejný ji
nìkolik let. A je to tady. Za posled
ní desetikorunu jsem si v blízkém

pekaøství koupila makový koláèek
a PIN mi naskoèil.
Zachovej paniku, øíkává mùj
kamarád.
S obavami pozoruji, e se u mì
pøed bankomatem zaèínají proje
vovat první pøíznaky obsedantnì
kompulzivní poruchy. Navolila
jsem PIN správnì? Vzala jsem si
zpátky kartu z té tìrbinky? Vy
brala jsem si tu bankovku? Nene
chala jsem tam nìco? Musím to
zkontrolovat jednou, dvakrát
tvoøí se fronta, uf!
Po této zkuenosti jsem se
rozhodla, e navtívím trénování
pamìti, které pravidelnì poøádá
v Rosce Praha nae sociální
pracovnice Martina. Tie jsem
doufala, e nebudeme hrát pexe
so. To bych byla ztracená. Usadili
jsme se kolem stolu, já zakousla
makový koláèek (to mi dìlá dob
øe), trochu se protáhli a zaèali.

Dostali jsme papír s dlouhou ne
pøehlednou zmìtí písmen, kde
bylo skryto tøináct názvù èeských
øek. Nìco jsem nala, a navíc
jednu ruskou i nìkolik èínských.
Ale to prý neplatilo, jeliko je
nikdo neznal. Dále jsme urèovali
synonyma a antonyma od nabíze
ných slov, to by taky lo. Podle
popisu uhodnout názvy mìst jsem
taky dokázala. Ale ty pøesmyèky
slov, to se nám u z lebek trochu
dýmalo. lo o ivoèichy. Leva,
elejn, klv byli jasní, ale etrokáka
a vskøístel? Kdybyste na poslední
dva nemohli pøijít, mohu vám
napovìdìt, e jde o tøídu insecta,
øád lepidoptera a coleoptera. To
vám urèitì pomùe.
Hra Svìt v kostce na konci u
byla hraèka.
ivoèichové mì natolik zaujali,
e jsem pøemluvila manela k ná
vtìvì praské zoo. Nebyla jsem
tam pøes dvacet let. Hned za

vstupem jsem se nadenì vrhla
k prvním zvíøatùm vlevo. Byl to
bazén s lachtany. Zapomnìla
jsem si brýle na dálku. S pokøikem
jé ten je velkej, jsem cosi zahlédla
na dnì vyputìného bazénu. To
má mì tie upozornil, e to není
lachtan, ale údrbáø pucující ba
zén. Pokraèovali jsme k opicím.
Chtìla jsem vidìt gorily, jejich
nové gorilátko a hlavnì vùdèího
samce Richarda. Richard byl
opravdu monstrózní. Èerná masa
svalù spala pøilepená na sklenì
nou tabuli oddìlující návtìvníky
od výbìhu. Mìla jsem obavy, e
kdyby se jen o trochu víc nadechl,
sklo praskne. Byla tam pøítomná
i chovatelka, která nám vyprávìla,
e kdy je èas krmení, musí ho
oddìlit od ostatních, aby jim
vechno neseral.
Prý ho krmí lící. No to si tedy
nedovedu pøedstavit, jak nìco
takového krmím lièkou. Jinak
tam v tom gorilím pavilonì vech
no vypadalo normálnì jako u lidí.
enské se staraly o mláïata,
obèas se hateøily, chlap spal.

Posunuli jsme se k dalím vy
ím primátùm. Makak magot, ma
kak vepøí, chápan støedoamerický
mexický, gueréza plátíková
a hlavnì giboni. Giboni patøí mezi
nejohroenìjí druhy primátù.
Jsou monogamní, samice mívá
pouze jedno mládì. Nemohla
jsem od jejich tøíèlenné rodinky
odtrhnout oèi. Obrovskou rychlos
tí se pomocí dlouhých chápavých
pøedních konèetin pøehupovali po
lanech a vìtvích. Odrostlé mládì
obèas viselo mámì na bøie.
Nejradìji se krmí zeleninou, hlav
nì rajèaty. To já taky. Táta gibon
si z pøipravených misek nic moc
nevybíral, co mu upadlo, nechal
leet na zemi. To máma gibonka
si vybírala, co jí nechutnalo, peè
livì vrátila do misky. Dávala mlá
dìti kousnout, zbytek dojedla,
ádný nepoøádek. Tak mì ta
podobnost s lidskou domácností
fascinovala, e jsem pøestala dá
vat pozor na nerovnost terénu
a pøevrátila se i s vozíkem na
záda. Padat na záda, to já umím.
Je tøeba se skulit bìhem pádu do
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klubíèka, aby si èlovìk nerozbil
hlavu. Nikde nikdo, Tomá dlel
u jiných primátù. Giboni ustali
v krmení a se zájmem pozorovali,
co se bude dít. Taky nemusejí
poøád sledovat návtìvníci gibo
ny, giboni mohou sledovat ná
vtìvníky. No, pøece jsem na
vyím spoleèenském ebøíèku
ne primáti, aèkoliv jsou vyí!
Mám také chápavé ruce jako oni!
Uchopila jsem vozík, narovnala
ho a nìkolika úchopy se na nìj
vyplhala zpìt. Giboni uznale
pokyvovali hlavami. Pøed jejich
zraky jsem obstála. Pøed zrakem
svého posléze se vrátivího man
ela jsem neobstála.
 Proè má ve vlasech ty vìtve
a písek? A proè ti z lokte teèe
krev?
Cítila jsem se jak paovce høív
natá. Tu jsem zahlédla ve vedlej
ím výbìhu. Taky jsem byla celá
pinavá, tupì jsem zírala a mlèela.
Vae Ivana Rosová

Biologická léèba: moderní,
úèinná, ale velmi drahá

O

dborníci vidí v biologic
ké léèbì nadìji hlavnì
pro budoucnost. Zatím
se uplatòuje zejména v onkolo
gii, revmatologii, dermatologii,
gastroenterologii, neurologii.
O tom, jak se lií od klasické
léèby a proè se jí nedostává
vem pacientùm? To jsou otáz
ky, na které odpovìdìl MVDr.
Michal Kostka, Vice Chair Mezi
národního centra klinického vý
zkumu pøi Fakultní nemocnici
u sv. Anny v Brnì.

Biologická léèba je zacílená,
upravuje a vyuívá biologické
odpovìdi organismu. Její úèin
ná látka je buï vyrobena ivým
organismem, nebo z ivého
organismu vychází. Pro biolo
gické léèivé pøípravky jsou vý
chozími materiály jakékoliv lát
ky biologického pùvodu, jako
jsou mikroorganismy, orgány
a tkánì buï rostlinného, nebo
zvíøecího pùvodu, buòky nebo
tekutiny (vèetnì krve nebo plaz
my) lidského nebo zvíøecího
pùvodu a biotechnologické bu
nìèné konstrukty (bunìèné sub
stráty vèetnì primárních bunìk).

Víme stále víc o strukturách
a pochodech na povrchu i uvnitø
buòky. Díky tomu je moné
zacílit biologickou léèbu na ta
kové molekuly a pochody, které
jsou typické pouze pro nemocné
buòky a v buòkách normálních
tkání se buï nevyskytují vùbec,
nebo jen v malé míøe. Biologic
kou léèbu sice rovnì doprovází
øada neádoucích úèinkù, ve
srovnání s klasickou léèbou je
jich ve vìtinì pøípadù daleko
ménì a ménì významných, co
platí pøedevím pro onkologii.

Jednìmi z vùbec prvních sku
pin biologických léèiv zavede
ných do klinické praxe byly
inzuliny  v roce 1982 humulin
a poté dalí. Následovaly inter
ferony, nejprve k léèbì chronic
kých virových hepatitid, dále se
zaèaly pouívat v léèbì roztrou
ené sklerózy nebo nìkterých
chorob imunitního systému. Ery
tropoetin, který se dostal do
klinické praxe v roce 1988 pro
léèbu anemií, tedy nedostatku
èervených krvinek pøi chronic
kých selháních ledvin. První
protilátkou povolenou pro léèeb

né úèely byl v USA rituximab
v roce 2002. Od té doby se
mnohé zmìnilo a biologické
preparáty jsou nejdynamiètìji
se rozvíjející oblastí farmaceu
tického trhu.

Kadá léèba s sebou pøináí
riziko vzniku neádoucích úèin
kù. Pøi pouití biologické léèby
se objevují zejména ménì vá
né a krátkodobé neádoucí
úèinky, typické neádoucí úèin
ky, které lze uvést jako pøíklad,
zahrnují:
n tzv. chøipkové pøíznaky 
horeèka, bolesti hlavy a sva
lù, pøípadnì i zimnice
n alergické reakce v místì
vpichu (podání pøípravku),
jako jsou bolestivost, zarud
nutí, otok; celková alergická
reakce se objevuje vzácnì
n zvýené riziko infekcí 
mùe se objevit zejména pøi
dlouhodobé léèbì autoimu
nitních chorob.

