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Základní informace o členství v Asociaci PAPRSEK
na rok 2022:

Máte-li jakkoliv zdravotně postižené dítě, můžete se stát členem organizace, i když
nebydlíte přímo ve Vyškově a okolí. Pokud bydlíte ve větší vzdálenosti, musíte počí-
tat  s  dovozem dítěte  do místa  odjezdu – týká  se  to  hlavně  vícedenních  pobytů.
Pokud jedeme kolem – dítě vyzvedneme po cestě…

A jak na to???
Stále  stejně.  Stačí  zavolat  (kontakty…  na  předposledních  stranách  zpravodaje)
a požádat o zaregistrování, popřípadě další informace. Zašleme Vám přihlášku, pro
obvodního lékaře potvrzení o zdravotním stavu Vašeho dítěte, plán akcí na stávající
rok,  vše  vyplníte  a  zašlete  zpět  na  adresu  klubu.  Zároveň  obdržíte  složenku
k uhrazení členského příspěvku nebo vložíte přímo na účet klubu 153 290 010/0300
a napíšete jméno klienta  (poznámka pro příjemce) pro lepší identifikaci a pak jen
stačí vše zaslat zpět na adresu: Tyršova 142/29, 682 01 Vyškov

Máte jen dvě povinnosti za rok:
1) Uhradit členský příspěvek do 31. 3. v dané výši schválené členskou schůzí.
2) Zúčastnit se členské schůze 1x za rok.

Po těchto krocích záleží již na Vás, kdy, kam a s kým přijdete mezi nás. Akce, které
uvedete v celoročním plánu, Vám budeme průběžně nabízet. Jsou určeny především
zdravotně postiženým dětem, ale všech akcí se mohou zúčastnit i zdraví sourozenci
s rodiči či Vaši kamarádi. Jedním z cílů naší organizace je i integrace zdravotně po-
stižených dětí do kolektivu s dětmi zdravými a proto krátkodobé jednodenní akce
jsou přístupny celým rodinám se zdravotně postiženými dětmi i široké veřejnosti.

Členský příspěvek na rok 2022 byl členy výboru snížen
– odůvodnění: pozastaveny akce z důvodu pandemie

pro jednotlivce 150,- Kč/osobu

Co Vám nabízíme…
➢ Klubové aktivity – rehabilitační a ozdravné prázdninové pobyty v ČR

➔ činnost zájmovou, kulturní, poznávací i sportovní, či sportovně-vzdě-
lávací

➔ Benefiční ples, filmové nebo divadelní benefiční představení …
➢ Sociální služby registrované i neregistrované

➔ půjčování rehabilitačních a kompenzačních pomůcek
➔ osobní asistenci

K dalším aktivitám patří…:
➢ Pravidelné vydávání brožury klubu „Zpravodaj“ – vydává klub 4x ročně.

➢ Pravidelné vydávání brožury „Podpora pečujících“ a „Adresář/
katalog poskytovatelů sociálních služeb“ – vydává provozovna
1x ročně.

➢ Spolupráce  s  výrobcem  speciální  ortopedické  obuvi  pro  děti
i dospělé LUNA. 
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Asociace PAPRSEK dlouhodobě spolupracuje s …
➢ ústředím v Praze, za jejich pomoci s různými ministerstvy MPSV, MZ

➢ samostatně s MPSV a Krajským úřadem Jihomoravského kraje v Brně

➢ státní správou a samosprávou v okrese

➢ nestátními a neziskovými subjekty, zabývající se péčí o zdravotně postižené

➢ pediatry, odbornými lékaři, psychology, socio-terapeuty, speciálními pedagogy,

právníky, policií státní i městskou, sociálními pracovníky a pracovníky v soci-

álních službách

➢ fyzickými i právnickými osobami

        Jihomoravský kraj            město Vyškov
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Informace z jiných pramenů...
Ombudsman apeluje na MPSV,

aby lidé s postižením dostali náležitý příspěvek na péči, jinak se pro ně
stanou služby sociální péče nedostupné 

Ochránce se vymezil proti návrhu prováděcí vyhlášky, kte-
rou Ministerstvo práce a sociálních věcí hodlá navýšit úhra-
dy za péči,  pobyt nebo stravu. Ochránce v této souvislosti
upozorňuje zejména na to, že nelze navýšit úhrady u pečova-
telské služby a služby osobní asistence, aniž by se odpovída-
jícím způsobem nezvedl také příspěvek na péči. 
K podobným změnám, které byly navrhovány v novele záko-
na o sociálních službách, se také minulý rok kontinuálně vy-
mezovala zástupkyně ombudsmana společně s poradním or-
gánem  pro  osoby  se  zdravotním  postižením.  Vadí  jim,
že změna  opět  nebyla  dostatečně  prodiskutována  přímo
s klienty sociálních služeb, kterých se týká a na které bude
mít negativní dopad, což je v rozporu s Úmluvou o právech
osob se zdravotním postižením. 
Je jen těžko přestavitelné, že si člověk z příspěvku na péči ve výši 880,- Kč, což je ak-
tuální výše příspěvku na péči ve stupni I, bude moci hradit služby sociální péče. Již
při dřívějších cenách jim příspěvek pokryl maximálně 4 dny péče. Přitom jde o lidi,
kteří potřebují každodenní pomoc jiné osoby u tří, případně i čtyř základních život-
ních potřeb. 
„Postrádám odpovídající navýšení, popřípadě také úpravu nastavení stávajícího
příspěvku na péči, ze kterého si lidé mají tyto služby hradit. Pokud by příspěvek
na péči zůstal ve všech čtyřech stupních zachován v současné výši, stanou se služby
sociální péče pro lidi s postižením fakticky nedostupné, což jako veřejný ochránce
práv nemohu akceptovat. Apeluji tedy na ministerstvo, aby přistoupilo k adekvát-
nímu navýšení příspěvku na péči ve stupni závislosti I a II a bezodkladně by mělo
také zahájit přípravu vedoucí ke změně výše příspěvku u osob s potřebou vyšší
míry podpory,“ uvedl ombudsman.

www.ochrance.cz

Alergici si nevydechnou, covid střídají pyly. Pacientů přibývá,
v kontrole jim pomáhá aplikace 

Nadprůměrně teplé počasí probouzí přírodu dříve než obvykle a mnoha lidem tím
začíná období zarudlých očí, rýmy a kýchání. U citlivějších jedinců přitom alergie
mohou  způsobit  příznaky  podobné  omikronu,  včetně  bolestí  hlavy  nebo  teploty.
Na rozdíl  od  covidu  lze  však  alergie  zkrotit  poměrně  snadno,  protože  existuje

dostupná a účinná léčba. Alergici také mohou pro lepší kontrolu své
nemoci využít speciální mobilní aplikaci, která jim pomůže s mapo-
váním alergenů. Aplikaci MASK-air využívají alergici po celém svě-
tě, v Česku si ji dosud stáhly stovky lidí. 
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Letošní pylová sezóna podle specialistů nastoupila dříve než obvykle, zejména kvůli
mírné zimě, a alergologové hlásí plnící se ordinace.

„Na jižní Moravě už vidíme kvést lísku, což je první pylový alergen. Brzy budou
následovat olše nebo břízy. Postupně s rostoucí teplotou se pásmo kvetoucích stro-
mů bude posouvat z jižních regionů na sever. Pyly z těchto stromů působí citlivým
jedincům nepříjemné potíže, jako jsou alergická rýma nebo zánět spojivek – v tom
jsou jarní  pyly specifické,  že způsobují  větší  nepříjemnosti,“  říká MUDr.  Božena
Kalabusová, alergoložka z Přerova.

Podle ní mohou pyly způsobovat také tzv. alergické astma. Na jaře tak pyly v roli
převládajícího alergenu v ovzduší střídají roztoče z prachu, převládající zimní aler-
gen z domácího prostředí. 
Podle  doc.  MUDr.  Milana  Sovy,  PhD.,  přednosty  kliniky  Plicních  nemocí  a  tu-
berkulózy ve Fakultní nemocnici Brno, pomáhá alergikům se sledováním převládají-
cích pylů moderní technologie – aplikace  MASK-air. Ta umožňuje  zaznamenávat
průběh alergie v kalendáři, sledovat které pyly jsou zrovna na vzestupu a pomáhá
lépe nastavit léčbu.

„Když přesně víme, co a kdy pacient prožívá, snáze určíme, který konkrétní aler-
gen může mít potíže na svědomí. Aplikace zároveň člověka upozorní, co se na něj
v přírodě ,chystá‘ v dalších týdnech a měsících,“ popisuje doc. Sova. 
Podle něj  je  až 90 % případů astmatu takzvaným alergickým astmatem, a  proto
je pro plicní lékaře péče o alergiky na denním pořádku. Stejně jako v jiných lékař-
ských oborech i v tomto případě pandemie covidu ovlivnila počet pacientů v ordina-
cích. 
„Zejména v roce 2020 byl úbytek velmi znát, pacienti vyžadovali vyšetření po tele-
fonu a elektronické předepisování léků. Nyní už se ale situace srovnala a je stejná
jako před covidem,“ popisuje doc. Sova. 

