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Raketou na MaRS
Kdy vyhledat psychologa
Celotìlová chladová terapie

akce Unie Roska a jejích regionálních spolkù se rozbìhly od zaèátku roku plným
proudem. Vìtinou máme za sebou první jarní rekondice vèetnì první mezinárodní
rekondice v Luhaèovicích, o které se v tomto èísle doètete. Zrovna tak napøíè celou
republikou probíhal maraton s roztrouenou sklerózou, tzv. MaRS. Je obdivuhodné,
jak se do této akce zapojili pacienti, lékaøi, pøátelé nebo prostì lidé, kteøí si chtìli
zacvièit a podpoøit nás vechny s diagnózou RS.
Oslavy 25. výroèí vzniku Unie Roska vyvrcholily 31. 5. benefièním koncertem v Praze.
Na vrcholné spoleèenské události dámy vìtinou øeí róby, perky, støevíèky, úèesy,
kabelky. To já samozøejmì øeím také, ale musela jsem k tomu jetì sladit vozík. Ten
starý, aktivní, mou aktivitu nevydrel a rozlomil se. Aktivní vozík znamená, e je
lehký, snadno se s ním manipuluje, kdy se èlovìk prudce pøedkloní, spadne na nos,
kdy se prudce zakloní, hodí krovky. Na doporuèení kamarádky jsem si vybrala firmu,
kde mi takový vozík vyrobili na míru. Bylo to vlastnì stejné, jako kdy si filmová diva
nechává ít róbu na vyhláení filmových Oscarù. Pan technik mi peèlivì zmìøil
vechny tìlesné vzdálenosti, vèetnì délky nosu. Mám ho toti dost dlouhý, tak abych
nepøepadávala dopøedu, je tøeba vozík správnì vycentrovat. Výsledek v elegantní
èerné barvì byl pøesnì podle mých pøedstav. Zkrátka sedí jako hrnec na pr .,
drandím, záda mì nebolí. Hodí se k nìmu aty v jakékoliv barvì, taneèník se mnou
mùe vytáèet piruety. Tedy pokud mu ve víru tance nepøerazím nìjakou konèetinu.
Tanèím, jak dokáu,
Vae Ivana Rosová
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Raketou na MaRS

A

kce se koná vdy první
bøeznový víkend  od pát
ku do soboty, nepøetritì
24 hodin, v tìlocviènách a na
sportovitích po celé republice
i v zahranièí.
Cvièení probíhá pod odborným
dohledem v kruhovém tréninku
nebo pøi skupinových cvièeních,
která jsou vhodná pro pacienty
s RS. Pohybové aktivity jsou ale
urèeny i jejich rodinám, pøátelùm,
lékaøùm, terapeutùm èi zdravot
ním sestrám a komukoliv dalí
mu, kdo chce podpoøit dobrou
vìc. Do maratonu se zapojují

i hendikepovaní lidé na vozíèku
a imobilní pacienti cvièením z do
mova.
Mylenkou projektu je idea
pospolitosti a týmového ducha,
proto má MaRS ve znaku puzzle,
které pøedstavuje maraton jako
skládaèku sloenou z rùzných
forem cvièení a sportovi roze
setých po celém svìtì. Organi
zátoøi vyzývají pacienty a veøej
nost k pravidelnému pohybu,
aktivnímu pøístupu k sobì samé
mu a zdravému ivotnímu stylu.
Chtìjí zároveò informovat o tom
to nevyléèitelném onemocnìní

a pomocí dobroèinné sbírky zís
kat prostøedky na cvièební aktivi
ty a pomùcky, které nejsou hra
zeny zdravotními pojiovnami.
http://maratonmars.cz/cojeto
mars/

3. 4. byl jeden z mých mnoha
povedených vanilkových dnù.
Nae parta z Rosky Praha vyra
zila na maraton. V mládí jsem
hodnì sportovala, ale bìhy na
dlouhou tra mi moc nely. Skok
do dálky, výky, to ano, ale pøi
bìhu na 200 m u jsem se dusila.

Lyování taky nebyla moje par
keta, pøi slalomu se mi málokdy
podaøilo pøekonat druhou branku.
Bìky mì nebavily, v závìjích
jsem se krajinou moc nepoko
chala. Kolektivní sporty nic moc,
napøíklad pøi koíkové, vzhledem
ke své výce jako pivot, jsem to
vdycky nejvíc schytala. Zùstala
jsem u skákání. Kam jsem dosko
èila, záleelo jenom na mnì.
Stalo se, e jsem doskákala. No
ale zase jsem se rozjela. Taková
sviná jízda na vozíku je taky
pìkný adrenalin. Jenom èlovìk
nesmí pøehlédnout malé dìti,
malé psy a obrubníky.
Jako jediná zbraò v boji s RS
mi zùstala rehabilitace. Vlastnì
ne zbraò, ne boj, cvièení je moje
zábava. A doufám, e zùstane,

dokud budu dýchat. Dá se øíci,
e i správné dýchání je cvièení.
Velmi ráda pouívám rùzné
rehabilitaèní pomùcky. Míèe,
míèky, gumy, èinky, balanèní
podloky, dokonce i srolované
ruèníky. U nás v tìlocviènì v Pra
ze to troku vypadá jako v muèír
nì, kdy tohle vechno vysklá
dám na karimatky. A jdeme na
to. Tu podloit, tam podloit,
zvednout, protáhnout, pøetoèit,
otoèit, zpevnit, povolit Dríme,
pravidelnì dýcháme! Lidi to asi
taky baví, jetì jsem nemìla
prázdnou tìlocviènu.
Byla jsem na vechna ta udì
látka v profesionálním fitness,
kde se praský MaRS konal,
zvìdavá. Fitness bylo plné nás
RS, ale i zdravých sportovcù.

Cvièili jsme celou hodinu, jednot
livé atrakce jsme na zapískání
dohlíející fyzioterapeutky støída
li po 5 minutách. Jediné, co mi
nevyhovovalo, byl bìící pás.
Bìhy mi prostì nejdou. Ale
vechna ta táhla, odstrkovadla,
protahovadla, posilovadla, to
bylo nìco! Úplnì jsem se celá
zpotila. Nejzajímavìjí bylo, e
jsem se po té hodinì vùbec necí
tila unavená. Po námaze násle
dovaly jednohubky a iontové
nápoje. No, ontové nápoje dobrý,
ale vychlazená plzeò by byla
lepí.
Bylo to moc fajn. Tak nìjak
spoleènì moc fajn.
Vae Ivana Rosová

Kdy vyhledat psychologa

Z

tohoto úhlu pohledu je
jasné, koho se ptát 
otázka a tím pádem i od
povìï pøísluí psychologovi.
Ten bude vìdìt, KDY u nìj u
má èlovìk s trápením brát za
kliku. Tìkosti s tou skuteènì
správnou a odbornì erudovanou
odpovìdí zaèínají ve chvíli, kdy
si uvìdomíme, e kadý èlovìk
je jedineèným originálem. Èasto
se mi stane, e kdy ve spoleè
nosti odhalím své povolání, nì
kteøí jen pokývají hlavou na
znamení, e o téhle profesi ví
a e jim nepøijde nikterak tajupl
ná a v ivotì nevyuitelná, a nì
kteøí hlavou spíe zavrtí s tím,
e oni by k psychologovi nikdy
neli a vlastnì si ani nedovedou
pøedstavit, e by jim taková
návtìva mohla k nìèemu vùbec
být. A hned pokládají na stùl
argumenty, kterými podporují
svùj postoj  stejnì jim nemùe
nikdo cizí poradit nebo pomoci,
protoe ve finále je to stejnì na
nich , ani si nedokáou pøed
stavit, co by tomu, kdo je vùbec
nezná, mìli øíkat , se vím, co
je v ivotì potkalo, se vdycky
poprali sami  Jsem u velká
holka, take nevnímám takové
hodnocení spíe nepotøebnosti
ne potøebnosti mé profese ni
kterak osobnì. Právì proto, e