Vzhledem k vysokým nákla
dùm biologické léèby a také
moným rizikùm se mùe tato

léèba pouít jen v pøesnì defi
novaných situacích. Pacienti
jsou léèeni pouze v centrech,
která mohou tento typ léèby
pouívat a sledovat. Jsou to tzv.
centra pro biologickou léèbu.
Nelze ji tedy pouít u vech
pacientù s chorobami, které lze
touto léèbou léèit. Pøíjemcem
biologické léèby mùe být libo
volný pacient s daným nádoro
vým nebo autoimunitním one
mocnìním, který navíc splòuje
konkrétní kritéria pro pouití
biologické léèby u své diagnózy.
Mezi podmínky napøíklad patøí,
e má podtyp nádoru, u kterého
je známo, e na konkrétní bio
logickou léèbu reaguje, vyèer
pání jiných moností léèby, pøí
padnì výskyt neádoucích úèin
kù u pøedchozí léèby, které
pouití konvenèních metod léè
by znemoòují.

Náklady na biologickou léèbu
v posledních letech zazname
naly dramatický nárùst. Zatímco
napøíklad v roce 2005 se jedna
lo v pøípadì VZP o 400 pojitìn
cù a výdaje na jejich léèbu èinily
80 milionù korun, v roce 2009
to bylo ji 3100 pacientù a ná
klady na jejich léèbu èinily 906
milionù korun. Dùvodem nárùs
tu je mimo jiné i rozíøení indi
kací, u nich lze biologickou
léèbu pouít, stejnì jako vývoj
nových pøípravkù a rùst jejich
úhrad.

Snahou regulaèních úøadù je
zajistit pokles cen biologických
preparátù, co by umonilo pøí
stup irí vrstvy pacientù k této
léèbì. Výrobci léèiv argumentují
tím, e potøebují, aby se jim
vrátily prostøedky investované
do vývoje tìchto nových prepa
rátù, které jsou i vzhledem ke
specifikùm, nároènosti vývoje
biologických preparátù a øadì
opatøení, která je pøi jejich vývoji
tøeba dodrovat, nemalé, dopl
òuje jeho slova i Mgr. Lenka
Souèková, Ph.D., vedoucí od
dìlení klinických studií Fakultní

nemocnice u sv. Anny v Brnì
a dodává: Tato otázka bude
i nadále jistì pøedmìtem øady
diskuzí a jednání mezi zástupci
regulaèních úøadù, zdravotních
pojioven, výrobcù biologic
kých preparátù, vybraných sku
pin pacientù a také odborné
veøejnosti.
https://www.ordinace.cz/cla
nek/biologickalecbamoderni
ucinnaalevelmidraha/
Renata Vyínová

Jak na RS

P

okud máte dostatek síly
a hlavnì poznatkù, co je
tøeba pøi útoku nemoci udì
lat, máte ivot o mnoho snazí.
Taková ereska je pìkný prevít,
ale kdy vezmete do svých rukou
její otìe, i tato bestie se dá
porazit. Já mìl to tìstí, e moji
rodièe, a to hlavnì táta, ten vìdìl
co udìlat  tak, aby to moc nebo
lelo. Take to ponauèení jsem
ukládal, tehdy poèítaèe nebyly, do
mozku a je tam dodnes. Chlapèe,
kdy chce nìco, musí vìdìt,
pro jakou kníku sáhnout a teprve
po seznámení se s problémem se
pustit do boje. Ale o tom a nìkdy
pøítì. Nauèil mì dávat problé
mùm na frak, a to doslova.
Zpoèátku to byly nemoci niích
skupin jako kael, chøipka, angí
na, a dalí, které se ukoèírovat
zdárnì daøilo, ale v seniorských

letech to bylo horí. Rakovina,
srdce, ereska a dalí. Zøejmì
svým hrrrr ivotem jsem to ve
nasbíral, ale hlavnì se nauèil
s nimi bojovat. Nebudu líèit jak,
ale vìøte, e za vím stojí hodiny
sbíraných zkueností, ladil jsem
vekeré podnikání, abych je mohl
pro tento boj vyuít a vìøte nevìø
te, i to e se vyplatilo.
Dnes u vím, e je tøeba sladit
boj proti vem nemocem, hlavnì
psychiku se správnou ivotosprá

vou, uívat pøírodních zdrojù, ale
hlavnì se dokázat ubránit pøejídá
ní. Táta mi vdy øíkával  hochu
od kadého trochu a klape to.
Dnes vím, e pøijdeli ataka, mu
sím jí dovolit jen trochu útoku, ale
o to víc cvièit a zatíit tìlo, no
prostì v nìm probudit sílu k boji
s tou potvùrkou. Vìøte, nevìøte!
Ono to funguje. Jak zalehnete bez
boje, tak jste se pøedem odepsali.
Vìøte nevìøte, byl jsem v tom
ètyøicetiletém nerovném boji ji
pìtkrát na vozíku, ale vdy jsem
zaèal od píky, dokud se alespoò
troku konèetiny hýbaly a hlava
myslela. Ale o tom opìt a nìkdy
pøítì!
Drím vám palce, a ve dobøe
zvládáte!
Vá Frank

tìstí

A

proto slovo tìstí dávám
já osobnì jetì pøed zdra
ví. Protoe, kdybych jej
nemìla úplnì od narození, dávno
bych neproívala tyto dny dnení.
Narodila jsem se astným rodi
èùm v roce 1952, ale hned na
poèátku to pøíli astnì pro nì
ani pro mne nevypadalo. Na svìt

jsem chvátala a narodila jsem se
o dva mìsíce døíve, ne jsem
mìla. Pan primáø usoudil, e urèi
tì nevydrím, váila jsem toti jen
jeden kilogram, a tak mamince
záhy po porodu øekl, e se musí
smíøit s tím, e na ivu nezùstanu.
Maminku to zaskoèilo, jak jinak?

A tak jsem nedostala první dny
ani jméno.
Maminku jsem vak víc ne
mile pøekvapila! Neumøela jsem
ani po tøech dnech a bez inkubá
toru a tak pan primáø rozhodl, e
já i maminka pojedeme do Prahy
do Podolí, kde u na taková mr
òata byli pøipraveni. Domù jsem

se dostala a po dvou mìsících.
Pozdìji jsem se dozvìdìla, e
celou tu dobu se tam o mne
staraly mlaïouèké sestøièky Blan
ka Machková a Zdena Èerná
a pan doktor Syrovátka, s nimi
jsem se u jako témìø dospìlá
seznámila a psali jsme si a do
jejich smrti. Blanka se mnou byla
jako poslední, øíkala jsem jí teto
a jela jsem se s ní naposledy
i rozlouèit. Je mnoho momentù,
kdy si na ni vzpomenu, i dnes
bych jí moc ráda napsala, co
proívám, ale bohuel, mohu ji
jen vzpomínat. Mìla jsem ráda
vechny tøi, ale Blanka se do mé
pamìti vryla nejvíce!
To bylo tedy
, e
jsem si ivot vybojovala a sama,
bylo, e jsem v ivotì
potkala tyto tøi èlovíèky hned na
zaèátku a zùstali se mnou dlouho,
dlouho.
mì potkalo,
kdy jsem od 1. tøídy chtìla být
uèitelkou. Uèitelkou proto, e
moje první byla tak úasná, e mì
to ovlivnilo na celý ivot a uèitel
kou jsem se skuteènì stala. Poz
dìji jsme byly kamarádkami, po
tom pøítelkynìmi, spolupracovni
cemi ve SPOZ pøi obec. úøadu
a paradoxnì v závìru jejího uè.
pùsobení i kolegynìmi a já jí
dokonce dìlala éfovou.
pro mne
bylo to, e hned na zaèátku kari
éry jsem zaèala uèit na malotøídce
v rodné vsi a zùstala tam po
ètyøleté odmlce mateøské dovole
né a do konce malotøídky v roce
1997. Tìchto dvacet pìt let uèení
na malotøídní kole bylo pro mne
nádherných dvacet pìt let a se
vzpomínkou na kolu, dìti i kole
gy budu i odcházet z tohoto svìta.
To vím bezpeènì! Potom jsem
pùsobila na kole, kde jsem sama
od estého roèníku kolu absol
vovala po té oblíbené kolièce
a kam jsem se i na závìr uèitelo
vání vrátila. Nyní je to deset let,
ale ji ètvrtým rokem jsem ve

starobním dùchodu. Po kole
celkovì se mi stýská stále a tak
za to
povauji, e tam
mohu kdykoli pøijít a rádi se na
vzájem vichni vidíme. Kdy po
tkám dnes ji odrostlé své áky,
také se spoleènì radujeme a jsme
rádi ze setkání a tyto chvilky jsou
. Proè
o tomto píi? Protoe nakonec
pøila do tìchto astných oka
mikù nemoc, o ní jsem pøíli
nevìdìla a znala doposud jen
jeden pøípad. e ji máme dokonce
v rodì, to u jsem vùbec a dlouho
nevìdìla.
Postavili jsme s muem a obì
ma tatínky rodinný domek, nijak
mi nevadilo, e jsem na celou
stavbu byla já pøidavaèem a záro
veò pomocníkem, vychovala jsem
dvì dcery, které od základky vì
dìly, èím chtìjí být a také se tím
staly  starí je zdravotní sestrou
od samého zaèátku v LDN, mlad
í si vybojovala kadeønièinu, aè
koli se velmi dobøe uèila a mohla
jít nejménì na støední kolu. e
by se i toto dìdilo? I jejich táta
a mùj manel vìdìl odmala, e
bude nìco opravovat a také tomu
tak je. ádná automatická praèka,
myèka ho nepøekvapí. I toto pova
.
uji za své
Jak by mì tedy napadlo, e se
u mne nakonec diagnostikuje
ROZTROUENÁ SKLERÓZA!