Proti  pylům  některé  pacienty
mohou chránit roušky a respirátory,
ovšem pouze za určitých okolností. 
„Jedna skupina pacientů mi oprav-
du potvrdila, že díky všeobecné po-
vinnosti  nosit  ochranu  dýchacích
cest  pozorovali  v  minulých
pylových  sezonách  slabší  projevy
alergie.  Ovšem  jakmile  to  bylo
možné, většina z nich je raději odlo-

žila a sáhla po lécích,“ popisuje MUDr. Kalabusová.

Ochranné  prostředky  však  mohou  alergikům  způsobovat  i  komplikace,  zejména
pokud pacienti používají delší dobu opakovaně jednu roušku nebo
respirátor. 
„Pokud ochranu nemění, a je celá řada lidí, kteří respirátor použí-
vají  i  měsíce, zachycení roztoči nebo částečky pylu mohou aler-
gické projevy významně zhoršovat. Starý respirátor se také může
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stát živnou půdou pro různé plísně, které mohou způsobovat to samé,“ varuje doc.
Sova. 
Riziko rozvoje alergií je podle něj u každého jedince geneticky zakódované, alergie
se však může projevit až v dospělosti. 
„Pozitivní je,  že na alergie na pyl a roztoče,  což jsou nejčastější  formy, existuje
účinná léčba v podobě antihistaminik nebo antialergik. Ty drtivá většina pacientů
dobře snáší a pomáhá jim zmírnit nepříjemné projevy,“ uzavírá doc. Sova.

www.helpnet.cz
odkaz na kalendář alergika: https://www.pleva.cz/a/kalendar-alergika

Poradní orgán ombudsmana požaduje zlepšení podmínek
pro vzdělávání dětí s postižením

29.03. 2022 - 19:28
Členové poradního orgánu, který vede zástupkyně ombudsmana Monika Šimůnková
a který zprostředkovává praktické zkušenosti týkající se života lidí se zdravotním po-
stižením a jejich práv, dlouhodobě upozorňují na problémy dětí ve speciálních ško-
lách.  Aktuálně poradní orgán požaduje  zrušení současné podoby vyhlášky Minis-
terstva školství, která od roku 2020 znemožnila poskytování intenzivní podpory dě-
tem ve speciálních školách.
U dětí s kombinovaným postižením se intelektové a tělesné postižení pojí s dalšími
znevýhodněními,  ať  už jde o zrakové,  sluchové nebo například  řečové.  Proto po-
třebují při vzdělávání vysokou mírou podpory, například v podobě vlastního asisten-
ta pedagoga (jeden asistent na jedno dítě) nebo kompenzačních pomůcek. Vyhláška
č. 27/2016 Sb. od ledna 2020 ale financování takovéto intenzivní formy podpory
ve speciálních školách neumožňuje. Hradit ji totiž mají speciální školy přímo z při-
děleného rozpočtu. Ten ale většinou nestačí.
„Máme informace, že některé speciální školy požadují,  aby asistenty platili  dětem
přímo rodiče.  Někdy jsou dokonce zákonní zástupci  dětí  s kombinovaným posti-
žením nuceni k domácímu vzdělávání. Tento stav ovšem odporuje jak školskému zá-
konu, tak Úmluvě o právech osob se zdravotním postižením,“  upozorňuje zástup-
kyně veřejného ochránce práv Monika Šimůnková, které ombudsman svěřil agendu
práv lidí s postižením.
„Paradoxem je, že pokud by se dítě se stejným postižením vzdělávalo v běžné – na-
příklad své spádové – škole, na potřebnou personální a finanční podporu by dosáh-
lo,“ vysvětluje Šimůnková a dodává, že poradní orgán se na svém prvním letošním
zasedání jednomyslně shodl, že by mělo dojít ke změně sporné vyhlášky a pravidla
by se měla vrátit do podoby platné před začátkem roku 2020.
Systémové nedostatky řeší zástupkyně veřejného ochránce práv také v oblasti vzdě-
lávání žáků s hlubokým mentálním postižením dle § 42 školského zákona. Tyto děti
nejsou žáky žádných škol. Jejich vzdělávání zabezpečují speciálně pedagogická cent-
ra v domácím prostředí. Ani hluboké mentální postižení by ovšem nemělo děti auto-

maticky  vylučovat  ze  vzdělávání  v  kolektivu.  Podle  Úmluvy
o právech osob se zdravotním postižením je totiž Česká republika
povinna zajistit všem žákům přístup k začleňujícímu vzdělávání.
Koncem března  diskutovali  o  této problematice  právníci  ombud-
smana  se  zástupci  krajských  úřadů,  Ministerstva  školství,  České
školní inspekce a speciálně pedagogických center, která vzdělávání
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dětí s hlubokým mentálním postižením zabezpečují. Věnovali se například potřebě
dostatečné metodické podpory a výukových materiálů nebo absenci kontrolního me-
chanismu v systému vzdělávání dětí s hlubokým mentálním postižením, stejně jako
i otázce financování a personálního zabezpečení speciálně pedagogických center.
„Z reakcí  účastníků je  zřejmé,  že  současná praxe  ve  vzdělávání  dětí  s  hlubokým
mentálním postižením je nevyhovující a roztříštěná. Jako stěžejní se ukázala zejmé-
na potřeba užší mezirezortní spolupráce," shrnula Šimůnková. Zástupkyně ombud-
smana počítá s tím, že postřehy odborníků využije pro doporučení v oblasti vzdě-
lávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. O této problematice také jednala
s ministrem školství Petrem Gazdíkem, který je připravený situaci systematicky ře-
šit.

Zdroj: Veřejný ochránce práv

Informace z jiných pramenů...

Češi stále tloustnou, covid trendu napomohl! Odborníci proto
spojují své síly, aby s obezitou bojovali

02.03. 2022 - 11:07
Nadváhou, nebo dokonce obezitou trpí více než polovina Čechů, a drží se tak na vr-
cholu  evropského  žebříčku  –  čeští  muži  jsou dokonce  třetí,  co  se  nadváhy  týče.
Situaci zhoršila opatření spojená s pandemií koronaviru a omezením pohybu. Lékaři
proto nyní čekají  vlnu obezity  a z ní  plynoucích zdravotních komplikací.  Bojovat
s kily hodlá nově založený spolek – Zastavme nadváhu a obezitu, složený z expertů
na pohyb a výživu,  diabetologů či  kardiologů. Vzniká symbolicky ve Světový den
obezity, který letos připadá na 4. března.

Péče o pacienty s nadváhou či obezitou je podle odborníků v Česku roztříštěná. Za-
tímco  těžce  až  morbidně  obézním  pacientům  se  dostává  skvělé  péče  například
v podobě bariatrických výkonů, lidé s nadváhou „proplouvají“ systémem bez větší
pozornosti.
Stav  obezity  a  nadváhy  je  v  Česku  špatný
dlouhodobě,  situaci  ale ještě zhoršila pandemie
koronaviru. Lidé se méně hýbali a stres zajídali
nadbytečným množstvím jídla. Podle specialistů
tak Čechům nyní hrozí epidemie obezity.
„Nejnovější  data  ukazují,  že  za  poslední  rok
ztloustly jedenáctileté děti oproti předchozím le-
tům o celé 2 % – to odpovídá v průměru při-
bližně jednomu kilogramu. Špatné stravovací a pohybové návyky z dětství se v bu-
doucnu  projeví  právě  cukrovkou,  zvýšeným  tlakem  nebo  artrózou,“ říká  prof.
PhDr. Jiří Suchý, Ph.D., z Fakulty tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy.
Prakticky zde neexistuje systematická péče o lidi s nadváhou. Cílem
je  vytvořit  po  celé  ČR síť  spolehlivých  lékařů  a  odborníků,  kteří
by pacientům pomohli jak úpravou životního stylu či správným po-
hybem, tak účinnou léčbou.
Specialisté  proto  zakládají  spolek,  který  sdruží  odborníky  napříč
různými specializacemi. Nadváha není jen problém estetický, vede
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k řadě závažných onemocnění, například k cukrovce 2. typu, infarktům nebo k po-
škození kloubů.
„Většina nemocí srdce začíná právě obezitou. Vyšší tělesná hmotnost zvyšuje riziko
vzniku  srdečního  selhání  i  infarktu,“ vysvětluje  kardiolog  MUDr.  Jiří  Veselý
ze společnosti EDUMED.
S obézními pacienty se ve své ordinaci denně setkává také MUDr. Klaudia Hálová-
Karoliová z Endokrinologického ústavu v Praze, která vnímá právě úzkou souvislost
vztahu mezi cukrovkou, endokrinologickými poruchami a v současnosti se rozšiřují-
cí obezitou.
„Do spolku jsem se rozhodla zapojit proto, že obezitu a jí předcházející nadváhu
vnímám jako závažné a bohužel i velice rozšířené onemocnění. Tím, že se budeme
snažit zachytit pacienty v počátečních fázích, zabráníme případným komplikacím,
jako je právě diabetes,“ popisuje lékařka a dodává: „Pacienti kila navíc těžce nesou
také psychicky a často kvůli nim trpí depresemi a úzkostnými stavy. Je třeba jim
nabídnout efektivní a systematickou pomoc.“
V blízké budoucnosti by tak měl vzniknout například web, kde by si lidé našli ově-
řeného, certifikovaného experta v místě svého bydliště. S nadváhou české populace
by  pak  kromě  lékařů  měly  zabojovat  i  fitness  centra,  potravinářské  řetězce
či zdravotní pojišťovny.
„Češi se ve srovnání s Evropou nehýbou a to se odráží v tom, jak vypadají. Důležité
je  zabránit  tomu,  aby lidé  končili  v  rukou  nevěrohodných  výživových poradců
nebo výrobců ‚zaručených‘ doplňků k hubnutí," říká prof. Jiří Suchý.
Inspiraci  pro další  kroky spolek Zastavme nadváhu a  obezitu nachází  především
v severských státech, kterým se s kilogramy navíc daří úspěšně bojovat.