jsme kadý jiný, tak se se ivo
tem také pereme po svém
a hlavnì jak nejlépe umíme.
Nejde jen o to, jak moc si chce
me povídat a svìøovat se dru
hým, ale i o to, jak jsme vybaveni
se k tomu, co nám ivot nachys
tá, postavit. Nìkoho, kdo má
dost optimistického ladìní, urèi
tá ivotní situace nezaskoèí
a nezlomí, zatímco jiného ivot
nì znehybní a uvrhne do bez
nadìje a potøeby pomoci. Jiný
díky své senzitivitì mùe vidìt
urèitou ivotní událost jako pro
blém a druhého se témìø ani
netkne. Stejnì tak se mùeme
ocitnout v pro nás nových situa
cích, kdy nemáme praktickou
zkuenost, jak s nimi naloit,
protoe nám zkrátka chybí po
tøebné praktické informace a jas
ný návod, co dìlat, jak se chovat
a jak postupovat dál. Èlovìk by
mìl být dalek soudit druhé, kolik
unesou a neunesou ivotních
strastí. Nikdo z nás toti, dokud
není na konci ivota, nemùe
vìdìt, co ho jetì èeká a kdy
a kolik za svá ivotní rozhodnutí
zaplatí. Mám ráda citáty a tento
obzvlá: Máma vdycky øíkala:
ivot je jako bonboniéra, nikdy
neví, co ochutná".
Ale nechci se takøíkajíc vyvinit
z odpovìdi, a proto upozorním

jen na situace, které psycholo
gové povaují za ivotnì nároè
né, a tudí není nikterak od vìci
poádat blízké i nestranné od
borníky o pomoc. Soupis tako
vých ivotních událostí vèlenili
psychologové do tzv. kály so
ciální readaptace. Patøí tam ne
jen události tragické, tíivé a smut
né, jako je úmrtí nìkoho blízké
ho, váné onemocnìní, rozvod,
ztráta zamìstnání, ale i zmìna
spánkových èi stravovacích ná
vykù, a pøekvapivì i ty na první
pohled radostné jako svatba,
narození dìtí, stavba domu
nebo tøeba výhra v loterii.
Vechny tyto události mají ale
jedno spoleèné  pøináejí do
bìného ivota více èi ménì
velkou zmìnu a mnohdy zmìnu
zásadní, se kterou se musí èlo
vìk sám i ti, kteøí jsou mu nejblí
e, nìjak vypoøádat. Koneckon
cù u problémù, pro které hledá
me øeení, urèitì platí staré
dobré rèení více hlav  více ví
a pro situace spojené s bolestí
a ivotním trápením nám zkue
nosti naich pøedkù radí nezapo
menout na to, e sdílená bolest
je polovièní bolest a sdílená
radost dvojnásobná radost.
PhDr. Marta Bouèková
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T

ak se opìt ozvala ta mrcha
a tentokrát mì povalila na
vozík a u mì na nìm ne
chala napoøád. Bylo mi u jedno,
co si o tom který soused myslí.
Samozøejmì jsem byl opìt v de
presi a tentokrát vìtí a delí ne
kdy pøedtím. Dostával jsem se
z ní dlouho a sloitì. Odmítal
jsem chodit na tìlocvik a jenom
konzumoval. Pak jsem pøece jen
zaèal jezdit do parku naproti,
chodit na rehabilitaci a pozdìji
i na tìlocvik do Rosky. Tam mì
spolucvièenky zvolna navádìly na
vìci, které u jsem zapomínal
dìlat. Navedly mì na ergoterapii
a cvièení pamìti, kde se bájeènì
pokecává u kafíèka (a kafíèkem).
Pøece jen si popovídám obèas se
sousedy. Tu a tam si zkusím
sudoku a nìkteré hlavolamy na
internetu (kupø. mahjong) a se
ètením je rázem den plný. A to
nemluvím o puzzle, èesky pucle,
nespisovnì pchazl. Mùj oblíbený,

tisícovkový, se mi teï do bytu
nevejde, tak mi zbývá jenom stov
kový. Ale i ten mi pìknì provìtrá
hlavu a trochu i trochu neduivé
ruce, ale dobrý je i ten z internetu,
i kdy neprobere tolik ruce. Taky
se u mohu dívat z okna a obdi
vovat probuzenou zelenou pøíro
du. Tam je i pokøivený stromek.
Ten je mùj oblíbený a je jediný
neolistìný, ale zatím se kadý rok
vzkøísil a mohu jen hádat, zda se
letos probere k ivotu. Zdá se, e
mám poetilé starosti, ale i ty mì
pøidrují pøi ivotì, jaký mi ta
mrcha dovoluje. To vechno píu
hlavnì pro ty, kteøí nevìdí, jak
s ereskou dál a myslí si, e jim
zbývá jen pohled z okna. Jsou
monosti, které jsem, moná na
ivnì, nadhodil. Kdy se zamyslíte,
pøijdete i na jiné, které mì ani
nenapadají. A o tom to vechno
je.

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

C

elotìlová chladová terapie
(CCHT) je pasivní fyzikál
ní krátkodobá terapie se
systémovým úèinkem, pøi které se
zpravidla pouívá úèinná teplota
v rozmezí od 100 °C do 150 °C.
Léèebná metoda je zaloená na
stimulaèním efektu na organis
mus teplotami niími ne 100
°C.
Celotìlová chladová terapie se
provádí v kryokomorách a slouí
pro ochlazování celého tìla, tedy
vèetnì hlavy. Terapie probíhá
v kryokomoøe a trvá zpravidla
3 minuty.
K CCHT se nejèastìji vyuívá
tzv. komora tradièního typu, kryo
komora horizontální. První komo
ry tohoto typu jako chladicího
média vyuívaly kapalný dusík.
U souèasných horizontálních ko
mor se jako chladicí médium po
uívá rovnì kapalný vzduch,
který je pøímo vhánìn do prostor
kryokomory. Jinými typy horizon
tálních komor jsou kryokomory,
kde zdrojem chladu je tøístupòová
agregátorová chladírenská sou
stava. Tento typ je nìkdy také
nazýván jako kryokomora kom
presorová. Originální je konstruk
ce kryokomory s tzv. akumulací
chladu  kryokomory zaputìné
pod úroveò podlahy, rovnì vyu

Komora jednokomorová
ívající pøímého vstøiku kapalné
ho vzduchu.
Souèasná situace v ÈR: v Èes
ké republice je nyní (pokud je
známo) asi 12 kryokomor, z toho
9 horizontálních, vèetnì 3 kom
presorových a 3 s tzv. akumulací
chladu (zaputìných) a dalí jsou
ji ve stavu projektù èi zámìrù.

Rùzné typy komor jsou v Èelad
né, Praze, Brnì, Teplicích nad
Beèvou, Darkovì, Mariánských
Lázních, Frantikových Lázních,
Karlových Varech, Hluboké, Ko
jetínì, Hodonínì, Pasohlávkách.
Na Slovensku neznáme pøesnì
souèasný stav, pøedpokládáme
3 a 5 komor.

Komora tøíkomorová

Komory s tzv. akumulací chladu
Ing. Petr Strnad, CSc.
DN FORMED Brno, s. r. o.
Komory dvoukomorové

Roztrouená skleróza a CCHT

V

ìnovala se mu studie (125)
29 pacientù (35 % en,
støední vìk 38 let a 65 %
muù, støední vìk 38 let) s roz
trouenou sklerózou ve stadiu
remise.
Prùmìrné trvání nemoci bylo
7,2 roku, vichni pacienti byli
schopni chùze (1.56.5 na kále
EDSS), u 25 pacientù dominovaly
spinální pøíznaky, u 3 mozeèkové.
Vichni pacienti absolvovali ce
lotìlovou terapii v kryokomoøe
v 5 po sobì jdoucích dnech, pøi
teplotách od 110 °C do 130 °C,
trvající pokadé 1,53 minuty.
Bezprostøednì po kryoterapii
pacienti cvièili podle individuál
ních schémat cvièení, urèených
na základì Frenkeliho cvièení
i s asistovaným cvièením (ade
kvátní aktivní a aktivní proti odpo
ru), relaxaèních cvièení Jakobse
nových, Schulzova autogenního
tréninku a regresivního cvièení.
Kryoterapie aplikovaná u 20
pacientù vedla ke zlepení moto
rické aktivity o 0.5 stupnì na
funkèní kále EDSS, u 13 pacien
tù ke sníení spasticity dolních
konèetin a u 5 pacientù k ústupu
nystagmu. Byla také pozorována
tendence ke zlepení psychomo
torických funkcí.
2. V jiné práci stejného týmu
(91) 25 pacientù s roztrouenou
sklerózou dostalo 20denní proce
dury celotìlové kryoterapie pøi
teplotách od 110 °C do 150 °C

trvající pokadé 23 minuty, ná
sledované kinesioterapií, individu
álnì naplánovanou pro kadého
pacienta s ohledem na zlepení
svalové síly a kondice, koordinaci
a koherenci aktivního pohybu,
stejnì jako na rovnováhu a efek
tivitu chùze. U kadého pacienta
byly provedeny následující testy:
neurologické vyetøení, funkèní
vyetøení pomocí EDSS kály,
zhodnocení spasticity pomocí
Asworthovy kály a posturografic
ké testy hodnotící dislokaci tìitì
ve dvou dimenzích.

støední trvání 13,8 roku) dostáva
lo po 14 dnù celotìlovou kryote
rapii s teplotou od 110 °C do 150
°C dvakrát dennì 23 minuty,
následovanou individuální nebo
skupinovou kinesioterapií. Také
v tomto výzkumu

Provedený výzkum prokázal, e
celotìlová kryoterapie spolu s re
levantním souborem cvièení vede
u pacientù k významnému zlep
ení vìtiny analyzovaných para
metrù.