Blíila se plíivì, nenápadnì,
pomalouèku. Dva roky jsem poci
ovala, e mi nic nejde od ruky ani
doma, ani ve kole, dokonce jsem
párkrát vyslovila vìtu, e bych la
nejradìji do dùchodu Já, která
jsem uèení dìtí pøímo milovala
a neumìla jsem si svùj ivot zatím
bez koly pøedstavit. Ale dál el
ivot, uèila jsem, ve v pohodì a
najednou jsem s prvòáèky la na
vycházku, hráli si na babu a já
s nimi
a najednou jsem leela
na zemi. Potom byl nový kolní
rok, z prvòáèkù se stali druháci,
opět to byly „moje děti‟, po příjez
du ze koly jsem chodila pravidel
nì s malým vnouèkem s koèár
kem na procházky kadý den
a najednou zase bezdùvodný
pád i s koèárem. Vstala jsem,
dola domù, celý týden i do ko
ly , a pøi geometrii v pátek jsem
najednou vidìla místo jedné pøím
ky dvì a u to jelo. Z nemocnice
po tøech nedìlích jsem byla pro
putìna domù bez známek zmìn
a se slovy ,
! Po
myslela jsem si… „pěkná vidina‟!
Po urèité dobì doma, kdy se
vùbec nic, ale vùbec nic nelepilo,
jsem se nakonec dostala na Ho
molku, kde jsem po kadém no
vém vyetøení slyela stále tuté
vìtu tak paní uèitelko, tady to
také není, musíme hledat dál! A
rezonance a lumbální punkce
vydaly rozhøeení  autoimunitní
zánìt mozku. Stále mi to ale nic
neøíkalo, a z vìty jak se vám
ije, paní Øíhová, s tou roztroue
nou sklerózou? mi bylo jasno. Za
mého oetøujícího lékaøe a velmi
hodného pana doktora to vyøeil
jeho zástupce. Dost zvlátnì sice,
ale u jsem alespoò vìdìla, co mi
to vlastnì je. Musím øíct, e to byl
ok! Moje první otázka znìla  jak
jinak, kdy budu moci jít zase do
školy?‟ … a zda vůbec se budu
moci k uèení vrátit. Uvìøila jsem,
e tak za mìsíc ano, ale trvalo to
jeden dlouhý rok a kromì lékaøù

mi pomohl i známý léèitel. Bývaly
døíve doby, kdy jsem vùbec tako
vé praktiky nebrala v potaz, ale
nakonec je ve jinak.
Nyní vím, e mezi NEBEM
a ZEMÍ doopravdy nìco musí být.
Kdy jsem onemocnìla, vypadalo
to, e je po tìstí. To mì napadlo,
kdy pøila ereska. U si nic tako
vého zase nemyslím.
Vdy chodím, ujdu asi ètyøi
kilometry s pøestávkami, a si lidé
myslí, e mi nic není.
a si
myslí! Já jsem astná, e to
takhle je a vìøím, e jetì dlouho
bude.
Protoe jsme na trati PRAHA 
ÈESKÉ BUDÌJOVICE, pøihlásila
jsem se do Rosky Praha, jezdím

na rekondice a pøi nich pomáhám
ostatním, kteøí to potøebují. I to je
moje
. Na rekondici jsem
prvnì byla v Bøezejci u Velkého
Meziøíèí (vedoucí Dáa, manelka
„mého‟ léčitele, sama má také
eresku), podruhé na Monínci,
odkud jsem vidìla dokonce na
svoji kolu a nyní u jezdím jen
do Tøemené u Plznì a to je zatím
mé pøedposlední
.
Týden s partou skoro stále stej
nou nemá chybu, vedoucí Alice
a Ivanka jsou nae vzory v píli
i v tom, jak vùbec k nemoci pøistu
pují. A vìøte nebo ne JE TO
snad NAKALIVÉ! Vichni se
snaíme a dìláme cvièením obì
ma RADOST! U pøi odjezdu se
tìíme na dalí týden, nìkdo jetì

podruhé v roce, já vìtinou na
pøítí JARO.
Zatím posledním tìstím pro
mne je vlastnì ereska.
Øíká se, e ve patné je pro
nìco dobré.
Nemít eresku, nedokázala bych
sama jet do Prahy, nejela bych za
vnouèaty sama do Prahy, netrefila
bych z hlav. nádraí do nemocni
ce Homolka, prostì byla bych
venkovanka, která se bojí velko
mìsta.
Fakt je pravda, e vechno
patné je pro nìco dobré a e
tìstí se musí jít naproti.
Míla Øíhová

Andìl

K

avárnu neznám, ale nala
jsem ji lehce U z ulice
na mì mával køídly andìl
a vybízel mì, a jdu dál. Tak jsem
tedy vstoupila do podzemí ved
ly schody, ale na jejich boku se
vyjímala nepøehlédnutelná posuv
ná ploina pro imobilní návtìvní
ky tedy schody do nebe?
Toto místo je vskutku andìlské
s bezbariérovým pøístupem, jeho
partnerem je Diecézní charita
Brno, pro nai Rosku ho nala
Vlasta, která spolu s ostatními
mìla nápad uspoøádat vernisá
výstavy Barevný svìt oèima ros
kaøù. Také nám pøedstavila novou
publikaci  almanach Rosky:
Cestou necestou s Roskou jde
me dál, jeho tvùrkynìmi jsou

Aneka s Kamilou. Obsahuje po
vídky, básnièky, ivotní pøíbìhy
naich kamarádù a vyprávìní
o pestré èinnosti naí organizace.
Atmosféru a místo této vernisáe
podbarvily mystické zvuky tibet
ských misek, které z nich vyluzo
vala paní Jana Reme.
Zahájení vernisáe se vydaøilo
a také jsme si zazpívali s kytaris
tou Standou, který neúnavnì hrál
trampské i lidové písnièky, nechy
bìly ani známé hitovky z filmù.
Kdo mìl zájem, napsal pár øádkù
do pamìtní knihy kavárny Andìl
a také se podepsal do kroniky.
Vidìli jsme krásné malované
obrazy, fotografie, vyívané ob
rázky a spoustu dalích rukodìl

ných výtvorù z tvorby èlenù naí
organizace. Vechny tyto výtvory,
i kdy jsou kadý jiný, mají jedno
spoleèné, a to mají dui. Proly
rukama lidí, kterým není vdycky
do zpìvu a tak se snaí kadý,
jak mùe  focením, malováním,
vyíváním, hudbou, zpìvem 
kadý po svém, bojovat se svou
nemocí.
Kdy jsem odcházela domù, u
se nesmìle z oblohy klubalo slu
níèko a já mìla v srdci høejivý
pocit z pìknì stráveného odpole
dne , andìl mi pro dneek uká
zal cestu
Martina ponerová

Voòavý andìl
Postup: doprostøed ètverce lát
ky nasypeme pùl balíèku koøení
a vytvoøíme pytlíèek, který omotá
me drátkem.
Drátek vytvoøí krèek andìlíèka
a jeho konce zároveò ruèièky.
Pøebyteènou látku nad drátkem
(krèkem) ustøihneme. Vytvoøí se
límeèek, na který tavnou pistolí
pøilepíme vatovou kulièku jako
hlavièku. Zezadu andìlíèka nale
píme køídla, která jsme vystøihli ve
tvaru srdíèka z plsti nebo ètvrtky.
Na hlavièku andìlíèka nalepíme
kousek drátku jako vlásky èi sva
tozáø.
Andìlíèka umístíme do tepla,
bude nám krásnì vonìt.

Jógování s Roskou

M

oná, e nìkterým z vás
pøijde tato adresa pode
zøele známá, ano je to
tak, je zde sídlo Rosky Praha.
Centrum, kde se setkávají lidé se
spoleèným zájmem, v mém pøípa
dì se zájmem o jógu. Zámìrnì
zde neuvádím, o jakou jógu jde.
Jistì jste ji nìkdy slyeli, chodím
na power jógu, baví mì bikram
jóga, asthanga jóga mì naplòuje.
Nene kdepak, my v Rosce nede

finujeme styl jógy, my sem spo
leènì chodíme jógovat.
Co to slovo jógovat znamená?
Pro kadého z nás mùe být
vnímáno odlinì. Pøíkladem mùe
být mùj kamarád. Ten sám prohla
uje: Nevím jak ty, ale má ena
chodí na jógu, já zase na ryby.
Oba se následnì cítíme odpoèi
nutì a pøipraveni na dalí výzvy
ivota. Take pro mì za mì, oba
jógujeme.

A má pravdu, nael svùj pocit
uvolnìní a uspokojení, který mu
dává smysl a který ho nabíjí, a to
zejména po psychické stránce.
Znáte takový okamik ve svém
ivotì, ve svém týdenním a den
ním harmonogramu? Pokud øíká
te ano, výbornì, moná i vy jste
nalezli to, co já si dokáu èásteè
nì pøedstavit pod slovem jógová
ní.