Dominika Cardová
Češi stále tloustnou, covid trendu napomohl! Odborníci proto spojují své síly,

aby s obezitou bojovali | Helpnet 
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Lidé se za migrénu stydí, zbytečně potom trpí
01.12. 2021 - 11:20

Pro tisíce lidí je obtížné si připustit, že za jejich bolestmi hlavy, závratěmi, zvracením
a dalšími projevy je ve skutečnosti onemocnění zvané migréna. A že ji lze léčit a pří-
znaky mírnit.
Z obavy z  posměchu okolí  nemoc sami před  sebou zlehčují.  Na  to,  aby  tito  lidé
migrénu nepodceňovali a své potíže řešili, upozorňuje sdružení Migréna-help, které
i z tohoto  důvodu  uspořádalo  25.  listopadu  online  pacientské  setkání  s  názvem
Migréna nás spojuje.
„Představte si, že žijete ve společnosti, kde se o migréně mluví převážně jako o oby-
čejné bolesti hlavy zvládnutelné sklenicí vody nebo procházkou na čerstvém vzdu-

chu. Migrénu také často společnost vnímá jako jakési fňukání ne-
schopných paniček či jako vrtoch hysterických či neurotických žen,
které se nedokáží vyrovnat se stresem, případně jako výmluvu při
odmítnutí sexu,“ vysvětluje Rýza Blažejovská, předsedkyně pacient-
ské organizace Migréna-help.
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„Migréna má jednoduše pověst něčeho banálního a v podstatě smyšleného. Existují
lidé s migrénou, kteří tento status quo rovněž zastávají, protože je jednoduše součás-
tí jejich mentální výbavy,  která jim byla společností vštípena. A potom si přesto,
že zažívají intenzivní bolesti, opakovaně říkají – v souladu s všeobecným názorem –
že to přece nic není. Čtyřikrát, osmkrát, patnáctkrát či dvacetkrát do měsíce jsou pa-
ralyzováni zneschopňujícími bolestmi a do toho zažívají  těžké pocity viny,  méně-
cennosti či studu, že nejsou schopni se s migrenózními stavy sami vyrovnat. Tomuto
procesu se odborně říká sebestigmatizace.“
Podle specialistky na destigmatizaci  z Národního ústavu duševního zdraví Terezy

Blažejovské je jednou z příčin takového stavu nedosta-
tečné povědomí společnosti o tom, co migréna skutečně
je.  Právě  nepochopení  a  nepřítomnost  vlastní  zku-
šenosti s nemocí vede okolí k jejímu podceňování a tla-
ku na nemocné, aby migrénu shazovali sami před sebou.
Tato sebestigmatizace pak vede k tomu, že si pacienti
nedojdou pro odbornou pomoc a trpí zbytečně dál. Pod-
le  Terezy  Blažejovské  by  změnu  mohla  přinést  právě
činnost pacientské organizace.
„Změny postojů a emocí, které jsou s migrénou v naší
kultuře  a  společnosti  spojeny,  je  možné  docílit  mimo

jiné otevřeným sdílením prožitků. Víme, že právě setkání s někým, kdo dokáže o své
zkušenosti dostatečně otevřeně a smysluplně mluvit, má na stigma a jeho snížení
velký vliv,“ doplňuje psycholožka.
Podle neuroložky MUDr. Evy Medové z Centra pro diagnostiku a léčbu bolesti hlavy
Fakultní nemocnice Královské Vinohrady zlehčuje nebo popírá své potíže asi třetina
jejích pacientů, někteří zašli za lékařem až po dvaceti letech, kdy s migrénou žili bez
jakékoli systematické léčby.
„Jsou to především lidé, u nichž se nemoc vyskytovala v rodině, měla ji například
maminka  a  oni to  vnímají  tak,  že bolesti  a  další  projevy migrény jsou normální
a musí se vydržet,“ popisuje neuroložka. Podle ní by pacienti měli zamířit k prak-
tickému lékaři, ten je odešle k neurologovi a ten případně do specializovaných center
pro léčbu bolesti hlavy – v Česku jich je přes 30. V centrech pomůže lidem s nejtěžší
formou migrény například biologická léčba.
„Pojišťovny proplácí již téměř dva roky biologickou léčbu specificky vyvinutou pro
prevenci atak migrény. Ta umí snížit počet záchvatů až o polovinu a více, zkracuje
trvání atak a zmírňuje jejich intenzitu. Kromě toho pozorujeme u biologických léků
minimum nežádoucích účinků,“ dodala neuroložka MUDr. Eva Medová.
Pokud se pacienti setkají s nepochopením u lékaře – což se vzhledem ke stigmatizaci
onemocnění dle Migréna-help rovněž stává – je vhodné se na pacientskou organizaci
obrátit.
Akce pořádané právě organizací Migréna-help se zúčastnily desítky
lidí, kteří si vyslechli rady a přednášky odborníků, zúčastnili se vir-
tuálních  workshopů  zaměřených  na  fyzioterapii  nebo  se  poradili
u odborníků na psychosomatiku.
Migréna-help také pořádá pravidelná setkání  v rámci  tzv.  svépo-
mocných skupin, kde si lidé s migrénou pomáhají ve zvládání ná-
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ročných životních situací spojených s jejich onemocněním:  www.migrena-help.cz/
svepomocne-skupiny, a příští rok chystá sérii webinářů zaměřených právě na destig-
matizaci  migrény.  Záznam  setkání  Migréna  nás  spojuje  je  možné  zhlédnout
na www.migrena-help.cz/zaznam-festivalu.

Markéta Pudilová

Informace z jiných pramenů…   pokračování...  

Fungující bylinná směs na migrény 
Migrény trápí ve značné míře hlavně ženy. Někdy jsou doprovázené úvodní aurou,
ale není to pravidlem. Říká se, že pokud se migréna nezachytí v samém počátku,
tak se pak rozjede a lze ji jen těžko zastavit. Jak se projevuje migréna? Silná (větši-
nou  jednostranná)  bolest  hlavy,  nevolnost  na  zvracení  nebo  zvracení,  svět-

loplachost,  přecitlivělost
na zvuky,  vůně.  Samozřej-
mostí je neschopnost cokoliv
dělat,  protože  migréna  dis-
kvalifikuje z běžného života.
Bylináři většinou doporučují
kopretinu řimbabu. Ta se mi
ale ne u všech žen osvědčila
a proto jsem pátral dál a la-
dil  a  ladil,  až  jsem  vyladil

tuto směs, která pomáhá i ženám, které mají migrény celé roky. Směs vyrábím pro
přátele ve formě tinktury a to hlavně kvůli snadnosti aplikace. Zjistil jsem, že bez
guarany není  směs  tolik  funkční  jako s  guaranou.  Guarana se  užívá  jen  ráno
a v poledne, protože jde o stimulant a žena by pak v noci mohla trpět nespavostí.
Některé ženy říkají, že kopretina řimbaba zabírá, ale jen tehdy, když se aplikuje
hned na začátku migrény. Má směs se užívá denně a funguje jako prevence, aby
k migrénám vůbec nedocházelo. I ty v byliny nejméně věřící ženy jsou překvapeny,
že počet migrenozních atak velmi prudce poklesl. 

Bylinná směs na migrénu (ideálně ve formě tinktury pro snadnost aplikace):
• majoránka 30%
• tužebník 30%
• řimbaba 30%
• kurkuma 10%

+ zvlášť guarana (opět ideálně ve formě tinktury).