5. Prospìný terapeutický efekt
byl také dosaen ve výzkumu
(94), kde 115 pacientù s roztrou
enou sklerózou dostalo cyklus
20 procedur celotìlové kryotera
pie pøi teplotách od 110 °C do
150 °C trvajících 1,53 minuty,
následovaných individuální nebo
skupinovou kinesioterapií.

3. V jiném výzkumu (92) 26
pacientù (16 muù a 10 en)
s diagnózou roztrouené sklerózy
bylo léèeno cyklem 20 procedur
celotìlové kryoterapie se stejnou
kinesioterapií jako v pøedchozí
studii. Po cyklu celotìlové kryote
rapie dolo u 19 pacientù k pokle
su spasticity o 1 stupeò na 6stup
òové Ashwortovì kále, pøièem

4. Ve studii (34) 23 pacientù
s diagnostikovanou roztrouenou
sklerózou (trvání nemoci 240 let,

Z výe uvedeného vyplývá, e
CCHT pøi extrémnì nízkých tep
lotách má pozitivní vliv na snio
vání svalového napìtí, spasticity
a svalové síly u pacientù s RS.
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Klinické studie
adá zemì by mìla vytvá
øet co nejlepí podmínky
pro provádìní klinických
hodnocení nových léèiv. Uitek
z nich mají pacienti, stát, výrobci
i lékaøi. Nejvíce studií se v ÈR
provádí v oblasti onkologie. Celo
svìtovì vak zadavatele klinic
kých studií èím dál více lákají
napøíklad zemì východní Asie.

K

Pro farmaceutické spoleènosti
jde o naprosto nezbytný proces.
Bez jasného prokázání bezpeè
nosti a pøínosu v klinických hod
noceních regulátoøi ádný lék pro
pouití v bìné praxi neschválí,
øíká výkonný øeditel Asociace
inovativního farmaceutického prù
myslu (AIFP)
.

Do klinických hodnocení (neboli
klinických studií) se v ÈR kado
roènì zapojí tisíce nových pacien
tù, kteøí tak mohou získat pøístup
k inovativní léèbì, jinak dostupné
a za nìkolik let. Mnohdy se
jedná o klinické studie zamìøené
na onemocnìní, proti kterým do
sud úèinná léèba neexistuje, na
pøíklad nìkteré typy vzácných
nemocí. Pouité léky i vekeré
náklady spojené se studií hradí
zadavatel  sponzor klinické stu
die. Léèba tedy finanènì nezatì
uje rozpoèet zdravotní pojiov
ny, a ji vùbec ne pacienta samé
ho.

Právì spoleènosti sdruené
v AIFP jsou tìmi, které nejèastìji
uvádìjí do praxe léèivé pøípravky
se zcela novými úèinnými látkami.
Roènì investujeme v Èeské re
publice do klinických studií, které
pomohou léèit více ne 20 tisíc
pacientù, zhruba 2 miliardy korun,
dodal Dvoøáèek s tím, e kdy se
tyto prostøedky pøepoètou na po
èet obyvatel, vychází nae zemì
ze srovnání s okolními státy velice
dobøe.
Co jetì klinické studie pøináejí
kromì ekonomických benefitù?
Napøíklad zkuenosti. Lékaøi, kteøí
se na klinických hodnoceních
podílejí, získávají s pøedstihem

cenné odborné zkuenosti s léèi
vými pøípravky a léèebnými pøí
stupy, které mohou v budoucnu
pøedstavovat zlatý standard.
Pacienti úèastnící se klinických
studií se osobnì podílejí na vý
znamných pokrocích medicíny
a mohou pøispìt ke kvalitní a úèin
né léèbì pacientù se stejnou
diagnózou v budoucnu.

V Èeské republice se dlouhodo
bì svádìjí bitvy o úhradu mo
derních lékù proti roztrouené
skleróze. Jeden lék napøíklad
aktuálnì vypadává z úhrady
v rámci poskytování ambulantní
péèe, a to v dùsledku odvolání
zdravotních pojioven k minister
stvu zdravotnictví  povaovaly
jej za pøíli nákladný. Roztroue
ná skleróza je autoimunitní one
mocnìní zasahující centrální ner
vový systém. Postupnì mùe
zhorovat pamì, sniovat schop
nost mylení i citlivost v konèeti

nách, vést k paralýze èi záchva
tùm podobným tìm epileptickým
 zkrátka k invaliditì. Popsaná
situace proto pacientùm na klidu
nepøidává.
Paní
z Moravskoslez
ského kraje se o svou léèbu neo
bává. Ji nìkolik let se úèastní
klinické studie, v jejím rámci
dostává lék, který drí roztroue
nou sklerózu na uzdì. Obèas
nìkdo v okolí z legrace øekne 
vdy ty jsi pokusný králík! Ale
mnì tohle opravdu nevadí. Vidím
to pragmaticky. Od té doby, co
uívám testovaný lék, mi ustoupi
ly ataky nemoci. Vypadá to celko
vì dobøe, zùstává jen vìtí únava
a obèas závratì, vypráví padesát
nice, která je ji dvojnásobnou
babièkou.

Nad klinickými studiemi bedlivì
dohlíí stát, hlavnì prostøednic
tvím Státního ústavu pro kontrolu
léèiv (SÚKL). Ten hlídá, aby ve
probíhalo transparentnì a podle
jasných regulí. Jak se podle sta
tistik regulátora poèty klinických
hodnocení vyvíjejí?
V ÈR je kadý rok pøedloeno
kolem 400 ádostí o provedení
klinického hodnocení. V posled
ních letech poèty ádostí o kli
nická hodnocení stagnují. Nejví
ce ádostí o klinická hodnocení
se týká onkologických indikací
(21 procent ádostí v loòském
roce), revmatologických (10 pro
cent) a neurologických indikací
(8,5 procenta), uvedl
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z oddìlení klinického
hodnocení léèiv SÚKL.
Zdroj: SÚKL
Napøíklad v zemích východní
Asie, v Rusku nebo Brazílii poèet
klinických studií roste. Rùst vyka
zují také nìkteré okolní zemì
v naem regionu Zadavatelé vel
mi peèlivì zvaují, kde budou své
studie realizovat, jde toti o velice
nároèný a nákladný proces. Sa
mozøejmì se trochu obáváme,
zda budeme schopni poèet hod
nocení v Èeské republice udret
alespoò na dosavadní úrovni, øíká
pøedsedkynì platformy pro klinic
ké studie AIFP
Zatím je vak Èeská republika
pomìrnì úspìná. Kadoroènì
se novì zapojí tisíce nových
úèastníkù. Nejvíce se u nás pro
vádìjí studie III. fáze, která pøímo
pøedchází registraci léku. Ve vy
soce konkurenèním mezinárod
ním prostøedí je i stagnaci v poètu
studií moné povaovat za
úspìch. Samozøejmì by vak
bylo ideální, kdyby se do Èeské
republiky podaøilo pøinést více
investic na vývoj inovativních léèiv
èi vakcín, uvedla dr. Èeèetková.
Je tøeba si váit také lékaøù podí
lejících se na klinických hodnoce
ních. Provádìní studií je velice
nároèné jak èasovì, tak personál
nì i organizaènì. Vysoká medi
cínská odbornost a etická odpo
vìdnost je zároveò samozøejmým
pøedpokladem, dodala.