Zkuste si vak pøedstavit, e se
nejen cítíte dobøe po psychické
stránce, ale cítíte uvolnìní i po té
fyzické. Lépe se vám sedí, poma
lu postupujete malými krùèky
k prunosti svého tìla, a navíc
k tomu potøebujete jen váhu své
ho vlastního tìla a svou mysl,
která vás má o tom pøesvìdèit,
abyste to zkusili. Vnímáte pøi
kadém pohybu, co to s vámi
dìlá, kde cítíte napìtí, proè se
najednou rozèilujete a nejradìji
byste tu pozici vzdali. Najednou
vnímáte jen sami sebe, své pocity
a zcela jste zapomnìli na vechny
resty, co musíte jetì ten den
stihnout.
Vnímáte souèasnost a nepøe
mýlíte nad svým historickým
rozhodnutím, ani co vás v bu
doucnu èeká. Jste tady a teï
a s vámi je tu jen práce s vaím
tìlem, s vaím nitrem a s vaím
dechem. Takové jednoduché
a zároveò nároèné pøirozené mo
menty, které jsme si dlouho neu
vìdomovali a najednou jsou tady
a teï a vyadují nai pozornost.
Co na to øíká teï, znáte ten pocit?
Já za sebe mùu øíci ano, pro
ívám ho a mám i to tìstí, e ho
vnímám i u ostatních, se kterými
jóguji. Není nic krásnìjího ne
vidìt èlovìka, který se snaí stát
na jedné noze a udret balanc.

V hlavì mu pracují takové infor
mace, jako nejde to, nezvládnu
to, vichni mi øekli, e nemám
balanc. Umìl jsem to jako dítì,
ale dnes? A pak pøijde ten správ
ný okamik. Moment koncentrace
 soustøedìní se jen na jeden
jediný bod pøed sebou (dritu),
tøeba na záclonu, jak si s ní pohrá
vá vítr èi jak se v oknì houpá
vìtev. Zapomene na vechna
slova, která mu prolétla hlavou
v mylenkách, zaujme ho jen
daný bod a náhle se vnitønì usmí
vá a stojí na jedné noze. Nemá
ani pøedstavu o tom, na jak dlou
ho, ale je tam. Vekeré obavy
jsou ty tam a on stojí v dané pozici
a je astný. A teï si øeknìme,
èím to je? Proè nám nejde ba
lanc? Fyzicky mi to nelo, nemám
dost sil èi mám obavu nìco vy
zkouet, protoe u jsem si sám
sobì øekl, mnì to nejde? Vechny
tyto otázky ve mnì mùe jógování
vyvolat a je jen na mnì, zda si je
budu chtít zodpovìdìt a postavit
se sám sobì èelem a øíci ano,
zkusil jsem a vím, co to obnáí.
Jógování s Roskou je pro mì
pøíjemné cvièení s lidmi, kteøí se
na vás usmívají u jen pøi pozdra
vení. Je to moment, kdy se cítím
astná, protoe vím, e i je dì
lám astnými, a to nejen výhra
mi, e zvládnou udìlat nìjakou
pozici, ale i uvìdomìním si, na

èem mohou i nadále pracovat, co
je mùe posunout kupøedu v jejich
monostech a hranicích. Kadá
lekce je rozdílná v urèitých mo
mentech, ale zùstávají zde spo
leèné milníky  dechová cvièení,
tzv. pranayama, kterou vdy prak
tikujeme na zaèátku lekce. Zklid
níme se tím po celém dni a jen se
soustøedíme na dùleité dýchací
orgány  na nai bránici, plíce.
Zkouíme prodluovat ná dech
a zároveò pracovat s naí bøiní,
hrudní i podklièkovou èástí. Dále

pokraèujeme mírným protaením
a zahøátím tìla, a jsme pøipraveni
na jednotlivé pozice (ásany). Ná
slednì nastává dynamická èást,
která by nám mìla trochu probudit
tìlo. Vìtinou se jedná o pozdrav
slunci (Surya Namaskar), o po
zdrav mìsíci èi kombinaci ásan,
které jsou zamìøené tøeba na
práci s kyèlemi. Postupnì pro
plouváme do èásti protahující
a posilující a kadou lekci zakon
èíme pøíjemnou relaxací, na kte
rou se vichni tìíme. Relaxace

je pro nás jako odmìna, e jsme
ve zvládli a dokázali uvolnit své
tìlo i mysl a v ten okamik také
nastává podìkování a známý
pozdrav  Namasté.
Pro vai ètenáøskou pøedstavu
bych vám s dovolením svých
pøátel z øad èlenù Rosky poskytla
i pár astných fotografií. Máte
i vy nìjakou?
Ing.Petra Hrbková

V

edle vlastní seberealiza
ce umìlce má tato tvor
ba z více dùvodù beze
sporu pozitivní vliv na kvalitu

jeho ivota vèetnì zdravotního
stavu. Svým pozitivním pøístu
pem daným jejich umìleckou
prací pacienti v zásadì aktivnì
bojují se svou nemocí. Podì
kování patøí vem, kteøí se na
výstavì podíleli, jak vystavují
cím, tak i tìm, kteøí ji pøipravili
èi podpoøili.
Jitka Veèeøová

S HST za zajímavostmi do
výcarska aneb Jak ulehèit
cestování handicapovaným

N

echci psát cestopis, na to
jsou fundovanìjí jiní.
Chci se s vámi podìlit
o pár vychytávek pro handicapo
vané a o vztahu výcarù k nim.
Jsou to vìci pro výcary úplnì
normální. Kdy jsem se na HST
ptala, jestli nemají nìjaký pøehled
o tom, jak výcaøi ivot hùøe
pohyblivým ulehèují, bylo mi øeèe
no, e ne, protoe to je naprosto
bìné a samozøejmé. Asi jak kde,
ale kdy se chce, tak to jde.
Tak tedy, napøíklad pøi cestì
vlakem vám pøi nastupování a vy
stupování vyjede z vagonu ploin
ka, která je pøesnì v úrovni nástu
pitì. Take nastupujete a vystu
pujete stále po rovinì. Byli jsme
na komentované prohlídce budo
vy OSN v enevì. V naí skupinì
bylo dìvèe na vozíku. Paní prù
vodkynì vdycky na chvilku od
bìhla, aby ji pøepravila výtahem,
zatímco my jsme li po schodech.
Nebo jí ukázala bezbariérovou
cestu. Tahle dívka se ale dostala
vude tam, kam my.
Více o monostech cestování
pro handicapované se dozvíte na
webu Mojesvycarsko.com stejnì
tak, jako celou dlouhou øadu infor
mací o výcarsku. Odkaz je zde
 .http://mojesvycarsko.com/sku

piny/159uzitecneinformacepro
cestovatele
Èlánek o enevì pro nás na
psala paní Lea Mandíková, která
nám dìlala prùvodkyni. Jednou
u obìda slovo dalo slovo, sestra
paní Mandíkové Vilma, která ije
v ÈR, má roztrouenou sklerózu.
Se souhlasem paní Ley cituji
medailonek z jejích webových
stránek www.genevatogo.cz. A
víte, kdo èlánek do naeho èaso
pisu napsal:
Jmenuji se Lea a vìøím, e Vás
mohu provést pøíjemnì enevou.
V ivotì jsem zaila mnoho situa
cí, kdy jsem potøebovala být nì
èím èi nìkým provedena, a u lo
o novou zemi, novou zkuenost
èi novou cestu. Chtìla bych Vám
být pomocníkem pøi Vaich toul
kách enevou. Znám ji z jiné
stránky. I kdy jsem pùvodem

z bývalého Èeskoslovenska, e
neva je mi u od r. 2002 domo
vem. Nejdøíve jsem se s místem
seznamovala neobratnì, po krùè
cích a s nedùvìrou. Nyní je ene
va místem, které mì vdy ohromí
svým pùvabem, citlivým pøístu
pem k okolnímu prostøedí i svojí
estetikou.

Je jen málo míst na svìtì, ve
kterých si kadý pøijde na své. To
platí jak pro milovníky hor, rodiny
s dìtmi, studenty i batùkáøe
anebo vìdou posedlé týpky. Mìs
to otevírá svoji náruè rovným
dílem také milovníkùm luxusu,
hodinek a èokolády i fandùm
nablýskaných aut. Take pokud
máte cestovatelské choutky a lá
ká vás prodlouený víkend za
hranicemi vedních dní, je ene

va to pravé místo pro záitky.
A jestli u nyní myslíte na to, e
vás výlet finanènì zruinuje, nemu
sí tomu tak být vdycky.
Z Prahy jste letadlem v enevì
za necelé dvì hodiny a pøi dobré
viditelnosti vás uchvátí hlavní
turistická atrakce ji z letadla. Na
jezeøe Leman, které Èei znají
spíe pod oznaèením enevské
jezero, se hrdì vzpíná impozantní
vodotrysk (Jet dEau). Jeho výka
dosahuje 140 m. Vodotrysk, který
barevnì reflektuje i spoleèenské
události, není sice nejvyím vo
dotryskem na svìtì, ale je zaru
èenì vodotryskem nejstarím.
Obyvatelé enevské ètvrti Eaux
Vives se tìí z této atrakce ji od
roku 1891. V letních mìsících je
pøíjemné se pod vodotryskem
ochladit. Mìsto rovnì klade dù
raz na to, aby byla místa dobøe
pøístupná i pro lidi s handicapem.
eneva je celkovì pøíjemné
místo k odpoèinku, a to nejen pro
turisty. Z 20 % je kryje zeleò. Je
zde 52 parkù a velmi pøíznivá je
i samotná filozofie mìsta. Jeho
zastupitelé se snaí, aby mìl
kadý obyvatel monost do 5 mi
nut od svého bydlitì najít nìja
kou zelenou plochu, park nebo
zahrádku. Parky jsou pro enevu
skuteèným fenoménem. ije se tu
v nich naplno, poøádají se zde
koncerty, spoleèenské akce, fes
tivaly, jak sportovní, tak hudební,
nebo výtvarné dílny. V parcích je
vdy myleno na dìti a jejich
vyití, ale i na starí obyvatele.
Není výjimkou najít rùzné cvièeb
ní stroje pro vechny vìkové
kategorie nebo brouzdalitì pro
dìti. Sociální zaøízení bývá
pravidlem.
I kdy je pravdou, e je v ene
vì po Monaku nejvìtí koncentra
ce 5hvìzdièkových hotelù v Evro
pì, lidé, kteøí zde ijí jako bìní
obyvatelé, tu tráví volný èas velmi