Dávkování bylinných tinktur:
• Směs - denní užívání,  1 kapka na kilogram a den rozdělené ve 3 samo-

statných  dávkách.  Tedy  pokud  vážíte  např.  60  kg,  užíváte  3x  denně
20 kapek.

• Guarana -  15-20  kapek  tinktury,  ale  jen  ráno
a v poledne (je stimulant, hrozí nespavost). U osob s vy-
sokým krevním tlakem je guarana ke zvážení. 

https://www.bylinkyprovsechny.cz/zpracovani/tinktury-bylinna-vina/
2151-ucinky-tinktur-z-ruznych-bylinek/
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Co může vyvolat migrénu:
Psychické napětí, stres
V obou případech se pak zřejmě uplatňuje období uvolnění, relaxace po silném du-
ševním či citovém napětí.

Změna počasí
Přibližně 45 % až 50 % nemocných udává jako provokační faktor  změny počasí.
Zatím není přesně zjištěno, jaké klimatické podmínky mají na propuknutí migrény
zásadní vliv. Nejspíše se jedná o změny vlhkosti a změny množství kladných iontů
v atmosféře.

Nevyspání, přespání
Dalším důležitým momentem jsou nepravidelnosti spánku. Škodlivé jsou přitom
nejen nevyspání, ale i nadměrně dlouhý spánek. To vysvětluje výskyt nedělních zá-
chvatů u některých pacientů, kteří si dopřejí v noci ze soboty na neděli příliš dlouhý
spánek.

Menstruace, premenstruační období a ovulace
U mnoha žen jsou záchvaty migrény svázány s menstruačním cyklem. Bolesti hlavy
pak přicházejí zpravidla těsně před menstruací nebo v jejím průběhu. Někteří autoři
nazývají tento typ "menstruační migrénou". Jiné ženy mohou pozorovat naopak zá-
chvaty v polovině menstruačního cyklu, tedy v období tzv. ovulace, kdy dochází k vy-
puzení vajíčka z vaječníků.

Potraviny
Přibližně jedna čtvrtina pacientů mívá záchvaty po požití určitých potravin. Těchto
potravin je celá řada, nejčastěji jsou uváděny

• sýry, zejména aromatické a uleželé (parmezán, camembert, pivní sýry aj.), 
• čokoláda, 
• mléko a mléčné výrobky (jogurty), 
• ořechy, 
• konzervovaná a nakládaná masa, salámy a párky. Podezírají se též 
• tučné pokrmy, 
• citrusové plody, 
• rajská jablíčka aj.

Dále jsou to 
• nápoje obsahující kofein, jako je káva nebo Coca-cola, a všechny 
• alkoholické nápoje,  z nichž největší schopnost vyvolání záchvatu má prý

červené a portské víno.

Hladovění a nedostatek tekutin
Dalším provokačním faktorem bývá odkládání jídla čili delší hladovění. Migrenici
by  měli  dodržovat  pravidelný  čas  k  jídlu,  nezanedbávat  snídaně
a svačiny. Stejně tak ovšem působí i  nedostatečný příjem tekutin,
dehydratace.

číslo 2/2022 vychází 24. června 2022



Pachy, hluk, světlo, slunce
Ostré, nepříjemné zápachy, ostré, silné světlo a dlouhotrvající hluk (zábavy, disko-
téky apod.), nadměrné slunění, to vše jsou faktory, které mohou vyvolat záchvat.

Migréna – příznaky a její léčba
Dvaapadesátiletá paní Hana od mládí trpěla velikými bolestmi hlavy. V posledních
letech ji migréna omezovala takovým způsobem, že nic nemohla dělat. Několikrát
v měsíci jí bolesti hlavy a migréna nedovolily vstát z postele a odjet do práce.
V tomto článku se dozvíte, jaké má migréna příznaky a jak se jí můžete zbavit.
Paní Hana prodělala spoustu vyšetření, ale veškerá prodělaná vyšetření byla nega-
tivní. Nikdo nevěděl proč a z jakého důvodu má bolesti.  Jediný způsob, jak
mohla paní Hana fungovat, bylo nadopovat se prášky proti bolesti, tím zase trpěly
chudáci vnitřní orgány.
Naštěstí zaměstnavatel byl velmi tolerantní a její  stavy nepřítomnosti v práci tiše
trpěl.  Což samozřejmě nemohlo trvat  věčně a  paní  Hana  tak podlehla  depresím,
že o svou práci brzy přijde.
Jediné, co paní Haně lékaři poradili znělo přesně takto: „S tím se nedá nic dělat,
s tím se milá paní budete muset naučit žít.“ Howgh – lékaři domluvili.
Poznáváte se? Prožíváte osud paní Hany sami každý den? Tak nezoufejte. Řešení
opravdu existuje.

Migréna je vyléčitelná
Paní Haně nikdy  nikdo neprovedl vyšetření svalové soustavy! A vsadím se,
že ani  vám nikdo neprovedl  diagnostiku svalové soustavy.  Z mé praxe  totiž  vím,
že u žádného z  mých klientů,  nikdy k vyšetření  svalové soustavy nedošlo. A tady
opravdu ani výjimka nepotvrzuje pravidlo. Vraťme se však k paní Haně.

Migréna – příznaky
Paní Hana uvedla zcela jasné příznaky migrény

• bolesti hlavy s tlaky za čelem a očima již v takové fázi, kdy jí bolestí třeštila
celá hlava, 

• pocity na zvracení a zvracení, 
• motání hlavy, 
• špatné vidění 
• a omezená hybnost hlavy.

S  paní  Hanou  jsme  naplánovali  rehabilitační  plán.
Jednou týdně masáž, ze začátku první dva měsíce uvol-
ňování komplexně celých zad a šíje. Následně specia-
lizované uvolňování šíje, s přímým zpracováním zdvi-
hačů hlavy a jejich přednahřátím.

Účinky rehabilitace
Po  čtyřech  měsících  rehabilitace  nejhorší  bolesti  začaly
odeznívat. V pátém měsíci rehabilitace jsme prodloužili  interval
masáží na jedenkrát za čtrnáct dnů, protože náprava poškozených
svalů dospěla do takového stadia, kdy paní Hana celý týden necítila
jakékoli bolesti či pnutí.
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Po osmi měsících rehabilitace odezněly veškeré příznaky migrény a paní Hana
mohla celý měsíc pracovat, aniž by měla jakékoli bolesti.
Nyní Hana dochází jednou měsíčně a je zcela bez problémů. Necvičí, ale praktikuje
turistiku,  kvůli  čemu s největší  pravděpodobností  vznikla  blokace  svalů zdvihače
hlavy.  Batoh  na  ramenou,  hlava  vyrovnávající  rovnováhu.  Nejvíce  namáhanými
svaly při tomto pohybu jsou právě zdvihače hlavy.

Při vyšetření a diagnostice svalové soustavy pohmatem jsem zjistil velikou defor-
maci zdvihačů hlavy. Došlo ke značnému zkrácení těchto svalů, což bylo vidět již
na první pohled – hlava v předklonu.

Migréna ani její příznaky nezmizí díky práškům na bolest
Bolesti  hlavy  a  další  příznaky  migrény  řeším  skoro  každý  den.  Je  s  podivem,
že migréna je podle odborníků stále neléči-
telná. Smutná je však ta skutečnost, že lékař
předepíše prášky proti bolesti, aniž by řešil,
co tyto jedy způsobí v pacientově těle. Léčí
tedy stále dokola důsledky nemoci, ale příči-
na nemoci ho vůbec nezajímá.
Naděje pro ty, co s migrénou bojují
V  e-booku  „Zbav  se  migrény“ najdete  po-
drobný návod, jak zjistíte příčinu migrény a jak sám migrénu zcela odstraníte.

https://prirodnicestakezdravi.cz/migrena-priznaky/
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Zraková stimulace u dětí: speciální IQ kostka i virtuální realita
01.03. 2022 - 19:43

Zdravé miminko se narodí s fungujícím zrakem, který se dále vyvíjí. Teprve v sedmi
letech je na úrovni vidění dospělého člověka. Tomu, aby oko
fungovalo správně,  lze pomoci stimulací  zraku.  Se správným
vývojem oka pomáhají i moderní technologie v podobě nejrůz-
nějších aplikací.