z øad pacientù vyhledání vhodné
klinické studie, zøídily na webu
poradnu pro pacien
ty (sekce
). Tazatel zadá
do formuláøe svoji diagnózu, po
hlaví a vìk. Na email, který na
sebe zanechá, obdrí seznam
potenciálnì vhodných klinických
studií dle zadaných kritérií. Nai
pracovníci uvedou kontakt na
pracovitì, kde pøísluná klinická
hodnocení probíhají, pøiblíil po
radnu øeditel AIFP Jakub Dvoøá
èek. Na poradnu se podle nìj
v zájmu svých pacientù mohou
obracet i oetøující lékaøi.
S projektem pomáhá asociaci
pøímo SÚKL. Podle doktora Borá
nì usnadnil úøad fungování po
radny tím, e sjednotil názvy dia
gnóz pro lepí vyhledávání ve své
databázi klinických hodnocení.
Pracovníci poradny AIFP èerpají
právì z ní, ovem nalezené vý
sledky tazatelùm zprostøedková
vají v podobì pøístupnìjí laikùm.
SÚKL dále zlepil dohled nad aktu
alizací dat v evropském registru
klinických hodnocení. Jak SÚKL,
tak spoleènosti sdruené v AIFP
doufají, e díky poskytovaným
informacím se podaøí udret nebo
dokonce zvýit poèty pacientù,
kteøí se do klinických studií zapojí.
Pro dalí informace, prosím,
kontaktujte:

Aby inovativní farmaceutické
spoleènosti usnadnily zájemcùm

414

413
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Jan Typlt
PR manager
email: jan.typlt@aifp.cz
tel.: 734 623 626
Praha, 25. dubna 2017
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Vioforterapie

M

oderní medicína pøináí
nové monosti, jak léèit
roztrouenou sklerózu
nebo mírnit její projevy a násled
ky. Vedle úèinné biologické léèby
existuje i dalí pokroková metoda,
která je známá a pouívaná pøe
devím v zahranièí. Jedná se
o fyzikální léèbu zvanou vioforte
rapie. Nejen, e zastavuje dalí
postup roztrouené sklerózy, ale
u vìtiny pøípadù zlepuje zdra
votní stav pacientù.

Tato terapie pracuje s velmi
jemným modulovaným magnetic
kým polem se silou srovnatelnou
s magnetickým polem planety
Zemì. Z tohoto dùvodu terapie
organismus nijak nezatìuje a lze
ji pouívat trvale. Léta výzkumu
spoèívala ve vyhledávání pøes
ných frekvencí, které stimulují
v tìle ádané procesy. Pro paci
enty s roztrouenou sklerózou
a dalími autoimunitními nemoce
mi byly napøíklad nalezeny kon
krétní frekvence, které uvádìjí
agresivní imunitní reakce organi
smu do normálu. Tedy tak, aby
imunita neútoèila na své vlastní
tìlo a také naopak, aby nebyla
nízká a organismus lehce neone
mocnìl. To je jeden pøíklad z de
sítek dalích pozitivních procesù,
které vioforterapie v tìle podle
potøeby aktivuje. Není úèelem
tohoto èlánku zabíhat do podrob
ností, jak vioforterapie pracuje.
Zajímavìjí je, co pacient s roz
trouenou sklerózou mùe od této
léèby oèekávat.

n zastavení dalího postupu
nemoci a uvedení do stavu
remise
n zlepení a obnovení pohybli
vosti a stability
n regeneraci myelinových po
chev a nervù
n protispastické a protizánìtlivé
pùsobení
n prevenci a léèení proleenin
n celkovou regeneraci organis
mu a zvýení jeho energie
n naprostou absenci vedlejích
nepøíznivých úèinkù
n zpomalení degenerativních
procesù
n sníení toxického pùsobení
souèasnì podávaných lékù

Léèení lze podstupovat ve zdra
votnických a dalích zaøízeních.

Pacient, (ale i zdravý èlovìk
v rámci prevence) na dobu 812
minut ulehne na podloku a ne
chá probìhnout program zvolené
léèby. Podloku je mono u tì
kých pøípadù i poloit na pacienta.
Podle stavu a øeeného problému
se vioforterapie aplikuje jedenkrát
nebo vícekrát dennì. U autoimu
nitních onemocnìní je potøeba
vioforterapii pouívat pravidelnì
a trvale, aby nedolo k obnovení
dalího postupu nemoci. Stejnì
jako u biologické léèby je tøeba
imunitní systém vioforterapií udr
ovat v rovnováném stavu.
Vioforterapii vyuívá ke své
spokojenosti øada pacientù vèet
nì lékaøù postiených rùznými
autoimunitními nemocemi. Výho
dou vedle dostupnosti je i mo
nost tuto moderní terapii pouívat
souèasnì s biologickou léèbou,
protoe výraznì zvyuje její úèi
nek a omezuje její nepøíznivé
pùsobení. Výsledky dlouhodo

bých øádných klinických testù
u této nové terapie hovoøí za ve.
Zastavení dalího postupu roz
trouené sklerózy u 99 % pacien
tù, znaèné zlepení stavu u 50 %
pacientù, zlepení stavu u 40 %
pacientù.

Odpovìï je jednoduchá. V pod
statì pro kadého, kdo nemá
transplantovaný orgán, kardiosti
mulátor, neléèí se aktuálnì s ná
dorovým onemocnìním a není
tìhotný. Endoprotézy a dalí cizí
prvky v tìle nejsou pøekákou.
Vìk není omezen, vioforterapie
se pouívá i v porodnicích pro
novorozence v pøípadì zdravot
ních komplikací. Výhodou v po
rovnání s biologickou léèbou je
naprostá absence nepøíznivých
krátkodobých i dlouhodobých lé
èebných úèinkù. Nezanedbatel
nou výhodou vioforterapie jsou
nízké náklady na léèení, které
výraznì etøí finanèní prostøedky
zdravotních pojioven.
Pøedností vioforterapie je mimo
øádná etrnost k ivým organis
mùm a vysoká úèinnost léèení.
Dosaené je výsledkem více ne
dvacetiletého výzkumu. Vynálezci
vioforterapie jsou mezinárodnì
uznávaní vìdci se svými týmy,

. V souèas
né dobì je vioforterapie nejpro
zkoumanìjí z existujících fyzikál
ních terapií. Její vývoj stál dopo
sud v pøepoètu pøes 2 miliardy
korun a podílela se na nìm fi
nanènì i EU. V zahranièí se vio

forterapie vyuèuje na lékaøských
fakultách.
Lze shrnout, e vioforterapie je
skuteènì pøíjemná a finanènì
nenároèná léèba roztrouené
sklerózy s vysokou úèinností. Je
na kadém nemocném, zda touto
vysoce úèinnou metodou moderní
medicíny podpoøí dosavadní léè
bu, a zlepí tak kvalitu nejen
svého ivota, ale i svých blízkých.
Nìkolik pøíbìhù ze ivota ne
mocných roztrouenou sklerózou
vyuívajících vioforterapii:
Roztrouená skleróza jí byla
diagnostikovaná ve 25 letech.
Vioforterapii aplikuje ji 7 let. Ze
zaèátku pociovala pøi aplikaci jen
úlevu od bolestí zad, pozdìji po
pisuje zlepení celkové hybnosti.
Od zaèátku pouívání viofortera
pie nemìla ataku ani zhorení
zdravotního stavu.

Paní Katka pouívá vioforterapii
více ne 3 roky. Zlepila se jí
kondice a celková vitalita. Viofor
terapii pouívá souèasnì s biolo
gickou léèbou. Díky vioforterapii
se u ní sníil výskyt respiraèních
onemocnìní a zlepila se celková
odolnost organismu vùèi infekci.
Zároveò se onemocnìní roztrou
enou sklerózou nachází ve fázi
remise.

Paní Dana vyuívá vioforterapii
ji 11 let souèasnì s biologickou
léèbou. Zaèátek onemocnìní byl
velmi progresivní. Díky viofortera
pii dolo bìhem prvních esti
mìsícù k výraznému zlepení
zdravotního stavu a od té doby
nebyla ataka.

Paní Nadìda pouívá vioforte
rapii více ne 10 let. Úèinky vio
forterapie pociuje zejména lepí
kondicí. Vioforterapii pouívá pøi
bolestech zad a kloubù, které se
po ní výraznì zmírní. Díky viofor
terapii se jí zlepila celková odol
nost organismu vùèi infekci. Záro
veò se roztrouená skleróza na
chází ve fázi remise.