spokojenì také. V letních mìsí
cích je moné pøímo v centru
mìsta navtívit Bains des Paquis,
místní láznì, o které se starají
sami obyvatelé této ètvrti. Poøáda
jí zde koncerty, je tu sauna, pla
vání pøímo v jezeøe a v letních
mìsících je dokonce moné vítat
spolu s hudbou a dobrou snídaní
východ slunce.
Pro cesty po mìstì je urèitì
vhodné vyuít mìstskou hromad
nou dopravu (TPG  transport
public genevoise), a to i s mo
ností plavby po jezeøe. Dostat se
z jednoho bøehu jezera na druhý
umoòují tzv. mouettes (lutá
vodní taxi), která jezdí kadých
10 minut. Lístek je stejný jako ten,
se kterým jezdíte po soui tram
vají.
výcaøi jsou k sobì ohleduplní
a v enevì to je stejné. Platí to
i pro automobilovou dopravu nebo
tøeba parkování. Nestane se, jako
v pøípadì jiných zemí, e by napø.
nìkdo zdravý zaparkoval na mís
tì pro vozíèkáøe. Je to jak lidsky,
tak spoleèensky nepøijatelné.
Pøíjemným tipem pro výletníky
mùe být i Evropská organizace
pro jaderný výzkum  CERN.
Pøece jen má toto místo svoje
kouzlo. Moná i díky knize Dana
Browna Andìlé a démoni. Ne

znám nikoho, kdo by alespoò
jednou za ivot neuvaoval o tom,
z èeho je vesmír. Místo se svým
urychlovaèem èástic dlouhým
27 km je v blízkosti letitì a pøímo
z letitì sem také jede autobus Y.
Je tøeba dát pozor na správný
smìr, jinak vás autobus se stej
ným písmenem doveze do Fran
cie. CERN nabízí dvì expozice,
které jsou pøístupné veøejnosti
a jsou zcela zdarma. Jedna je
v budovì nazývané Globe (celá
ze døeva) a druhá výstava probíhá
pøímo naproti návtìvnickému
centru. Na tyto výstavy není nutné
se nijak objednávat. Staèí jen pøijít
v bìné otevírací hodiny.
enevu obklopují také vinice.
I kdy nemìlo enevské víno
v minulosti nijak valnou reputaci,
situace se rapidnì zmìnila pøibli
nì pøed dvaceti lety, kdy ve vzali
do rukou soukromí vinaøi. Na svá
vína jsou zde vichni hrdí a pro
cházky vinicemi jsou nádherné.
A pokud jetì váháte, zda enevu
navtívit, pøidám jetì jeden tip na
závìr. Muzeum hodinek Patek
Philippe urèitì stojí za pozornost.
Tak na vidìnou.
Lea Mandíková
http://www.hauge.ch/
http://www.paramap.ch/desktop/

Chùzový kruhový trénink
1. Stoj na labilní èoèce, pøidret
se, mono i podøepy

2. Dret se, krok do strany
a døep, tøi kroky do strany a tøi
kroky zpìt

3. Dret se, rovná záda a po
chodovat na místì, zvedat kolena
co nejvýe, na 30 vteøin a zved
nout co nejrychleji (poté pauza
a moné znovu). Pozn.  pokud
se pohyb opakuje intenzivnì co
nejrychleji, tak má vìtí posilovací
efekt na svaly ne pomalé prová
dìní.

kadou nohu. Bìhem protahování
smìøují obì pièky nohou dopøe
du.

4. Ve stoji, zakopávat (kopat se
patou do zadku), 30 vteøin ka
dou nohou, opìt provádìt co nej
rychleji

6. Vsedì na idlièce, rovná
záda (neopírat se), míèek mezi
kolena (nemaèkáme, pouze ho

5. Protaení lýtkových svalù. Ve
stoji se opøít, jednu nohu zanoit
tak, aby byla patou opøená na
zemi a naklonit se celým tìlem
dopøedu a nechat protahovat lýt
kové svaly na zadní zanoené
noze. Minimálnì 30 vteøin pro

lehce koleny pøidrujeme), støída
vì natahovat pravou a levou nohu
v koleni + pøitáhnout pièku (udì
lat fajfku).

podloku a pomalu jede do nata
ení a zpìt do pokrèení, 30 vteøin
pro kadou nohu

7. V kleku u idlièky a nácvik
nakroèení (nácvik na pøechod do
stoje)  z kleku tedy vykroèit
nohou do strany a zpìt a vystøídat
druhou nohu

11. Stoj a výpon na pièky a dolù

9. Na florinu, stoj napøímený,
pøidret se, tlak chodidly do florin
podloek a unoit do strany
a zpìt, (pohlídat si, aby pièky
smìøovaly dopøedu)

8. Vlee, jedna DK pokrèená,
druhá, cvièící DK má pod chodi
dlem míèek nebo klouzavou florin

10. Na florinu, stoj napøímený,
pøidret se, tlak chodidly do florin
podloek a zanoit nohou do
strany, neprohnout se v bedrech
(chodidla stále tlaèí dolù, nevadí,
e se pata odlepí)

12. Chùze po balanèní dráze 
lze pouít rùzné dìtské pomùcky
s hrbolatými výstupky pro stimu
laci chodidla (pokud nejsou, lze
tøeba jen rozmístit papíry, na které
se má lapat, nebo natáhnout
provázek a trénovat chùzi po pro
vaze)

a) s gumou  guma pøes pánev
 klade odpor ve smìru nahoru 
zvedat pánev obratel po obratli
proti gumì ke stropu, zpátky
spoutìt ve smìru tahu, ruce leí
podél tìla a pøidrují gumu

1. cvik  mobilita hrudníku
a) s gumou  dát si kontraband
kolem zad  kolem hrudníku
a støídavì rotovat levou a pravou
èást hrudníku ve smìru taení
gumy vpøed a povolovat

3. cvik  rozhýbání ramenních
kloubù, aktivace støedu tìla (ne
prohnout se v bedrech)

b) s míèkem  míèek pod pánví
 dìlat pohyby v oblasti pánve 
vytaení kostrèe do dálky, povolit
pánev a poté jí houpat ze strany
na stranu

a) s gumou  1 HK drí gumu
u tìla, 2. HK s výdechem vzpau
je na diagonálu

b) s míèem  poloit si míè na
hrudní kost a vdy jako podebrat
hrudní kost ze strany a vytlaèit
míèem do strany  vytváøí se tak
pohyb ve tvaru leaté osmièky
hrudníkem

b) s míèkem  obì pae drí
míè za hlavou a støídavì vytahu
jeme jednu a druhou HK do dálky
6. cvik  nácvik lokalizovaného
dechu

4. cvik  rozhýbání hlezenních,
kolenních a kyèelních kloubù

2. cvik  nastavení ramen a hla
vy
a) s gumou  guma kolem cho
didel, cvièenec drí konce v ruce
 s nádechem vytáhnout ramena
nahoru, s výdechem spoutìt
ramena dolù ve smìru tahu gumy

a) s gumou  s výdechem nata
hovat koleno proti gumì smìrem
ke stropu, dále v pozici s DK
u stropu  pohyb v kotníku proti
gumì nahoru a spoutìní pièky
ve smìru tahu  (pata/pièka 
gumu si roztáhnout na celé pøed
noí)

a) s gumou  guma pod zad
kem, turecký sed, vytáhnout je
den konec gumy nahoru do vzpa
ení a jít do úklonu  v pozici
dýchat do spodních eber na
otevøené stranì hrudníku
b) s míèkem  míè pod pai do
oblasti spodního hrudníku  ná
dech je smìøován proti míèi, vý
dech, uvolnìní

b) s míèkem  míèek pod kole
no a vytahovat nohu na míèku do
dálky za patou (fajfka)  neprotla
èovat koleno do míèe!
Zkratky:
HK  horní konèetina
DK  dolní konèetina
Zdroj: Materiály z kurzu pro
pokroèilé cvièitele Rosky (listopad
2015)

b) s míèkem  s výdechem tlak
hlavou do míèku dolù (míè nemu
sí být zcela nafouklý)

5. cvik  rozhýbání svalù v ob
lasti páteøe a pánve

kolení probíhalo pod vedením
fyzioterapeutù z RS centra Neu
rologické kliniky 1. LF UK a VFN
v Praze