Novorozenci  rozeznávají  světlo  a  tmu.  Schopnost  dítěte  rea-
govat na zrakové podněty se ale projevuje mnohem dříve, než
se původně předpokládalo.
„V období prvních šesti měsíců se u dítěte vyvíjí zraková ost-
rost, centrální fixace a konvergence, tedy schopnost zaměřit oči
na  předmět  při  pohledu  do  blízka.  V  praxi  se  potvrzuje,  že  novorozenci  dávají
přednost černé a bílé před jinými barvami a kojenci zhruba do šesti měsíců věku
už poznávají obrysy tváře, reagují na geometrické vzory a zajímají se více o celistvé
obrazy než o drobné detaily. Na základě těchto poznatků byla vyvi-
nuta  stimulační IQ kostka s černobílými geometrickými vzory
a schematickou tváří. Kostku lze dítěti nabídnout již krátce po na-
rození. U novorozenců by hra měla probíhat na vzdálenosti 15 cen-
timetrů, u kojenců na 30. U kojenců by hra měla trvat ideálně dvě
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až čtyři minuty,“ uvedla ve spolupráci se Společností pro ranou péči Tereza Jestřá-
bová, zástupkyně primářky očního centra Gemini v Novém Jičíně.
Právě délka her, při kterých se trénuje dětské oko, je pro správný vývoj zraku důleži -
tá.
„Veškerá  zraková  stimulace  by  měla  být  vyvážená.  Délka  cílené  zrakové  zátěže
se u malých dětí pohybuje v řádu několika málo minut a v závislosti na každém dítěti
se tento čas postupně upravuje. Naopak extrémní přetížení zraku a jeho složek vede
často k dlouhodobým potížím,“ upozornil Pavel Stodůlka, přednosta sítě očních kli-
nik Gemini.

Vedle doby trvání hry je důležité vytvořit i vhodné podmínky.
„U novorozenců a kojenců jsou vhodné hračky s vysokým kontrastem, sytě barevné
hračky často s doprovodnými zvukovými efekty. Multisenzorická stimulace a koordi-
nace je totiž zásadní. Při nabízení jakéhokoliv zrakového podnětu by mělo mít mi-
minko zájem o hru s rodičem. Ideální poloha je u rodiče v náručí, kde se dítě cítí
bezpečně. U větších dětí patří mezi hry, při kterých dochází ke stimulaci zraku tak-
zvanou formou oko-ruka, například pexeso, Člověče, nezlob se! a jiné společenské
hry, navlékání korálků, malování nebo obkreslování. Vhodné jsou i pohybové hry,
při  kterých  je  použita  forma  oko-noha,  mezi  ně  patří  například  chůze  po  čáře,
skákání panáka nebo skákání přes gumu,“ vyjmenovala Tereza Jestřábová.

V případě, že dítě trpí oční vadou, je v první řadě nutné ji vyřešit.
„U dětských pacientů se zrakovou vadou je vždy na prvním místě správné diagnosti-
kování a eventuální korekce. V případě tupozrakosti či strabismu také léčba pomocí
okluzní terapie, během které bývá jedno oko na čas zalepeno. Jen v takovém případě
může zraková stimulace přinést kýžený efekt,“ řekl Pavel Stodůlka.
Se správným vývojem oka pomáhají i moderní technologie v podobě nejrůznějších
aplikací.
„Například  nezisková  organizace  EDA  pro  ranou
péči,  která pomáhá rodinám dětí s kombinovaným
a zrakovým postižením, vytvořila v roce 2013 inter-
aktivní  aplikaci  EDA  play  určenou  pro  trénování
jemné motoriky a zraku. Existují i programy sloužící k nácviku binokulárního vidě-
ní,  zlepšení  pohyblivosti  očí,  konvergence  (sbíhavý  pohled)  či  správného  zaost-
řování. Jako doplňující interaktivní a zábavná technika je v současnosti využívána
virtuální realita.  Ta zlepšuje vidění dítěte a zdokonaluje jeho vizuální dovednosti,
jako  je  u  tupozrakosti  zraková  ostrost  nebo  zlepšení  prostorového  vidění,“ vy-
jmenovala Tereza Jestřábová.
Během  interaktivních  her  by  ale  měli  rodiče  vždy  sledovat  dobu,  kterou  dítě
na tabletu, mobilu nebo počítači stráví.
„Nadměrné používání tabletů a mobilů má na zdravý zrak dětí negativní vliv. Stejně

jako u jiných činností i zde platí, že pro dítě není jednostranná zátěž
vhodná.  Pro  zrak  je  velmi  důležité  střídat  pohled  do  dálky,
na střední  vzdálenost  a  do  blízka  –  tedy  hraní  venku,  doma
a činnosti  s  pohledem  do  blízka.  Stejně  tak  práce  s  často  zmi-
ňovaným  modrým  světlem  ve  vysokých  intenzitách  ve  večerních
hodinách má špatné účinky na lidský organismus, zrak samozřejmě
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nevyjímaje,“ uzavřel Pavel Stodůlka.
Petra Ďurčíková

Zraková stimulace u dětí: speciální IQ kostka i virtuální realita | Helpnet 

Informace z jiných pramenů…   pokračování...  

Anděl Strážný chrání životy (Anděl Strážný chrání životy | Helpnet)
17.05. 2022 - 11:55

Tipec je monitorovací přístroj s SOS tlačítkem pro seniory či handicapované, kteří
žijí sami nebo v domově s pečovatelskou službou bez trvalé péče.

Čtyřiaosmdesátiletá Miluše je čiperná dáma, ale ve svém věku již potřebuje pomoc.
Přeje si žít doma, v bytě v Kamenickém Šenově, kde je zvyklá už čtyřicet let. Stě-
hování ke svým dětem do dalekého města odmítla, ve vysokém věku takové změny
nejsou jednoduché. Díky celorepublikové službě nepřetržité tísňové péče od Anděla
Strážného, z.ú. tu možnost má, využívá ji už druhým rokem. Zažádala si o Tipec, mo-
nitorovací přístroj s SOS tlačítkem.
„Když jsem si přečetla článek o tomto zařízení v novinách Kamenického Šenova, tak
jsem měla jasno.  Do té  doby jsem netušila,  že  něco takového existuje.  Vždyť  mi
to může zachránit život,“ říká seniorka.

A tak se i stalo..
Před třemi týdny se jí doma udělalo zle a upadla na zem. Nemohla ani vstát. Naštěstí
měla na ruce Tipec, a ihned zmáčkla tlačítko SOS. Dispečerky Anděla Strážného ne-
váhaly a okamžitě jí volaly záchranku. S ní přijela i výjezdová služba, u které má paní
uloženy klíče, kdyby se jí něco přihodilo. V nemocnici v České Lípě se dali okamžitě
do práce, operovali jí prasklý vřed. Lékaři jí po probuzení z narkózy sdělili, že šlo do-
slova o minuty. Paní Miluška si díky své předvídavosti a nepřetržité tísňové péči An-
děla Strážného prodloužila život. Nyní rehabilituje a těší se zpět domů na svou ko-
čičku Míšu, o kterou se prozatím stará sousedka.

Jak funguje monitorovací zařízení Tipec
Tipec je přístroj pro seniory či handicapované, kteří žijí sami nebo v domově s pe-
čovatelskou službou bez trvalé péče. Pro lidi, u kterých je velké riziko pádů, jejich
zdravotní stav se zhoršuje či ztrácí orientaci.
Klient ho nosí na ruce, je velmi jednoduchý na obsluhu. SOS tlačítko je napojeno
na dispečink tísňové péče Anděla Strážného, společná komunikace probíhá přes hla-
sitý reproduktor. Tipec automaticky detekuje pád.
„Kdybych upadla, hned mi budou volat děvčata z dispečinku, jestli jsem v pořádku.
A  kdyby  se  mi  udělalo  nevolno,  tak  můžu  zmáčknout  SOS  tlačítko  a  ozvou  se.
Už jsem ho párkrát omylem zmáčkla a hned se mi z krabičky někdo ozval,“ doplňuje
s úsměvem paní Miluška.
Zařízení Tipec automaticky detekuje i nepohyb. Paní Miluše si ho
večer dává na krk.
„Když si sednu k televizi, nebo se dlouho začtu do novin, tak už mi
volají, proč se nehýbu. Takže když to mám na krku, tak s tím občas
zamávám a dávám tím znamení, aby mi nemusela děvčata zbytečně
volat. Takhle mě hlídají,“ upřesňuje seniorka.
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Paní  Miluše  využívá  i  Povídavou  linku.  „Funguje  to  tak,  že  mi  děvčata  vždycky
ve středu zavolají a jen tak si povídáme o tom, co mě zrovna napadne,“ dodává s tím,
že si má aspoň s kým popovídat.
Anděl Strážný zařízení půjčuje zdarma a první měsíc  služby je také zdarma.  Ná-
sledně měsíční provoz služby stojí od 350 do 450 Kč.  Více informací je na webových
stránkách www.andelstrazny.eu.         Kamila Podlahová

S úsměvem jde všechno líp! Aneb vždycky může být hůř!