Roztrouená skleróza mu byla
diagnostikovaná pøed dvanácti
lety. Vioforterapii aplikuje ji 9 let.
Ze zaèátku pocioval pøi aplikaci
jen celkové uvolnìní, pozdìji po
pisuje zlepení vitality. Od zaèát
ku pouívání vioforterapie nemìl
ataku ani zhorení zdravotního
stavu.
Bc. Vladimír Flegel
Petr Pilaø

MaRS 2017 v Novém Boru

T

ento 24hodinový maraton
byl organizován Nadaèním
fondem Impuls. Byl odstar
tován v pátek 3. bøezna v Praze
a postupnì pokraèoval v dalích
místech naí republiky a do so
boty 4. bøezna.
Pomyslným mottem akce bylo
cvièením k radosti, kde jsme
nejen sobì, ale i iroké veøejnosti
chtìli pøiblíit význam pravidelné
ho cvièení a pohybových aktivit,
které by mìly, spolu s ostatními
zásadami zdravého ivotního sty
lu, napomáhat k upevnìní naeho
zdraví. O poøádání této akce
v naem regionu jsme veøejnost
informovali pøedevím v místním
tisku a formou letáèkù.
Èlenové naí organizace a nì
kteøí rodinní pøísluníci si pøili
zacvièit do tìlocvièny v Arnultovi
cích v Novém Boru. Cvièení se
zúèastnilo na 30 úèastníkù, pøe
vánì z øad èlenù naí organiza
ce.

Základem naí aktivity v rámci
maratonu byl kruhový trénink,
který probíhal v tìlocviènì sou
èasnì na 12 cvièebních stanovi
tích. Na kadém stanoviti jsme
pod vedením zkuených cvièite
lek absolvovali vybrané sestavy
cvikù. Napø. cvièení s overballem
v sedì na idli, masá páteøe
overballem pøi vzpøímeném stoji
u stìny, chùze pata pièka mezi
idlemi zamìøená na koordinaci
pohybu a rovnováhu, posilování
a protahování svalových partií
pomocí gumových pruhù, cvièení

na velkém míèi, balanèní ploe
apod.
Nìkteøí z nás si vyzkoueli rov
nì zátìové testy na zaøízení
v pøilehlém fitcentru. K doplnìní
spotøebované energie pøipravily
èlenky naí organizace malé ob
èerstvení a samozøejmì jsme
cvièení prokládali i pøestávkami.
V prùbìhu maratonu jsme se
také spojili telemostem s naimi
pøáteli z vybraných míst republiky,
kde rovnì probíhala cvièení.
Takto se spojila paní Karla Jínová
napø. s Prahou a dalími. Z naí
akce jsme poøídili øadu fotografií,
které, spolu s dalími informace
mi, zveøejníme na naem webu
a také v místním tisku.
Závìrem chceme vyjádøit pøe
svìdèení, e maraton nebyl jen
samoúèelnou akcí, ale jistì pøi
spìl i k povìdomí veøejnosti
o nás, naich problémech a mo
nostech.
Ing. Pavel Bøezina

Mezinárodní setkání
pacientù s RS

P

acienti s diagnózou sclero
sis multiplex neboli roztrou
ená skleróza pøijeli na
mezinárodní setkání do lázní Lu
haèovice, konkrétnì do hotelu
Harmonie II. Úèastníkù bylo více
ne 70, z toho 2/3 z Èeska, 1/3
ze Slovenska. Rekondici vedla
pøedsedkynì Výkonné rady Unie
Roska paní RNDr. Kamila Neple
chová spolu s paní Ing. Hanou
Fabiánkovou. Slovensko vedla
paní Jarmila Fajnorová, prezi
dentka Slovenského zväzu SM.
Kadý den jsme zaèínali roz
cvièkou, dále 12× dennì probí
halo cvièení pod vedením kole
ných cvièitelù z øad Rosky, ale
i pozvaných profesionálù. Jednalo
se o cvièení klasické rehabilitace,
jógu, pøípadnì o ukázky rùzných
metod èínského cvièení.
Celá rekondice byla zamìøena
na nefarmakologické postupy
v léèbì RS. Tento trend podpoøil
i pan prof. MUDr. Jan Mare,
Ph.D., odborný garant akce, lékaø
FN Olomouc. V úvodu rekondice
také vyzdvihl význam rehabilita
ce, rekondic, ale i napø. psychote

rapie. Vekeré pøednáky i s prak
tickými ukázkami na dané téma
byly velmi pøitalivé. Pan MUDr.
Milan Bajgar a pan Ing. Petr Str
nad, CSc., pohovoøili o historii
a úèincích chladové terapie, tzv.
kryoterapie. Tu jsme si mohli
pøímo v lázních vyzkouet a mno
zí z nás byli velmi mile pøekvapeni
jejími pozitivními úèinky.
Pan RNDr. Petr Beòovský mlu
vil o udrování fyzického i duev
ního zdraví jako souèásti kado
denního ivota. Pan PhDr. Patrik
Procházka, aktivní mladík na
vozíku, nás seznámil se svým

ivotem na vlastní idli, zaèleòo
váním lidí s omezenou pohybo
vou schopností do spoleènosti.
Jeho heslo mùe vdycky hovo
øí za ve. Pan René Müller, trenér
posilování pamìti, s námi zkusil
praktické ukázky udrování ko
gnitivních schopností. S paní
PaedDr. Evou Skalickou jsme si
zase vyzkoueli základní prvky
cvièení jógy i èínského cvièení.
Monosti neurofyzioterapie v léè
bì RS nám teoreticky i ukázkami
na pacientech pøedvedla paní
PhDr. Kamila Øasová, Ph.D.
Kdy jsme nali volnou chvilku,
vydali jsme se do Luhaèovic,
pùvabného lázeòského mìsta,
kde jsme mohli obdivovat stavby
známého architekta Duana Jur
kovièe, lázeòské prameny, pøí
padnì jsme se mohli vydat na
pøehradu v Pozlovicích. Na jeden
z posledních veèerù byla pozvána
cimbálovka, pøi sviné muzice
jsme si zatanèili i zazpívali.
Program byl nabitý, dozvìdìli
jsme se toho hodnì o RS i nás
samých.
Ivana Rosová

Rekondice Rosky Brnomìsto
v Èekovicích 2017

V

pondìlí po obìdì jsme se
seli, ubytovali a li na
vycházku a do blízké Pa
noramy na malé obèerstvení.
Pøivítali jsme mezi sebou i èlenky
z Brnavenkova. Dennì nás u roz
cvièky probouzel Janko pøede
vím cviky z jógy a bìhem týdne
nás nauèil sestavu 8 Himálajcù.
Chtìlo to nejen protáhnout tìlo,
ale zapojit i pamì. Bìhem pobytu
mnozí vyuili i jeho masáí. Do
poledne s námi cvièila Maøenka
na idlích i ve stoje s míèky
i s nafukovacími balonky, které
jsme dostali k 25. výroèí Unie.
Nae vedoucí Majka cvièila s nì
kterými i individuálnì. Vlasta nás
zase uvolnila v bazénu v Panorá
mì, zaplavali jsme si a hlavnì se
vyhøáli ve víøivce.
Bìhem pobytu jsme se vìnovali
i ergoterapii. Vzájemnou spolu
prací jsme vyrobili z pedigu rybiè

ky a dìvèata zaèala háèkovat
èepièky na malé voòavé panenky.
Ty se budou hodit jako dáreèky.
Zaèali jsme vymalovávat mandaly
 ty urèitì pøedstavíme na nejbli
í výstavì. A kdy bylo hezky,
vyuili jsme i blízké høitì s hou
paèkami a zahráli jsme si Mölkky.
O ty byl zájem dennì. V úterý za

námi pøijela Blanka se svou pøed
nákou Práce s energií i s ukáz
kami jógy smíchu. To se k nám
pøidala i návtìva  manelé
Ronzovi. A opravdu jsme se i za
smáli.
Na støedu nám zajistila paní
Hrubeová ze Synthonu autobus
a vyrazili jsme na výlet. Nejprve
jsme navtívili jeskyni Výpustek
u Køtin. Tento unikátní podzemní
systém byl obýván v dávnovìku
jeskynními medvìdy a od období
paleolitu lidmi. Od 17. stol. je
èlovìkem dále zkoumán a vyuí
ván. Její prostory vak byly ve
20. století poznamenány tìbou
fosfátových hlín a pùsobením
armády. V 60 letech byl v jedné
z chodeb vybudován protiatomo
vý kryt a tajné velitelské stanovi
tì. I s vozíky jsme tuto trasu
v jeskyni zvládli. Potom jsme ji
jeli zpìt k Blansku. Expozice

Domu pøírody Moravského krasu
vypráví pøíbìh krajiny od hlubin
ného geologického vývoje a po
její souèasnou podobu, na které
se velkou mìrou podílí èlovìk.
Pøedstaví geologickou minulost
Moravského krasu, korálové moøe
i vývoj krasových jevù a vidíme,
jak ili v jeskyních lidé, ale i jes
kynní ivoèichové, napøíklad ne
topýøi. Po nároèném objevování
a bádání jsme rádi seli do 3D

kina, pustili si film, usedli a u se
jenom dívali na historii Moravské
ho krasu i na pohádku o Macoe.
V pátek odpoledne jsme díky
ochotnému oféru Rosovi dovez
li nai èlenku Evu Látalovou, která
se s námi zapojila do èarodìjnic
kého reje. Dìkujeme jí za opìtov
ný finanèní dar. Veèery nám zpes
tøovali nai kytaristé Standa i Hon
za, spoleènì jsme si zazpívali,
i na olíky dolo.