Hejnice, 16. 9.  23. 9. 2016

H

ejnický areál nás pøivítal
v prostorách

, kterou poøádala
Støední kola hospodáøská a les
nická, Frýdlant, pracovitì Hejni
ce. (16.  19. 9. 2016) Na chod
bách v pøízemí záøily jiøinky vech
barev a velikostí. Nápaditá aran
má a vùnì nás tøi dny v areálu
budovy provázely. Pohoda pro
nae oko a dui
Po klidném ubytování jsme se
seli u veèeøe ve velkém refektáøi
a první seznámení s celotýden
ním programem se odehrálo ve
velkém sále auly po veèeøi. Do
zvìdìli jsme se, e povídání
a pøednáky s paní doktorkou
Janou Machanderovou se bohu
el nekonají, paní doktorka se
omluvila z pracovních dùvodù
(semináø). Proto vedení Rosky
operativnì zasedlo a dohodlo
náhradní program na dalí dny,
jak byl pøichystán.
rehabilitaèní
ho cvièení probíhaly dle rozpisu
vedoucí Jitky Kopøivové. Jmeno
vitì cvièitelky: Jitka Kopøivová,
Alena aková, Jiøina Sedláková,
Milue Kuèerová, Boena Dvoøáè
ková (náhradnice Ilona Olbuto
vá). (Cvièitelky mají platná osvìd
èení vydaná Unií Roska, akredi
tace v Brnì) Skupiny byly rozdì
leny na dva celky  ve velké aule
se cvièilo na karimatkách, na

chodbì na idlích. Ve svých hodi
nách cvièitelky pouívaly malé
míèe overbally, malé akupresurní
míèky. Nebyly opomíjené rozcviè
ky v aule nebo venku v atriu.
Venku byly ji provázené ranním
chladem a zvonìním kostelních
zvonù. Protoe
, bylo správné, e rehabi
litaèní cvièení za pomoci jógových
principù splnilo oèekávání vech
cvièencù. Tzn., sestavy cvièení ve
stoje (aula), vsedì, vlee. Byl
kladen dùraz na pomalé provádì
ní pohybù v souladu s klidným,
hlubokým dechem a soustøedì
ním. Následné uvolnìní v relaxaci
navodilo zklidnìní a pøineslo cvi
èencùm energii na celé hodiny

První pøednáku za èeskolip
skou Rosku pøednesla Karla Jíno
vá.
 téma, na které odpo
vídal reisér, scenárista a produ
cent Petr Vachler (je zakladate
lem ceny Èeský lev). Na otázky,
proè je vegetarián, vegan a uzná
vá RAW stravu (syrovou), odpo
vìdìl, e z úcty k ivotu. Tvrdí 
cokoli dìláme, je energie. Promì
òuje se z vody, slunce, vesmíru.
Ve, co dìláme v harmonii pro
sebe nebo pøírodu  je radost.
Útok na harmonii je agresivita.
Pravý lék je v harmonii = rovnová
ze. (Èlovìk = pøíroda.) Je dùlei
tá harmonie mezi materiálnem
a duchovnem. P. Vachler natáèí
film na toto téma, který vyjde
z pøíbìhù a informací responden
tù (osobností) z celého svìta

(Brazílie, Rusko, Argentina, Itálie,
sev. Amerika, Nìmecko, Havaj),
kterých se autoøi filmu ptají na
tajemství a smysl ivota. Následo
vala dlouhá diskuze pøítomných.
Druhá pøednáka byla na téma
Èeská Lípa, Karla Jínová).
Podstata = Reiki pracuje s ener
gií, základní fyzikální velièinou.
Na východì povaují reiki za
legitimní léèebnou metodu. Tuto
energii by mohl èlovìk ovládat,
a dokonce s její pomocí léèit.
Reiki = starobylý léèebný systém,
který vychází z východní filozofie
a pomáhá léèit neduhy psychické
ho i fyzického rázu. Reiki dodává
energii z vnìjích zdrojù prostøed
nictvím terapeuta. Reiki metodu
uznává od roku 2000 Mezinárodní
zdravotnická organizace jako do
plòkovou léèbu  uvolòuje bolest,
urychluje léèbu a pøináí relaxaci
(autor: terapeut Ilja áèek, certifi
kát na metodu).

Lidé se zachra
òovali pøed velkou vodou také
v kostele. Zamìøil se na to, jak si
lidé bìhem povodnì pomáhali
navzájem, velká voda dala lidi
dohromady. Na úèet farnosti pøi
ly
velké
finanèní
èástky
(1 200 000 Kè), které byly rozdány
potøebným lidem. Kladl dùraz na
velkou hodnotu rodiny, netýká se
to jen rodiny farní, vlastní rodiny,
ale také velké rodiny spoleèen
ské, jakou jsou skupiny Roska.

Faráø Audy pochválil významnou
práci Rosky pro spoleènost a bli
ní. Za velmi dùleitou pokládá
pøirozenou rodinu, kde matka je
duí rodiny. Je dobré udrovat
irí rodinu, nebýt sobecký. Umìt
se pøijmout tìlem i duí. Závìrem
ver:
Tématem dalího dopoledního
posezení byla
které pøipravily Milena
Èechová a Bìla Broovská z libe
recké Rosky. Pojem alternativní
medicína = metody a léèení, které
nevyuívá klasická medicína. Je
zamìøena na léèbu pøírodními
prostøedky. Specifickým rysem je
celostní pøístup ke zdraví. Cílem
je obnova a udrení rovnováhy

v tìle. Metody
jde o léèbu pomocí jemných vpi
chù speciálních jehel do akupunk
turních bodù. Dochází k uvolnìní
konkrétní èásti tìla a znovunasto
lení vnitøní rovnováhy.
 vyuívá stejného principu
jako akupunktura, místo vpichù
se pouívá stlaèování bodù.
 nejvyuívanìjí alter
nativní metoda. Jde o princip
léèby, pøi kterém se pouívají
pøírodní látky, rostliny a minerály.
Jsou podávány ve zøedìné formì.
Vyvolávají obdobné úèinky jako
nemoc, ale u nemocného èlovìka
nemoc zastaví a nijak mu neublí
 je léèbou, pøi
í
které se pouívá léèivých schop
ností bylin a rostlin. Je to nejstarí
léèebná metoda.
 je metoda, která pouívá vonné
éterické oleje. Vonné látky pùsobí
prostøednictvím èichu na mozko
vá centra, která mají na starosti
vznik emocí. Tzv. limbický systém
má vliv na dalí mozek, který øídí
tvorbu hormonù. Aromaterapie
pozitivnì ovlivòuje nejen tìlo, ale
i mysl. Opìt následovala dlouhá
diskuze, velmi zajímavé téma.

Nezapomnìli jsme na
dokonce jsme tvoøili
dvakráte: podle svých vnitøních
pøedstav jsme vytváøeli barevné
mandaly. Za pouití pastelek,
vodových barev. Vystavené vý
tvory byly posuzovány pozitivnì,
jako samotné mandaly. Podzimní
barvy. Druhý dopolední výtvarný
èas jsme vìnovali tvorbì papíro
vých dárkových taek. Za podkla
dový materiál poslouily staré
kalendáøe. Výstavka dárkových
taek pøedèila vechna oèekává
ní. Výstavku si pøiel prohlédnout
i personál MCDO. Výtvarné hodi
ny provázejí nae rekondice stej
nì tak jako pravidelné cvièení.
Arteterapie se pouívá jako léèeb
ný postup, který vyuívá výtvarné
ho prostøedku k ovlivnìní psychi
ky a mezilidských vztahù. Jen tak
dál
Zhlédli jsme na videu prùøez
rekondice v Brnì, které se zúèast
nila jako kontrolní orgán Unie
(úèetnictví) Karla Jínová. Dále
záznam kvìtnové rekondice zde
v Hejnicích, který jako vdy pou
tavì vytvoøil Vía Sládek. Osobní
volno po veèerech vyplnily stolové
hry.
Spoleèenský veèer pøipravil tým
ochotníkù na pøedem schválené
téma
Veèer skvìle mode
rovala Jitka. Proívali jsme blue
sové, swingové, bigbítové období,
filmové návraty a ruskou klasiku.
Ochotníci: Milue, Jitka, Franta,
Ilona, Krista, Karla a Alèa. To se
musí zaít..., nelze popsat. Veèer
konèil kvízem a tombolou, kterou
vzornì pøipravily Milena a Bìla.
Týden byl opravdu nabitý, úter
ní odpoledne jsme zajeli auty
a nìkteøí dorazili pìky do blíz
kých lázní Libverda, kde úèinko
val
na jeho vystoupení jsme byli

pozváni. Ten elán, spoleènì jsme
si zazpívali texty Voskovce a We
richa, Semaforu a dalích, tìíme
se na dalí setkání.