Pro mnohé neznámý karikaturista… Miroslav KEMEL

Karikaturista Miroslav Kemel: Humor je zbraň i lék
První kreslený humor byl zveřejněn v deníku Práce v roce 1989.
Písničkář  a  karikaturista  Miroslav  Kemel  souhlasí  s  tvrzením,
že čeští politici kazí satiru. „Politici jsou schopní dělat věci, které

by nikdo nevymyslel, a jsou ve svých důsledcích opravdu vtipné a legrační. Ale když
kreslím, je to spíš hořké pousmání. A někdy i sám sebe svojí kresbou pobavím.“

Od roku 2009 vystupuje jako písničkář, do-
provází  se  na  akordeon,  kytaru,  ukulele
a foukací  harmoniku.  Hraje  buď sám, nebo
s kapelou  ve  složení  Vlastimil  Konopiský
(kytara,  housle),  Tomáš Görtler  (akordeon,
klávesy),  Petr  Mikeš  (bicí),  Petr  Tichý
(kontrabas).  Častým  hostem  kapely,  nebo
v duu vystupuje Vladimír Javorský (ukulele,
saxofon, perkuse, zpěv).
Kromě těchto aktivit  se už také dlouhá léta
věnuje  malování  obrazů.  Měl  řadu  samo-
statných  i  společných  výstav,  zejména
s uskupením  Polykalo.  Věnuje  se  akvarelu,
akrylu, oleji, pastelu.

Je synem volejbalisty a hydrologa Miroslava
Kemela. Živí se tvorbou kreslených vtipů.
Miroslav  Kemel  také  od  druhé  poloviny
80. let  tvoří  své  autorské  písničky.  Vystu-
puje  jako  písničkář,  hraje  buď  sám,  nebo
s kapelou. Býval druholigovým basketbalis-
tou  Tesly  Žižkov.  Od  roku  2018  spolu-
pracuje s Českým olympijským výborem.
Je ženatý, má dva syny a žije v Praze.

https://program.rozhlas.cz/karikaturista-
miroslav-kemel-humor-je-zbran-i-lek-8490783
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Co bude o prázdninách…???

Blíží se prázdniny...
I když od roku 2020 jsou volnočasové aktivity klubu omezeny  (některé zrušeny),
přesto se nám doposud vždy podařilo zajistit vícedenní ozdravné rehabilitační poby-
ty během prázdnin. Tak tomu bude i letos, protože přípravy jsou v plném proudu...

Červencový pobyt (1. - 7. 7. 2022) bude probíhat opět ve středisku REVIKA.
Krásné prostředí na kopci, obklopené lesem, v areálu koupaliště, takže není třeba
za „vodou“  jezdit  mimo  areál,  několik  hřišť,  několik  ohnišť,  velký  prostor  nejen
k různým hrám…. Co víc si přát??? Hlavně, že se mohou zúčastnit i vozíčkáři, pro-
tože středisko nabízí bezbarierové přístupy skoro všude.
Prozrazujeme, že na prvním „táboře“ budeme  putovat s Všudybýlkem. Staro-
nový programový vedoucí – Pavel Pojeta alias DRAK, si pro nás připravil táborovou
hru s neobvyklým tématem, ale více neprozradil…, takže to bude pro nás všechny
tajemné překvapení.
Ještě nutno dodat, že hlavního vedoucího by měl zajišťovat Grizzly alias Petr Mičan.

Druhý srpnový pobyt bude, jak jinak, než v rekreačním zařízení VYHLÍDKA. Pro
mnohé také  známé  prostředí,  obklopené  krásnou lesnatou přírodou Moravského
krasu s výhledem do dalekého okolí.

Ubytování je ve dvou až šesti lůžkových pokojích s balkonem
nebo terasou. Na každém pokoji je k dispozici koupelna se spr-
chovým koutem a toaleta.  Budova je bezbarierová s výtahem.
Strava je zajištěna 5x denně, včetně pitného režimu. Kolem stře-
diska je dost volného prostoru na hraní, včetně rybníku…
Nuže...a téma táborové hry??? Už kdysi,  v roce 2012 na Hut-
níku, jsme se „sblížili“ s Drákulou, takže si ho v táborové hře
„Drákuloviny“, trošku připomeneme...třeba nám VerčaBerča
připravuje nová překvapení…
Ještě dodáváme, že hlavního vedoucí bude opět zajišťovat Kuky

alias Lukáš Mořický.

Realizace letošních pobytů byla vážně OHROŽENA a mysleli jsme, že „tábo-
ry“  vůbec nebudou.  Každoročně  jsou podporovány ministerstvem a bez jejich  fi-
nanční podpory je nemyslitelné, aby se pobyty uskutečnily…
V dubnu nám bylo sděleno, že Ministerstvo zdravotnictví žádost na projekt re-
kondičních a rehabilitačních pobytů pro osoby se zdravotním postižením ZAMÍT-
LO. Ano, čtete dobře – ZAMÍTLO. Proto jsme se rozhodli oslovit prostřednictví
žádostí všechny možné právnické i fyzické osoby a zajistit finanční prostředky neob-
vyklým způsobem – „po vlastní ose“. Byla to pro nás zoufalá situace a aby po třiceti
letech PAPRSEK prázdninové pobyty klientům nenabídl, to bylo nemyslitelné. Dů-

ležité je, že PENÍZE na zafinancování prázdninových pobytů máme.
V loňském roce náklady na oba pobyty převyšovaly částku 520 tisíc
korun a v rezervě nemíváme kolikrát ani čtvrtinovou částku.
Nezbývá nám nic jiného, než s radostí v srdci  poděkovat všem
dárcům, kteří „naše“ tábory finančně podpořili, ale o nich se více
dočtete na stránce 24.

číslo 2/2022 vychází 24. června 2022



Nejzdravější nápoje Světa…   aneb co asi ještě nevíte  

VÍNO pro štíhlou postavu
Podle výzkumů amerických vědců dokáže červené víno prodloužit mladost,
snížit riziko Alzheimerové choroby, demence, působí jako prevence proti
mrtvici a srdečního infarktu. Chrání i proti ateroskleróze a pomáhá udržet
štíhlou linii.
Po jídle se proto doporučuje raději deci vína než pohár vody,
protože víno brání ukládání tuků v těle.

PIVO na pevné kosti
Zlepšuje  minerální  hustotu  kostí a  hraje  důležitou  úlohu  v  boji
s osteoporózou. Díky  flavinoidům v  chmelu  pomáhá chránit tělo před
rakovinou, snižuje riziko demence i srdečně-cévních chorob infarktu a po-
máhá udržovat optimální krevní tlak. 

KÁVA proti mrtvici a infarktu
Kofein brání slepování krevních destiček, předchází
tak zužování cév a vzniku krevních sraženin. Bojuje
i proti  bakteriím  způsobující  nepříjemný  zápach
z úst.  Pití  kávy  může  chránit  organismus  dokonce
i před vznikem některých druhů rakoviny, např. ra-
koviny  tlustého  střeva  a  nebo  jater,  ale  tato  sku-
tečnost je ještě jen ve stádiu výzkumu. Narůstá i po-
čet  důkazů,  že  pití  kávy  pomáhá  udržet  rozumové
schopnosti počas stárnutí.

ČERNÝ ČAJ proti Alzheimerově chorobě
Černý čaj zlepšuje krevní oběh, chrání před vznikem usazenin v tepnách
a snižuje  riziko  onemocnění  Alzheimerovou  chorobou.  Tein  obsažený
v čaji rovnoměrně povzbuzuje mozkovou činnost bez stažení srdce a krevní-
ho oběhu.  Vitamín B1 pozitivně ovlivňuje nervový systém.  Vitamín P
pomáhá při hromadění vitamínu C.
V černým čaji  jsou obsažené další  stopové prvky a  minerální látky,
jako jsou  fluor a draslík. Éterické oleje dodávají čaji vůni.  Aroma-
tické látky spolu s chlorofylem působí pozitivně na nervy. 

RAJČATOVÁ ŠŤÁVA proti spálení kůže na sluníčku
Lykopén obsažený  v  rajčatech  se  usazuje  v  podkoží  a zmenšuje  ná-
sledky škodlivého  ultrafialového  záření.  Zjistilo  se,  že 10  polév-
kových lžíc rajské omáčky a nebo 4 poháry rajčatové šťávy týdně
snižují riziko rakoviny prostaty v průběhu půl roku o 33 % a ra-
kovinu prsou dokonce o polovinu. Rajčata obsahující
vitamíny, minerály, stopové prvky a vlákninu se považují
za všelék, protože posilňují imunitu, chrání srdce i cévy,
tělo  před  infekcemi,  zabraňují  tvorbě  krevních sraženin,
snižují cholesterol.
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Dobré jídlo nade vše…   tentokrát nabízíme saláty  

Mexický salát
Ingredience  :   ananas, rýže, smetana, citrónová šťáva, sůl
Postup: Pokud máme, tak z čerstvého ananasu, jinak z kompotu, nakrájí-
me malé kousky a smícháme se stejným množstvím vařené studené rýže.
Vše  přelijeme  smetanou,  kterou  lehce  osolíme  a  zakapeme  citrónovou
šťávou.