Tak týden utekl, v sobotu jsme
jetì li na velkou vycházku a ve
èer se pobavili nad scénkami
o hádání písnièek. Zhodnotili jsme
ná úspìný a bohatý program,
který pøispìl ke zlepení nejen
fyzické, ale hlavnì psychické po
hody. Rekondièní pobyt jsme
uskuteènili díky statní dotaci
z Unie ROSKA a MÈ BrnoLíeò.
Vlasta Blatná

Semináø cvièitelù Rosky,
Hejnice

V meditaèním duchu
probíhaly pøednáky (diskuze),
cvièení, výtvarné hodiny, probírá
ní stravy. Ve navazovalo na
souèasné

Koncepci pro oba dny pøipravila
opìt MUDr. Jana Machanderová.
Uèili jsme se vyuívat znalostí
v psychosomatice, dále zklidòo
vací techniky, napø. meditaèní
sedy (proívání pøítomnosti).

(V sedu na idli.
Pevný sed na idli, chodidla, rov
ná záda, hlava v prodlouení,
ruce dlanìmi na stehnech. Oèi 
pohled ikmo dolù. Dech  ná
dech nosem, výdech ústy. My
lenkové okruhy  oznaèíme jako
mylení. Návrat k dechu.

.

(Projekce reflexních
bodù). V praxi na karimatkách,
masáním zpùsobem  postupu
jeme zezdola od nohou  prsty,
chodidlo, vnitøní a vnìjí kotník,
nárt, bérec, lýtko, kolena atd.,
hruï, obì pae, hlava. Doporuèe
na dalí
práce opìt s energiemi v tìle,
zejména za pomoci urèitých pozic
prstù.
Posilování vlastní ener
gie pomocí prstových pozic tehdy,
kdy se objeví zdravotní problém,
ale i tehdy (preventivní), kdy ne
jsme nemocní. Speciálnì na po
sílení pro RS.

Na tìchto principech je
postavena orgánová sestava 

soubor urèitých cvikù, které pod
porují funkèní okruhy elementù,
v naem pøípadì jsme pùsobili na
Ke
jarní období 
kadému elementu patøí dva or
gány 

jsou doporuèo
vány dvakrát dennì, ráno a veèer.
Dùleitá je vlastní pozornost, vì
domí a dech.
(rozvoj bdì

lé pozornosti na chodidla, pomalý
krok, dobré je chodit po obvodu
v kruhu).
zaèínal o pùl hodiny døíve, byl
velmi nabitý. Zofia Dokáøová
navázala na pøedchozí
CD s pøednesem
J. Duka)  Praktický prùvodce
osobní svobodou. Ve
odhaluje
zdroj naich limitujících mylenek,
které nás okrádají o radost a pøi
náejí zbyteèné utrpení. Kniha
vychází ze staré moudrosti Tolté
kù (Mexiko) a nabízí mocný ná
stroj, který mùe velmi rychle
zmìnit nae ivoty. Tentokráte
jsme vyslechli jedno CD, dalí
èekají na pøítì.
Dále  Veronika Borkovcová
a Karla Jínová nám praktickými
ukázkami fotek z akce

,

kolovat a kadý pøidal obrazec
podle svého výtvarného pojetí.
Vznikaly zajímavé výtvory. Na
dalí ètvrtku kadý podle svého
z látko
vytvoøil
vých zbytkù. Dílka jsme vystavili
a posoudili spoleènì nae umì
lecké cítìní.
vichni se hodnì pobavili.
Kadé ráno po oba dny jsme
 tentokráte
jsme na ètvrtku nakreslili urèité
obrazce (kruh, trojúhelník èi ètve
rec), vdy jeden tvar. Nechali

 které
výbornì vedla Jitka Kopøivová (na
idli i vestoje) a Jiøí tryncl, který

se zamìøil na posílení vnitøních
struktur tìla (vestoje).
Na závìr tohoto soustøedìní
nezbývá ne podìkovat iniciátor
kám semináøe, dìvèatùm z Nové
ho Boru  Jaroslavì Kudrnové
a Karle Jínové. Cílem semináøe
je získávání dalích zkueností
pro vlastní práci ve cvièebních
skupinách. Rádi bychom tuto tra
dici dodreli, a proto dìkujeme
tìm, kteøí nás finanènì podporují
 Liberecký kraj, zdravotnický
odbor.
Ilona Olbutová

Setkání cvièitelù na Svratce

T

ato nádherná mylenka
vznikla v hlavì jednoho
z nejstarích a nejzkuenìj
ích cvièitelù Rosky ïár nad
Sázavou Karla Kesnera. Ale jen
samotná mylenka by nestaèila,
kdyby tito obìtaví lidé nepøijeli,
aby se ve svém osobním volnu
seli a vìnovali se dalímu rozví
jení pomoci pro pacienty, kteøí
tímto závaným a nevyléèitelným
onemocnìním trpí. Zúèastnilo se
celkem 22 cvièitelù ze ïáru
n. Sázavou, Brna, Kyjova, Uher
ského Hraditì, Havlíèkova Bro
du, Liberce, Jablonce n. Nisou
a Ostravy.
Na programu byla celá øada
pøednáek a ukázek cvièení.
V úvodu kurzu o páteèním dopo
ledni probìhlo malé seznámení
s mìstem ïár nad Sázavou.
Navtívili kostel svatého Jana

Nepomuckého na Zelené hoøe
a také Muzeum nové generace,
kde se originálním zpùsobem
proli prostorem bývalého kláte
ra a dneního zámku a prohlédli
si ukázky umìní, vìdy a architek
tury tehdejí doby.

Skupinku cvièitelù navtívili
i zajímaví hosté jako napø. Jarmila
Kaparová, výivová poradkynì,
která pøednáela o výivì v jarním
období a zdravém ivotním stylu
vùbec. Poté se pøevtìlila do orien
tální taneènice a úèastníci se za

Nesmíme zapomínat ani na ná
mozek, který potøebuje také pra
videlná cvièení. Je to nae øídící
vì. A proto bylo do sobotního
veèerního programu zaøazeno
i procvièování kognitivních funkcí
mozku za pomoci LEU stimuláto
ru.
Kurz byl zakonèen ukázkami
èínského zdravotního cvièení,
které pro úèastníky kurzu pøipravil
p. Karel Kesner. Ve volných chví
lích cvièitelé pro relaxaci vyuívali
napø. místní bazén, kde se cvièilo
ve vodì pod odborným dozorem
lektorek Jarmily Vetulové a Petry
trausové nebo procházky po
nádherném okolí hotelu Svratka.
Za realizaci této unikátní akce
za zúèastnìné dìkujeme Unii
Roska, která ji finanènì podpoøila
(za pøispìní spoleènosti Sanofi),
zamìstnancùm hotelu za pøíjem
né podmínky, které vytvoøili
a v neposlední øadì Karlovi
Kesnerovi, který program pøipra
vil.
cinkání blytivých ozdob na suk
ních, zahaleni do vlajících barev
ných átkù, ponoøili do tajù zumby.
Tato nádherná atmosféra se
pøenesla i do veèerního programu
muzikoterapie, které se ujal Jaro
slav imek se svým kolegou.
Dvojice umìlcù nám pøipravila
iroké spektrum hudebních uká
zek k tanci i poslechu. Dokonce
si cvièitelé mohli zazpívat známé
lidové písnì, a pøipomenout si tak
kadý svùj rodný kraj.
Sobotní dopoledne kurzu bylo
vìnováno ukázkám jógy v podání
dr. Evy Skalické. Odpoledne pro
bìhla prezentace cvièení, která
nabízejí jednotlivé Rosky ve
svých organizacích. Cvièitelé
pøedvedli to nejlepí, co umí.
Hodnì se diskutovalo o správném

provedení jednotlivých cvikù
a o jejich významu pro tìlo.