nanèní podporu tìmto institucím

(Dìvèata
vydrte

zejména za fi

)
llona Olbutová

Hiporekondièní pobyt
ve Slatiòanech

M

ìsto Slatiòany je známé
nejen domkem Heleny
Vondráèkové, høebèí
nem, ale i zámkem Auspergù. Je
zde krásné zámecké prostøedí
s nádherným parkem, vzácnými
starými stromy a jinými památka
mi. Hned u zámku je høebèín, kde
se chovají kladrubtí vraníci.
V NHK Kladruby se chovají bílí
kladrubtí konì. Jak bílí, tak
i èerní konì se vyznaèují mohut
ností, ale hlavnì klabonosou
hlavou (viz obrázky). Bílým klad
rubským klisnám se rodí èerná
høíbátka, kterým se do dvou let
srst vybìlí.
Ubytování míváme zajitìné
v ubytovnì sportovního areálu
v dvoulùkových pokojích s pøíslu
enstvím. Pøízemí je bezbariéro
vé. Hned naproti je plovárna, kam
chodíme do veøejného bazénu, za
pøíznivého poèasí cvièit pod vede
ním cvièitelky Evy Fidlerové. Ve
dle koupalitì je volnì pøístupný
FITPARK, kam chodíme také
cvièit, dle svých moností a sil. Za

nepøíznivého poèasí cvièíme ve
spoleèenské místnosti ubytovny,
na idlích nebo vlastních karimat
kách s cvièebními pomùckami,
které Eva vozí s sebou. Paní
A. Mrkvièková, správcová ubytov
ny, nám zaøídila koupání v krytém
bazénu v diagnostickém ústavu

ve Slatiòanech. Kdo mùe, do
chází tam pìky. Kdo tam nedo
jde, je dovezen nìkým, kdo tam
má vlastní auto. Je to trochu dál
od ubytovny.
Stravování  snídani si dìláme
sami na ubytovnì, kde jsou v ka
dém patøe pøístupné vaøièe, mik

rovlnné trouby, nádobí. Na obìdy
po jízdách chodíme nebo jezdíme
dle schopností do høebèínské
jídelny. Veèeøe dostáváme v pøe
pravkách, nìkdo z naich úèast
níkù, který jezdí autem, je odveze
na ubytovnu.
Hiporekondice  na koních jez
díme kadý den od 8.30. Høebèín
je od ubytovny asi 1/5 km vzdá
len. Ten, kdo tu cestu zvládne,
chodí pìky, kdo to nezvládne, je
dovezen. Do høebèína i na jízdy
chodíme kolem zámku a pøes
zámecký park, kde cestou dennì
obdivujeme jeho krásu a stromy.
V jedné budovì mezi zámkem
a høebèínem je v oknì velký obraz
zakladatele høebèína. Dennì mu
zamáváme a pozdravíme, cestou
tam i zpìt. Po pøíjezdu a ubytová
ní dostaneme dùleité informace
o bezpeènosti, týkající se hipote
rapie a podepisujeme dodrování
instrukcí o ubytování, stravovaní,
obleèení na konì, hlavnì o pou
ívání vlastní tøíbodové helmy,
o jízdách na koních a jiných dùle
itých povinnostech týkajících se
hiporekondice a akcí. Jetì v den
pøíjezdu, po obìdì a krátkém
odpoèinku, jdeme na konì do
pøipraveného prostoru pro ná
nástup na jízdy. Tam na nás u
èekají tøi pøipravené bílé klisny,
které nám pøivezli z NHK Kladru
by. Zaèínáme lekcemi, které vede
trenérka Bohunka Rosùlkova 
terapeutka a absolventka kolení
ÈHS. Bohunka nám v Kladrubech
vybírá a pøipravuje vhodné klisny
na nae jízdy. Pak je nechá pøi
vézt do Slatiòan. Prostor, kde
nastupujeme na konì, nám také
Bohunka nechá po dohodì s ve
dením a zamìstnanci høebèína ve
Slatiòanech pøipravit. Jsou to dvì
nástupní rampy, abychom s ohle
dem na své postiení mohli nastu
povat. Nastupujeme a sestupuje
me s pomocí ochotných rukou
pomocníkù z ploiny rampy na

konì i z nìj. Pøístup na rampy je
moný zleva i zprava, po scho
dech nebo po ikmé ploe rampy,
dle schopností jezdce. Na koních
sedíme na speciálnì upraveném
ovèím rounu, které pro nás Bo
hunka pøipravila, chlupy z ovèích
deèek nekouou, nepotíme se
v sedu, jsou pøíjemné. Konì jsou
bez sedla, na høbetì mají ovèí
deèku a obøiník, který je sedlán
kolem celé hrudi konì. Obøiník
má dvì koená madla, kterých se
dríme, nohy máme volnì svìe
né, tìlo máme uvolnìné. Pohyb
koòské chùze nám neøízenì roz
hýbe celou páteø a uvolní nervy
podél ní. Jezdíme na tøech
klisnách, které vodí speciálnì
procvièené vodièky pod pøísným
dohledem terapeutky Bohunky,
vedle koní jetì chodí dobrovolné
záchranáøky pro jitìní. Na høbetu
klisen jezdíme 30 min. V detivém
poèasí máme monost jezdit
v kryté hale, ale to ji nìkolik rokù
nebylo potøeba. Naprostá vìtina
úèastníkù pociuje zlepení. Je to
poznat na jejich pohyblivosti a ná
ladì. Lépe se cítí kadý. Prostì
je to nádherná rekondice. Vdyc
ky se na ni tìíme. Je to léèba
psychická, fyzická a hlavnì du
evní. Vedení høebèína nám za
jistí hodinový výlet. Jízdu koèáry

po krásném slatiòanském leso
parku a okolí s prùvodním povídá
ním.
Úèastníci rekondice s prùkazem
ZTP/P musí mít na hiporekondici
prùvodce. Tato rekondice je ná
roèná, hlavnì pøi nasedání a se
sedání z konì, pøi chùzi na ná
stupní rampu, udrení se na ko
ních v sedu bez opory. Bariérový
je pøístup do jídelny a WC a do
jiných prostor se schody i pøi
vaøení snídaní nebo ohøívání ve
èeøí. Slatiòany jsou mìsto a èasto
tam nìkteøí nai úèastníci bloudí.
Ti, co se chtìjí hiporekondice
zúèastnit a mají prùkaz ZTP/P, si
rádi prùvodce s sebou berou.
Chceme touto cestou podìko
vat za toleranci, pomoc a pocho
pení naeho hendikepu vedení
NHK Kladruby, vedeni høebèína
Slatiòany, terapeutce Bohunce,
vodièkám Danì, studentce Ksenii,
vedení diagnostického ústavu za
pøístup do krytého bazénu, správ
cové ubytovny A. Mrkvièkové,
organizaci MS centrum Roska
Praha, vedoucí hiporekondice
Tamaøe Kynclové a ostatním po
mocným rukám.
Marie Kautová,
úèastnice akce

Génius studené vody
(pokraèování)

V

incenz Priessnitz na zákla
dì vlastní zkuenosti vyvi
nul a na tisíce pacientù
úspìnì pouil prostou pøírodní
metodu léèby. S pomocí toho, co
mu pøíroda nabízela, podnítil sa
moléèebné schopnosti, které
máme sami v sobì. Mylenka je
geniálnì jednoduchá stejnì jako
její autor. Priessnitz byl prostý
negramotný sedlák, a aby zlomil
odpor lékaøù, musely být jeho
výsledky velmi pøesvìdèivé a ne
zpochybnitelné. Pøesto trvalo pat
náct let, ne byly láznì oficiálnì
povoleny. Jak léèení fungovalo?
Jisté je, e voda
samotná tvoøila základ úspìchu.
Podle diagnózy pacienta a léèeb
ných postupù se studená voda
pila v a údìsném mnoství tøeba
i deseti litrù dennì. V ledových
pramenech a bystøinách se máèe
ly konèetiny a bolavá místa i zra
nìní, chodilo se v nich po kame
nech (akupresura), a sprchovalo
se v legendárních venkovních
Priessnitzových sprchách, co
byly spíe jakési umìlé vodopády
s výkou a kolem tøí metrù. Te
pelný ok i dopad studené vody
na záda vás doslova mohl srazit
na kolena. Koupele se vdy drely
a do pocitu bolesti èi znecitlivìní
tkání a mnohdy i za tuto hranici.
Namáèení v kádích bylo støídáno

kartáèováním kùe, pak následo
valy zábaly v mokrých prostìra
dlech èi polévání hlavy i zad
chladnou vodou  ostatnì tyhle
ménì drastické metody se pouí
vají v lázních dodnes. Chemický
úèinek vnìjího i vnitøního uití
pramenné vody je zkombinovaný
s úèinkem tepelných, mechanic
kých i chemických okù. Zvyuje
se tím prokrvování vech tkání,
øedí se krev, zrychluje se lymfatic
ký systém, pochopitelnì moná
a pøíli se proplachují ledviny,
otuováním se zvyuje odolnost
organismu a provokuje se vege
tativní nervová tkáò, imunitní sys
tém a regenerace vech tkání.
S nadsázkou øeèeno  tìlo i mysl
èlovìka musí pochopit, e je
snazí a ménì bolestivé se rychle
uzdravit, ne pøeívat drsné pod
mínky v lázních...
Úèinek vody byl
velice podporován tvrdou a zdra
vou ivotosprávou. I toto mìl
Priessnitz dobøe vyzkoueno sám
na sobì. Ani on, ani jeho násle
dovníci se zámìrnì s nikým ne
mazlili. Tvrdý ivot plodí tvrdé, ale
zdravé ovoce. V lázních se vya
dovalo bezpodmíneèné plnìní
pravidel, v deset veèer na Gräfen
bergu vichni spali, vstávalo se
brzy ráno, strava byla dietní s mi
nimem soli a bez koøení. Alkohol

a kouøení byly pøísnì zakázány.
Pacienti byli nuceni pracovat,

dobøe známé je vyobrazení leí
cího pacienta, který musí øezat
k posteli pøistavenou kládu. Pra
videlné povinné procházky, cvièe
ní, koupele v kadém poèasí. Co
nejvíce èasu venku na poli èi
v pøírodì, bez hnìvu a výèitek se
rvát o ivobytí s pøírodou i celým
svìtem, bez planých náøkù snáet
rozmary poèasí, vdy práce pøe
ce nepoèká  to jsou pravidla
sedlákù. Dnes øíkáme  ijme
v souladu s pøírodou! Ale k tomu
evidentnì patøí i pevná vùle a ve
liké odhodlání snáet drsnou rea
litu takového ivota. Tvrdý reim
a jeho dodrování tvoøilo druhý

pilíø úspìchu Priessnitzových láz
ní.
S výe øeèeným sou
visela i práce s psychikou pacien
ta. Pevná vùle a odhodlání se
vyléèit je naprosto nepostradatel
nou slokou uzdravení. Odevzda
nost, sebelítost, vlastní pohodlíè
ko, rezignovanost na zdánlivì
nemìnný zdravotní stav, pøeho
zení zodpovìdnosti na lékaøe
i tøeba nevìdomé libování si v roli
pacienta, opeèovávaného a ne
mohoucího, to ve je tøeba pøeko
nat hrubou silou  a u vlastním
vnitøním odhodláním, nebo silou
zvenèí. Je tøeba odmítnout smíøe
ní se s nemocí, je tøeba se zbavit
depresí, smutku a litování se.
A vùle se pøece dá trénovat! A u
vztekem a vzdorem k a nezdvo
øilému nepohodlí v lázních, nebo
vynuceným obìtováním pohodlí,
ale i dobrým osobním pøíkladem
a jakousi syrovou, ale bodrou
hrubostí. Tøetí zásadou, ba povin
ností na Gräfenbergu byl smích.
Na kolonádì hrála hudba, lidé se
bavili, a kdy nechtìli, tak se bavili
stejnì  z donucení, v rámci tera
pie...