Rančerský salát
Ingredience  :   200g salámu Junior (nebo dietního), 3 vejce natvrdo, 150g
sladkokyselých okurek, 350g konzervovaných fazolí
v tomatě, 100g cibule, 100g majolky, 100g krémové
smetany, 1 lžíce hořčice Bona, sůl.
Postup: Salám Junior, vejce natvrdo a sladkokyse-
lé okurky nakrájíme na drobné kostičky a  promí-
cháme. Přidáme k nim fazole v tomatě, jemně na-
krájenou cibuli, majolku, krémovou smetanu, hoř-
čici  a  špetku  soli.  Opět  dobře  promícháme.  Aby
salát co nejvíce lahodil také oku, na talířích můžeme ozdobit bohatou ze-
leninovou oblohou – například z hlávkového salátu a červených a žlutých
paprik. Příloha: chléb nebo jiné pečivo.

Cibulový salát
Ingredience  :   6 cibulí, sladkokyselá zálivka s olejem, 4 listy salátu, petr-
želka, mletý pepř
Postup: Oloupanou cibuli nakrájíme na tenká kolečka a přelijeme na sítku
vroucí vodou. Necháme okapat. Ještě horkou cibuli zalijeme zálivkou a ne-
cháme v chladničce pod pokličkou rozležet a přiměřeně vychladit. Při po-
dávání vyložíme misky opranými a osušenými listy salátu, na ně srovnáme
cibuli,  přidáme  zálivku,  posypeme jemně usekanou petrželkou a  čerstvě
mletým pepřem. Podáváme především k teplým masitým pokrmům, ale
i k tlačence nebo huspenině.

Sýrový salát
Ingredience  :   350g sýra, 300g šunkového nebo ji-
ného měkkého salámu, 200g různé vařené zeleni-
ny,  1-2  natvrdo  vařená  vejce,  1  menší  kyselá
okurka, 100g majonézy nebo 2 dl kysané smetany,
půl lžičky hořčice, sůl, citrónová šťáva nebo ocet.
Postup: Sýr,  salám,  uvařenou  zeleninu,  okurku  a  bílky  z  natvrdo
uvařených  vajec  pokrájíme  na  malé  nudličky,  smícháme  s  majonézou,

smetanou, hořčicí citrónovou šťávou nebo octem, osolíme
a necháme alespoň půl hodiny před podáváním v chladu
odležet.  Salát  upravíme  na  mísu,  ozdobíme  rajčaty,
ředkvičkami,  zelenou  paprikou,  kyselou  okurkou,  hláv-
kovým salátem a zelenou petrželkou. Ozdobu volíme podle
ročního období.
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Samo-lé  čení bylinkami.  
Zázračné kysané zelí
Oblíbené  kysané  zelí  účinně  chrání  před  vznikem  rakoviny  jater,  plic,
tlustého střeva a prsu. Věděli jste to? Látky zabra-
ňující  nádorovému  bujení  však  neobsahuje  zelí
jako takové, ozdravné účinky mu dodává až proces
kysání. Během něj totiž v zelí vznikají takzvané izo-
tiokyanáty  látky,  které  mají  silně  protirakovinné
účinky. Uchování celých zelných hlávek nasolením
už znali staří Římané. Dnešní způsob výroby kysaného zelí údajně převzali
ve středověku Slované od Tatarů. Při objevných cestách po světových mo-
řích se dávní mořeplavci chránili požíváním kysaného zelí před obávanými
kurdějemi, nemocí vznikající z nedostatku vitaminů.
Obsah vitaminu C je  v  kysaném zelí  dokonce vyšší  než  v  čerstvém,  což
je důsledek činnosti  bakterií  mléčného kvašení.  Již  200 g  kysaného zelí
pokryje denní potřebu vitaminu C. Zelí působí také proti depresím a obsah
vitamínu B12 je dobrý pro nervovou soustavu. Vysoké množství vitamínu
C zvyšuje imunitu a je velice potřebný ke tvorbě hormonů. V kysaném zelí
najdeme také draslík, železo, vápník, zinek, hořčík, fluor a enzymy. Kysané
zelí  rovněž podporuje tvorbu krve a hormonů. Aktivuje imunitní  systém
v boji proti virům a bakteriím, posiluje organismus proti infekcím. Snižuje
také vysoké hodnoty krevního tlaku a zároveň aktivuje funkci střev a vylu-
čování toxických látek. Podporuje i látkovou výměnu a má odvodňující úči-
nek, a proto umožňuje rychlé odstraňování odpadních látek z těla.

Citrus na vyčištění střev
Na ideální vyčistění střev je jednoduchý přírodní produkt – citrusový plod.
Každý večer cca dvě hodiny po posledním jídle zkonzumujeme jeden celý
citrusový plod, nejlépe grep, ale nejčastěji se užívá pomeranč, (i citrón) vše
bez kůry. Nejen šťávu! Pak už nic nejíme!!! Dužina citrusových plodů ne-
provádí  detoxikaci,  ale  čistí  veškeré toxické nálepy,  usazeniny i  parazity
a působí ve střevech jako štětka na vymývání sklenic. Ideálně čistí klky ve
střevech a na rozdíl od léků, nemusíme pak v těle doplňovat vzácné bakte-
rie, které jsou součástí imunitního systému. Lidé užívající pravidelně denně
potvrdili, že v minulosti trpěli zácpou, syndromem dráždivého trakčníku,
těžkou plynatostí a nadmutím, obezitou, chronickou vyčerpaností, bolestmi
žaludku. Odstranili i problémy s kůží a vlasy, jakož i dalšími častými nemo-
cemi. Chci  jen podotknout, že během několika měsíců došlo k jejich vá-
hovému úbytku až o 6 kg , ale pozor, ne na objemu v pase, ale na váze!
Prostě zbavili se odpadů – fekálií, zahnívajících ve střevech a způsobujících
tak výše uvedené problémy, z nichž nejvážnější je rakovina
konečníku. Je to dlouhodobá – doživotní kůra, ale jeden
citrus denně není skoro žádná finanční investice. Bez další
změny stravovacích návyků. Zvažte sami, co je lepší.
P.S. že to funguje poznáte po několika dnech, kdy budete z WC
utíkat před vlastním zápachem.
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POZVÁNKA na oficiální odhalení PAPRSKOVÉ sochy...
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Odhalení PAPRSKOVÉ sochy…
V letošním roce slaví Asociace PAPRSEK 30. výročí za-
ložení organizace. Pozvánka na předešlé stránce byla
zaslána všem přátelům a kamarádům, kteří jsou příznivě
nakloněni naší organizaci. Po několika letech se nám po-
dařilo zrealizovat „projekt“, který se týkal „zviditelnění“
našich sociálních služeb a organizace vůbec.

Zhruba před pěti lety se mi honily hlavou myšlenky, jak
a co  udělat,  aby  v  povědomí  obyvatel  Vyškova  zůstala
„památka“, která připomene naši organizaci – PAPRSEK.
Nyní tu jsme  (doufám, že ještě hodně dlouho budeme),
ale až se jednou stane, že organizace ukončí svoji činnost,
tak přesto připomínka v nějaké podobě tady zůstane ještě
hodně roků.
Ve vzduchu tedy visela otázka s velkým otazníkem. Ano, chtělo by to nějaký neoby-
čejný nápad, který by na dlouhou dobu „zviditelnil“ naše služby a aby všechny li-
dičky nasměroval do naší provozovny, která jim ráda v tíživé životní situaci pomůže,
ale co by to asi mělo být??? Jevilo se nejlépe nechat zhotovit sochu… ANO, ale zkuste
sehnat kameníka! Nepovedlo se. Až v roce 2018 jsme obdrželi od pana Zedníka nád-
hernou sošku – dar do tomboly. V tom již nebylo třeba něco vymýšlet, prostě bylo
rozhodnuto. Oslovila jsem tedy pana Tomiše, jestli by nám sochu zhotovil a byla
jsem moc ráda, že bez váhání souhlasil. Stačilo sehnat dřevo a mohlo se začít...

Socha  byla  vytvořena
záhy,  ale  v  době  covidu
jsme  nemohli  oficiální
„slávu“ pro všechny pří-
znivce  organizace  při-
pravit.
Plánovali  jsme odhalení
sochy také na rok 2021,
ale protože v roce 2022
bude  v  září  PAPRSEK
slavit  30  let  svého  za-
ložení,  dohodli  jsme  se,
že ve stejném roce ofici-
álně  odhalíme  dlouho
očekávanou sochu.

Nadešla kýžená sobota 4. června 2022.
Přišli  přátelé,  kamarádi  a  také  i  zvědaví  hosté...,  nicméně  jsme  byli  moc  rádi,
že se nás sešlo tolik. Zavítali mezi nás vzácní hosté z Prahy  (Zuzka a Jiří Kaprovi)
zástupci z ústředí, měli jsme tu čest přivítat pana senátora Karla Zitterbarta i zá-
stupce města Vyškova v čele s panem starostou Karlem Jurkou. Samozřejmě ne-
chyběl zhotovitel sochy – pan Tomiš Zedník a náš dlouholetý kamarád Ivo Bárek.