Alena Filová Zedníèková, MSA
Uherské Hraditì

UNIE ROSKA
tìk  V sobotu 20. 5. 2017
se v pøíjemném prostøedí
Hotelu Racek uskuteènila
pøednáka primáøky MUDr. Marty
Vachové a Bc. Andrey Marescho
vé. lo o ojedinìlou monost
setkat se s pracovníky MS Centra
pøi neurologickém oddìlení Ne
mocnice Teplice mimo ordinaèní
hodiny.

Ú

Setkání pøipravila Roska Tepli
ce, pøidaly se i dalí regionální
organizace vèetnì naí èeskolip
ské a nakonec sál zaplnilo pøibli
nì 40 pacientù i rodinných pøí
sluníkù.
Hlavním bodem bylo vystoupe
ní MUDr. Marty Vachové, která
nás zaujala zajímavým shrnutím
problematiky svìta roztrouené
sklerózy. Daøilo se jí mnohdy
komplikovaná témata prezentovat

neformálním a poutavým zpùso
bem. Velmi dùleité byly napøí
klad informace o pøipravovaných
novinkách v podobì léku
Ocrevus, shrnutí jednotlivých sta
dií a milníkù prùbìhu RS a upo
zornìní na rizikové faktory v po
dobì deficitu vitaminu D èi vlivu
kouøení. Samozøejmì se rozprou
dila velmi aktivní diskuse a proto
nìkolik uvedených konkrétních
bodù je jen pøiblíením, nikoli
kompletním zápisem veho, co
jsme se dozvìdìli.
Závìr programu patøil Bc. An
dree Mareschové neboli fyziote

rapeutické péèi, jak z pohledu MS
Centra Teplice, tak i v obecném
rozsahu. Fyzioterapie je nezastu
pitelnou èástí boje s RS a vichni
jsme rádi za rozíøení povìdomí
o vem, co nám pomáhá aktivnì
pøekovat obtíe této záludné ne
moci.
Setkání bylo i pøíleitostí k osob
nímu setkání s øadou zajímavých
lidí, rád bych zmínil napøíklad pana
Karla Hrkala, bývalého pøedsedu
Unie Roska.
Fotografie a i dalí informace,
o minulých i budoucích aktivitách,
naleznete na naich stránkách.
www.roskaceskalipa.cz
Ladislav Hlavinka
Roska Èeská Lípa

M

agie sedmièky je silná.
A jejím propojením s vo
dou a skálou vzniká sta
bilní, pøírodní a pøirozenì avna
té, astné a silné energetické
místo, které prospívá kadému
návtìvníkovi. Výrazná dominan
ta Trosek na jihu prozrazuje, e
se nacházíme pøed branou do
ráje. Tedy  do toho naeho ma
lého, Èeského ráje. Pískovcové
skály Hruboskalska se zdvihají
z pásu lesa mocnou stìnou skal
ních vìí, ke které míøí øady výlet
níkù i horolezcù. Èeský ráj napo
hled i na dohled!
Stejnì jako vápenec a dalí
sedimenty je i pískovec poloivým
kamenem, který je s vodou by
tostnì spjat. Voda byla prostøe
dím, ve kterém tahle skála vznika
la, a je i hlavním erozním èinite
lem, který se zaslouil na tvorbì
bizarních skalních vìí Èeského
ráje. Bez vody by se tady neobe
lo nic. Podmínky pro výskyt pra
menù jsou pøíznivé zejména v do
lech mezi skalami, co je dáno
geologickou stavbou. Pukliny
v pískovcových skalách Èeského
ráje jsou dobøe prùchodné pro
deové sráky, a proto na vrchol
cích místních kopcù a skalních
høbetù ádné prameny nenajde
me. Naopak  vrky jsou vyprahlé

a porostlé pouze suchomilnými
a odolnými rostlinami. Deová
voda rychle proniká dolù, a na
razí na nepropustné podloí jílù,
kde se hromadí a stéká do niích
poloh. Proto jsou údolí mezi skal
ními mìsty èasto zvodnìná a vlh
ká. Voda pramenù a studánek je
povìtinou vynikající, velmi
chladná, s nízkým pH (tedy spí
kyselá). Z minerálních látek obsa
huje zejména elezo. Pískovcová
skála je také dokonalý filtr, take
bakterie a neèistoty ve vodì ne
najdeme. Po silných detích

mùe být voda zkalená nejjemnìj
ími èásteèkami písku, který se
také usazuje na dnech pøiroze
ných výtokù. Ve vodì nejsou ani
dusiènany, které se v pøirozenì
rostoucích a nehnojených poros
tech skal vyskytují jen v zanedba
telném mnoství.
vznikly
v pramenné oblasti na východní
stranì hruboskalského høbetu.
Hlavní zásluhu na vzniku lázní má
MUDr. Antonín lechta, který se
nechal inspirovat prùkopnickým
nadením Vincence Priessnitze,

a u v roce 1841, tedy pouhých
devìt let po Priesnitzovi, doktor
lechta otevírá provoz v nových
vodoléèebných lázních v Sedmi
horkách. Tyto láznì jsou tak nej
starím vodoléèebným ústavem
v Èechách, a vznikly díky velko
rysé podpoøe majitele hruboskal
ského panství na opravdu kouzel
ném místì. Na úpatí romantické
ho skalního pískovcového mìsta,
v krásném prostøedí a v místech,
kde vytékalo v té dobì dokonce
estnáct pramenù! Láznì se pù
vodnì jmenovaly Bad Warten
berg, ale pozdìji díky národnost
nímu hnutí byly pøejmenovány
podle nejsilnìjího pramene, kte
rý u od 18. století nesl jméno
Sedmihorka, a odedávna byl pro
slulý jakoto léèivý. A v tomhle
názvu z hlubin èasù se snad
objevuje víra èi vìdomost lidí
v magickou sedmièku a její blaho
dárné pùsobení. Tìko øíct, zda
to zpùsobuje okolních sedm vr
kù, ostatnì není ani jisté, které to
vlastnì jsou, nicménì místo je
opravdu velmi pøíjemné a k lázeò
skému léèivému prostøedí velmi
pøispívá. Klid, pohoda a jistá
ospalost pùsobí blahodárnì na
kadého, kdo se tu jen zastaví.

Vodoléèebné láznì nikdy ne
slouily jen vodou. Hydroterapie
byla sice dùleitou, ale ne jedinou
souèástí léèby. Relaxace, odpoèi
nek bez spìchu a rozèilování,
turistika a cvièení, jak lákavì nám
to zní i dnes! Je to tak prosté,
a pøitom to tak málo dìláme! Ve
snaze stihnout vechno, nestih
neme vìtinou nic... Mylenka
vodoléèby spojené s pobytem na
èerstvém vzduchu, zdravou stra
vou a klidem postupnì vítìzila

v povìdomí lidí. Zdánlivì obyèej
ná voda se koneènì doèkala
zaslouené pozornosti coby nej
levnìjí a velmi úèinný léèebný
prostøedek. Je opravdu potøeba
toto poznání znovu zdùrazòovat
i dnes? Nejen chronická dehydra
tace, ale i dlouhodobé poívání
zneèitìné a mrtvé vody, vede
k valné vìtinì civilizaèních cho
rob. Od astmatu, zvýeného cho
lesterolu, vysokého tlaku pøes
únavový syndrom, a tøeba po
obezitu a rakovinu. A e ani kou
pele neslouí pouze k oèistì tìla,
to u také víme. Tepelné zmìny
a prokrvování tìla, masání úèin
ky, chemie vstøebávání látek po
kokou, èitìní vnitøního prostøedí
organismu, a v neposlední øadì
i blahodárný vliv na psychiku, to
ve jsou nezpochybnitelné klady
vody a u v podobì naputìné
vany, nebo støíkajícího vodopádu.
Padající voda (i kdy umìle vytvo
øená) bývala kdysi i tady v Sedmi
horkách. MUDr. lechta, a u
vìdomì, èi díky své povaze, sku
teènì léèil své pacienty vodou
a pohodou. Vodní i pitné kúry se
støídaly s tìlocvikem a povinnými
výlety. Kromì ponìkud drsných
koupelí v ledové vodì a jejího pití