Dalím oceòova
ným faktorem lázní byla jejich
poloha v nadmoøské výce kolem
700 metrù nad moøem, a zejména
èistý vzduch horského údolí. Frý
valdovu (dnení mìsto Jeseník)
se øíkalo perla Jeseníku, myleno
tedy  perla skrytá v ulitì horské
ho údolí. Poloha lázní na jiní
stráni nad mìstem dala místu
dostatek sluneèního záøení i str
hující pohled na vzdálené masivy
Keprníku i Pradìdu. Vysoké høe

beny hor, obklièujících údolí, èas
to odklání mraky a údolí tak zùstá
vá sluneèné i dobì, kdy dole
v níinách je zataeno a detivo.
Vzduch je tady údajnì tím nejèist
ím, který u nás mùete dýchat,
plný iontù, silic, minerálních i sto
pových prvkù. A dokonce je snad
i doplòován moøským jódem z vì
trù od Baltu na severozápadu. Je
jasné, e tahle známá triáda
„slunce, voda, vzduch‟, doplněná
správnou ivotosprávou, optimis
mem, klidem, kázní, vùlí a tìles
ným nepohodlím, to ve bylo pro
„špiony‟ z jiných lázní snadno
odhalitelné a zopakovatelné i jin
de. Ostatnì nikdo se s tím netajil,
Priessnitz vítal následovníky
a propagátory své metody hydro
terapie. V Èechách takhle vznikly
první hydropatické láznì v Sedmi
horkách, kde platily stejné zásady
a pravidla jako na Grafenbergu.
Pøesto ani tady, ani nikde jinde
nedosáhli takových úspìchù jako
Priessnitz. Jetì stále nìco chybí.
Nìco, co není tak snadno vidìt,
nìco, co nezáleí a tak na èlovì
ku a jeho pravidlech. Nìco, co
tvoøí unikátní podmínky, které
jsou právì jen tady v Jeseníku.

stojí to za to. Temné smrèiny sem
nepoutí moc slunce, kameny
jsou samý mech, voda je ledová
a maximálnì silná. Pøes své jmé
no nese jasné poselství muské
ho principu  sílu a a agresivní
vitalitu. Navíc musíte být aktivní,
vdy zdraví je jako plachý jelen,
kterého je tøeba dohonit. Jetì
výe ve stráních Zlatého chlumu
minete pramen Pod Chlumem,
døíve zvaný Turistický. Tady máte
unikátní pøíleitost se o sobì nìco
dozvìdìt, voda pøináí pro kadé
ho jeho úkol a zprávu. Opìt v du
chu muských energií  úkol,
zpráva, poznání, cíl, aktivní ná
prava i tvoøení. Zajímavá voda pro
zvídavé due.
Abychom to pochopili, navtivme
nejdřív druhou stranu „perly‟.

Minule jsme navtívili prameny
vytékající pøímo nad láznìmi na
jiních svazích Studnièního vrchu.
Pøejdemeli mìsto Jeseník smì
rem ke kopci Zlatý chlum, nalez
neme tam dalí tøicítku pramení
kù. Ty nejhonosnìjí jsou ve
Smetanových sadech poblí
mìstského úøadu, a dalí prame
ny pak mùeme postupnì navtí
vit ve svahu Køíového vrchu
a Zlatého chlumu. Ve Smetano
vých sadech nalezneme i slavný
památník Vinzenzi Priessnitzovi,
který byl svého èasu povaován
za nejzdaøilejí pomník Slezska.
Tekoucí pramen tam pochopitel
nì nesmí chybìt. Kousek od to
hoto památníku je také pramen
zvaný U lva. Má svou zajímavou
kvalitu snad i proto, e je doplnìn
moderním kosmogramem od
Jana Tajboe. Vyzkouejte...
Obecnì øeèeno, vody pramenù
západního svahu jsou jiné ne ty
na Studnièním vrchu. Jinak chut

nají i jinak pùsobí. Vhodnìjím
èasem k návtìvì této strany
údolí je odpoledne èi veèer. Síla
pramenù se zvìtuje a k maximu
pøi západu Slunce. I tady na Køí
ovém vrchu hledejme ty pøírod
nìjí, a tedy i autentiètìjí prame
ny hlavnì výe ve svazích. Opìt
vyzdvihnu jen dva z pramenù.
Pramenem poznání se pro mì
stala Diana. Nalézt tento pramen
není zatím úplnì snadné, chce to
trochu pátrání èi doptávání, ale

Domnívám se, e za nadprù
mìrným úspìchem lázní v Jese
níku stojí v neposlední øadì geo
mantie a geologie blízkého i iro
kého okolí. Mimoøádnì sloité
a unikátní geologické podloí tvoøí
propletenec vyvøelých, usazených
a pøemìnìných hornin. To ve je
doplnìno velkou zemskou tìd
rostí v podobì nalezi uhlí, krys
talického mramoru, nejkvalitnìjí
slezské uly, ale i zlata, mìdi,

olova, arsenu. Reálné pøímìsi
i homeopatické otisky a informace
z kovù i minerálù v rùzných kom
binacích jsou nedílnou souèástí
zdejí vody. Navíc na kontaktu
geologických celkù metamorfova
ných hornin s vyzrálými vyvøelina
mi krystalinika vzniká unikátní
zemská síla. Je snad soumìøitel
ná jen s legendární „hadí silou‟
èlovìka. Krystalinikum vyvøelin
dodává pøesnost, sílu, smysl
a øád. Pøináí muskou energii
a princip øádu v chaosu. Metamor
fy usazených hornin pøináejí
dynamickou smyslnost, krásu,
nahodilost, vzácnost a výjimeè
nost. Zejména pøítomnost slez
ských mramorù je tady unikátní.
Krystalická struktura a èistota vod
z krystalického vápence  u
tahle kombinace evokuje pøedsta
vu mimoøádného spojení obou
principù. Horniny pøemìnìných
rul jsou zase zvlátní v tom, e
mají smìr. Nejsou homogenní,
mají orientaci, usmìròují i teluric
ké síly. Navíc jsou protkány rud
nými ílami s velkým bohatstvím
kovù vèetnì zlata. Studnièní vrch
pøináí hlavnì kontakt s enským
principem mramorù, protilehlý
Zlatý chlum zase muský princip
a kontakt s kovy, zejména se
zlatem. Zlato se tady i tìilo,
a v hlubinách kopce se ho stále
skrývá velké mnoství. Po miliony
let geologických etap se muský
princip potkával a propojoval se
svým enským protìjkem a z je
jich kontaktu se rodila unikátní
síla i pro ivot nahoøe. Voda,
jakoto informaèní nosiè, vynáí

tuhle zprávu èi lépe øeèeno pro
gram na povrch Zemì a provoku
je probouzení hadí síly i v nás.
Tady cítím dùleitý a unikátní vliv
na èlovìka  sama Zemì tady
provokuje vùli a schopnost ít.
Údolní systém geomantické ener
gie je zaloen na vyváení proti
kladù. Jednou stranou je sluneèní
jiní svah Studnièního vrchu s e
nergetickým ovládacím centrem
na Hydropatických skalách, dru
hou stranou je západní svah Køí
ového vrchu a èásteènì i Zlatého
chlumu s neveøejným energetic
kým místem ukrytým kdesi nad
pramenem Diana. Rozdíl energií
jiního a západního svahu je
markantní a dá se rozpoznat
i v kvalitì a pùsobnosti vod z obou
lokalit. Zatímco prameny na Stud
nièním vrchu nesou pøevánì
enské energie lásky, tolerance
a harmonie‟, západní prameny
Smetanových sadù a Køíového

vrchu nesou poselství muských
energií, hlavně „síly a zdraví‟.
Nadøazeným geomantickým
celkem celé oblasti pak je ochran
ný systém, tvoøený základní ètve
øicí propojených bodù Studnièní
vrch  Zlatý chlum, Obøí skály,
Velký klín. Linie jsou místnì dopl
nìny øadou meních energetic
kých bodù.
Z hlediska pùsobení energie
míst a speciálnì pramenù je tady
v kraji jetì jedno velice silné
místo. Jde o pramen a kostel
Panny Marie Pomocné ve Zlatých
Horách. Na toto mimoøádnì silné
a úèinné místo se podíváme nì
kdy pøítì...
Jiøí kaloud
www.putujici.cz
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