Jerry
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Poděkování všem sponzorům za finanční podporu
prázdninových ozdravně-rehabilitačních pobytů.

Asociace PAPRSEK každoročně pořádá vícedenní prázdninové pobyty pro zdravotně
postižené klienty. V letošním roce byla dotace z ministerstva zdravotnictví zamítnu-
ta,  proto  jsme  se  rozhodli,  zajistit  finanční  prostředky  prostřednictvím  žádostí
u svých přátel, přes známé apod..

První potěšující zpráva přišla ze společnosti EDMA Luleč a netrvalo dlouho, přidali
si další přátelé a příznivci klubu PAPRSEK.

Je mi velkou ctí, že mohu SRDEČNĚ PODĚKOVATSRDEČNĚ PODĚKOVAT všem, kteří finančně přispěli
k realizaci prázdninových pobytů, pořádaných v letošním roce.

Jsou to – právnické osoby:
EDMA. s.r.o. Luleč
Českomoravský cement, a.s. Mokrá obec Luleč
DOGA IZOL  s.r.o. Vyškov Radim Pytela – AC Vyškov
FEROBET s.r.o. Rousínov RESPONO, a.s. Vyškov
CHRIŠTOF, spol. s r.o. Brno ZEMO, spol. s r.o. Bohaté Málkovice

Fyzické osoby:
MUDr. Zitterbart Karel Jeřábek Petr
MUDr. Palová Jana Mgr. Vavrouchová Eva
JUDr. Střelec Karel, Ph.D. MUDr. Konečný Tomáš
Maršákovi – rodiče klientů MUDr. Zapletalová Eva
MUDr. Jelečková Bohdana MUDr. Palátová Jana (SIMA DENT)
MUDr. Neubauerová Blanka MDDr. Pospíšilová Vendula (VY DENTAL)

Nesmíme  zapomenout  na  členy  výboru  PAPRSEK,  kteří  se  rozhodli  vícedenní
prázdninové pobyty také finančně podpořit, i když se jich někteří osobně vůbec neú-
častní.

Jsou to:
Bečvářová Miroslava – členka výboru
Bednářová Jaroslava – členka výboru
MUDr. Bělohlávková Hana – rodič klientky a členka výboru
Kočí Kamila – rodič klienta a členka výboru
Kudličková Jitřenka – rodič klienta a členka výboru

Prázdniny se nezadržitelně blíží a jsme moc rádi, že i při nepříznivé situaci, kterou
nám  připravilo  Ministerstvo  zdravotnictví,  můžeme  tyto  výjimečné  pobyty  zrea-
lizovat. Vždyť je to pro mnohé naše klienty JEDINÉ „potěšení“ v roce, na které

se pak celých dalších dvanáct měsíců těší.
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Narozeninová přání pro...
Přáníčko všeho nejlepšího, hodně štěstí, lásky a pevné zdraví

přejeme kamarádům,
narozeným od 1. července do 30. září …

Kočí Jiří, Vyškov
Zetka Ondřej, Brno                    Přejeme Vám, oslavenci milí,Přejeme Vám, oslavenci milí,
Drobný Vojtěch, Slavkov u Brna                abyste měli vždy dostatek síly,abyste měli vždy dostatek síly,
Hrdinka Petr, Olšany        štěstí, zdraví, lásky, spokojenosti,štěstí, zdraví, lásky, spokojenosti,
Kociánová Alice, Brodek u Přerova        každý den nějaký důvod k radosti.každý den nějaký důvod k radosti.
Koutný Jiří, Topolany                                                          Krásné narozeniny.Krásné narozeniny.
Maršák Ondřej a Zdeněk, Přibice         
Klimušová Eva, Kroměříž
Navrátilová Marcela, Rousínov

Poradna a půjčovna PAPRSEK
provozovna: Lípová 364/2, 682 01 Vyškov
otevřeno: PO – ČT 8,00 – 12,00       12,30 – 16,00

pátek terénní práce

 515 531 354

739 598 764 Marie Mikulášková – vedoucí provozovny

605 428 639 Lada Bastlová – osobní asistence

739 371 872 Lenka Žampachová – půjčování rehabilitačních

a kompenzačních pomůcek

Služby, které poskytujeme …

ZDARMA
Informace o poskytovatelích sociálních

služeb v regionu
Podpora pro pečující

(např.: ukázka jak manipulovat
s pomůckou nebo klientem.. apod.)

ZA ÚPLATU
Osobní asistence

Zapůjčení rehabilitačních
a kompenzačních pomůcek
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PODĚKOVÁNÍ dárcům/sponzorům za dary/dotace…
poskytnuté v roce 2022

Obce, Města, Městyse, ministerstva a jiné subjekty
– finanční dary a dotace na   podporu činnosti Asociace   PAPRSEK  

obce/městys/město:  Blažovice, Bohaté Málkovice, Brankovice, Brod nad Dyjí, Bu-
čovice,  Dražovice, Drnovice,  Heršpice, Hostěrádky-Rešov, Hoštice-Heroltice,  Krá-
sensko, Křižanovice u Bučovic, Křižanovice u Vyškova,  Medlovice, Moravské Mál-
kovice, Nemojany, Nesovice, Němčany, Nížkovice, Olšany, Orlovice, Račice-Pístovi-
ce, Rašovice, Švábenice, Topolany, Tučapy, Vážany nad Litavou, Velešovice, Vyškov

– finanční dary/dotace na podporu činnosti   organizace   PAPRSEK  
Jihomoravský kraj, Ministerstvo práce a sociálních věcí,
Nadace Dětský mozek, nadace Charty 77 – Konto Bariéry, MONETA Money Bank,
a.s., nadace TESCO, VDV – nadace Olgy Havlové

Právnické osoby …           pravidelné věcné dary, služby, slevy …  
CM ENGINEERING spol. s r.o., SYNETT s.r.o., 

Poděkování patří i níže uvedeným subjektům,
kteří ve svých prostorách ponechali naše sbírkové pokladničky …

Poradna a půjčovna PAPRSEK Vyškov

Turistické informační centrum Vyškov

… PAPRSKU i jinak pomáhají a s ním spolupracují:

Maják SVČ Vyškov,  Medicco Brno/Přerov, Městská policie Vyškov, MKS Vyškov,
Plavecká škola paní Konkolové Vyškov, Vojenská akademie Vyškov-Dědice
… a všem jmenovitě neuvedeným dobrovolníkům, rodičům zdravotně postižených
dětí, oddílovým vedoucím, praktikantům, přátelům klubu, členům výboru…

… všem ostatním sponzorům, příznivcům,
přátelům, na které se nedopatřením pozapomnělo,

za což se moc omlouváme…

Zde můžete Zpravodaj PAPRSEK získat… ZDARMA

Vyškov - tabák JIRKA, Husova 6
- Turistické informační centrum, Masarykovo náměstí 109/47

Bučovice - paní Nováková Marta – vedoucí Spolku zdravotně postižených  
  Bučovice a okolí

Ivanovice - Medium, pan Boniatti Miroslav, Palackého náměstí

Rousínov - Papír, tabák, noviny, pan Lopour Josef, Sušilovo náměstí 16
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Vydává ...

Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, z.s.
Klub PAPRSEK

Sídlo organizace Tyršova 142/29, 682 01 Vyškov – předměstí
Provozovna Lípová 364/2, 682 01 Vyškov – předměstí

Členové redakční rady Bednářová Jaroslava, Bečvářová Miroslava,
Kaňová Blanka

Příspěvky Bednářová Jaroslava

Mobil 724 993 367
IČ 49408577 DIČ CZ49408577
Číslo účtu klubu 153 290 010/0300
Číslo účtu provozovny 215 057 493/0600
Číslo účtu sbírkového 236 050 995/0600
Číslo účtu spořícího 248 032 823/0600

E-maily:
• klubová činnost/sídlo klubu paprsek.vy@seznam.cz
• provozovna ul. Lípová/centrála pujcovna.vy@seznam.cz
• vedoucí provozovny marie.mikulaskova@paprsek-vyskov.cz
• vedoucí půjčovny pomůcek lenka.zampachova@paprsek-vyskov.cz
• vedoucí osobní asistence lada.bastlova@paprsek-vyskov.cz

Internetové stránky www.paprsek-vyskov.cz

Evidenční číslo MK ČR E 10949

Uzávěrka čísla 2/2022 23. června 2022
Číslo 2/2022 vychází 24. června 2022
Uzávěrka čísla 3/2022 září 2022

Náklad výtisku 230 ks

číslo 2/2022 vychází 24. června 2022

http://mujweb/Paprsek.Vy.Cz


Tisk: CM ENGINEERING spol. s r.o., provozovna Vyškov
červen 2022
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