se do místního lesa chodilo i na
tzv. vzduchové láznì. Principem
bylo pochopitelnì hlavnì dýchání
skvìlého lesního vzduchu. Ov
em pikantní bylo, e na tyto
terapie chodili pouze mui, a to
nazí, po osprchování èi opleskání
tìla, a to jen v prostìradle (kadý
ve svém) a se slamákem na hla
vì. enám byl v dobì tìchto
vycházek les pøísnì zapovìzen
výstranou vlajkou, která vlála
v parku uprostøed lázní. Dr. lech
ta to zkouel i u enských pacien
tù, nicménì v dobì, kdy lesem
pobíhaly rusalky v prostìradlech,
se láznì podezøele vyprazdòovaly
a ani zbylí ukáznìní mutí paci
enti nebyli soustøedìni na léèbu
a nedosahovali kýeného zklidnì
ní tìla a ducha. Proto byly vzdu
né procházky en (k lítosti vech)
zrueny. Pan doktor spolu s chotí
té vdy pøedsedal spoleèným
obìdùm i veèeøím, a tak vytváøel
opravdu rodinné prostøedí. Meto
da to byla úspìná, a tak se tady
vystøídalo tisíce hostù, vèetnì
slavných spisovatelù a hercù,
lechticù i politikù. I pojmenování
celé oblasti Èeským rájem vylo
od zdejích navýsost spokoje
ných hostù. Po smrti Dr. lechty

u zdejí historie tak pìkná není.
Lázeòský provoz postupnì upa
dal a byl definitivnì zruen pøed
1. sv. válkou. A po té druhé byly
budovy lázní znárodnìny a zmì
nìny na zotavovnu ROH. Dnení
majitelé provozují rekreaèní hote
lový komplex s balneocentrem.
Ale dost historie a historek 
pojïme se koneènì podívat k pra
menùm, tak jak vypadají dnes.
Pøímo v areálu souèasného hote
lového komplexu ádný aktivní

pramen momentálnì nenalezne
me. Uprostøed lázní sice stojí
fontána ozdobená bustou zakla
datele, ale ádná voda tu neteèe.
Jetì donedávna tu vytékal jeden
. Býval
z pramenù, zvaný
sem svedený z lesa, ale v souèas
nosti se voda tohoto pramene
ztratila. Ani
v jakémsi pomníku v pro
luce mezi budovami není funkèní.
Za aktivní a pramenitou vodou
musíme do lesù kolem. K prame
nùm nás dovede tzv. Pramenná
nebo té Angrova stezka. Sleduje
ji modrá turistická znaèka pøímo
z prostoru lázní. Kdy jsme vstu
povali do lesa, ádná vlajka v láz
ních nevlála, a tak jsme se smìle
vnoøili do krásných a jarnì vybar
vených rajských lesù. Pískovcové
skály svítily mezi stromy a sluníè
ko slibovalo krásný den.
Prvním aktivním pramenem, na
který narazíme na Angrovì stez
ce cestou od hotelu je
. V této chvíli jsme ji
ovem minuli místo pùvodního
, který je
dnes podchycen, a zásobuje vo
dou vesnici. Barboøin pramen sice
volnì teèe, ale je osazen vodo

mìrným hydrologickým pøelivem
pro sledování prùtoku. Nicménì
voda je tu ivá a skvìlá. Pozorné
mu návtìvníkovi vak neunikne,
e voda pøitéká nenápadným po
tùèkem z mokøadu nad prame
nem. K vlastnímu místu zrození
se tedy musíme vydat kousek
vý. Souhlasnì jsem pøikyvoval
k vytvoøené harmonii místa 
pøizpùsobené pramenitì pro lid
ské úèely je pøíjemné a uiteèné.
Bylo nutno vzít pøírodì kousek
divokosti a nahradit jí klidem lá
zeòského provozu. Ale souèasnì
je tu citlivì zachováno vlastní
pøírodní místo zrození vody
a pøed èlovìkem je ochránìno
nepøístupností mokøadu. Kadé
mu, co jeho jest  èlovìku poho
dlné pramenitì s hodnotnou
a ivou vodou, a také s otesanou
skálou v podobì sedátka pro
meditaci i odpoèinek. A pøírodì
a lesním tvorùm zase kouzelný
vývìr z díry se snìhobílým pís
kem pod koøenem stromu. Pokud
se vydáte k tomuhle místu zrození
vody, vate své kroky a krote
hlasivky. Energetické místo celé
ho sedmihorského koutu nalezne
me právì tady. Ale je køehké jako
jarní výhonky pøeslièek vude
kolem. Skloòte hlavu s pokorou
i s ohleduplností k rostlinám i blá
tu. Koukejte pod nohy s vìdomím,
e vstupujete na cizí území.
Hned vedle Barboøina pramene
nalezneme dalí zdroj 
. Manelé Barbora
a Antonín lechtovi tak mají ka
dý svùj pramen. Pøesto oba vyté
kají ze spoleèného podzemního

poèátku. To není patné pro man
elství lidí ani pramenù. Voda
obou pramenù je stejná  a u mì
vyvolala to kýené lázeòské zklid
nìní a pohodu. Opravdu staèilo
jen pár lokù a má rozlétaná a roz
tritá due, bloudící do té doby
kdoví kde, vklouzla pìknì do mé
tehdejí tìlesné pøítomnosti. V ta
kové chvíli, kdy sami sebe doho
níme, skuteènì uvidíme svìt
takový, jaký je. Stromy, prameny,
skály a vechno ostatní kolem se
stává skuteèným a opravdovým
svìtem, a pøestává být pouhou
kulisou naeho výletu. To jsou
úasné chvilky vìdomé pøítom
nosti. Vyzkouejte sami.
Dalí vodní zdroj,
je opìt vyuit jako zdroj
vody pro láznì. Nicménì èást
vody volnì vytéká a napájí umìle
vytvoøenou kaskádu. Zurèení
vody je urèitì výbornou kulisou
pro hodnotnou meditaci, zejména
pokud dobøe snáíte komáøí spo
leènost.
Po nìkolika stech metrech na
razíte na dalí pramen, tentokrát
. Je také upraven a o
králen tesanými pískovcovými
bloky tak, aby lázeòtí hosté ne
trpìli blátem rozmoèené cesty.
Ovem voda je opìt skvìlá. Pra
menitì je také ozvlátnìné sedí
cí døevìnou plastikou. Postava
v kápi drí v ruce otevøenou knihu,
její strany jsou vyuity jakoto
nauèná cedule o výskytu vodních
blech. Krásný to pøíklad malé
pøírodní kodolibosti! Voda, ve
které se hemí bleivci, viditelní
pouhým okem  no fuj! Kdo by to

pil? Není pøece jen lepí ta sterilní
balená voda z PET láhve? Jak se
ale mùete doèíst, tenhle mikro
organizmus je zárukou skvìlé
kvality vody a neije jen tak lec
kde! Nicménì pít bychom ho asi
nemìli  z úcty k ivým tvorùm!
Ceïte vodu pøes zuby a vrate
pak bleivce, kam patøí J.
Poslední dvojice pramenù na
nás èeká u kousek dál od lázeò
ských domù. V rokli, nad kterou
se u zdvihá skalní mìsto kolem
Kapelníka, nalezneme dva
. Josef Koøen
ský byl známý cestovatel z pøelo
mu dvacátého století, a býval
významným a èastým hostem
místních lázní. To je ovem vodì
úplnì jedno a chutnala by stejnì
skvìle, i kdyby byla bezejmenným
pramínkem. Lepí voda je v prv
ním zdroji za potokem ve stínu
kapradí. Po døevìné lávce pøejde
te k jen mírnì upravené lesní
studánce, kde je voda jako led.
Skvìlá skalní voda, která vás
osvìí pøed prudkým stoupáním
vzhùru po schoditi a k hlavnímu
høebenu hruboskalské turistické
magistrály smìrem k hradu Vald
tejn. Tak vzhùru! Èeský ráj èeká!
Jiøí kaloud
www.putujici.cz

Unie Roska, Èeská MS spoleènost, Senováné námìstí 2, Praha 1, tel./fax: 224 267 198 /
roska@roska.eu / www.roska.eu / vylo v èervnu 2017/
Ministerstvem zdravotnictví ÈR /
: Ivana Rosová, Ing. Jaroslav Zika /
Jan Kuchaø /
: Jaroslav Bezdìk /
Kateøina Krobová / registrace: MK ÈR 7175, temat. skupina 10 D (B3), ISSN 12114030

