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prázdninových dialýz 

dovolená v Malaze

společnost B. Braun avitum s.r.o. nabízí program 
prázdninových dialýz, který umožňuje pacientům 
s onemocněním ledvin cestovat po celém světě. 

chcete se podívat do andalusie? Žádný problém. 
v Malaze jsme otevřeli nové prázdninové dialyzační 
středisko. sluncem zalitá Malaga je městem širokých 
bulvárů, ve větru se houpajících palem, pestrého 
nočního života a vynikajících restaurací s čerstvými 
plody moře. 

šťastnou cestu!

Postup při zajištění prázdninové dialýzy:
 � Klient si vybere destinaci a osloví koordinátora 
prázdninových dialýz.

 � Koordinátor doporučí vhodné dialyzační středisko.
 � Klient upřesní termíny dialyzačního ošetření a předá 
kontakt na své domácí dialyzační středisko.

 � Koordinátor si vyžádá potřebnou lékařskou 
dokumentaci a kontaktuje vybranou dialýzu.

 � Koordinátor pacienta kontaktuje a předá mu veškeré 
potřebné informace.

centrum prázdninových dialýz  |  B. Braun avitum s.r.o.  
v parku 2335/20  |  148 00 praha 4  |  Česká republika 
tel. +420-777 456 365  |  fax +420-271 091 923  
prazdninovadialyza.cz@bbraun.com



Milé čtenářky, milí čtenáři,  

léto se sice pomalu překlápí do své druhé poloviny, ale to neznamená, že 
je všem radovánkám konec. letní dovolené a s tím spojené zasloužené 
chvíle odpočinku jsou v plném proudu, a proto bych vám je ráda zpříjemnila 
novým číslem dialogu, který je jako vždy napěchovaný velkým množstvím 
zajímavých rad a tipů. Mottem celého čísla je relax, a to téměř ve všech 
podobách, takže věřím, že s dialogem si ho užijete i vy.

cestovatel petr pavelčík vás zavede na kolonádu do luhačovic, kde společně 
s ním nasajete lázeňskou atmosféru, ochutnáte minerální prameny 
vincetka, ottovka či pramen Mudr. františka šťastného a podíváte se 
po okolí. Kdybyste chtěli prázdninové chvíle spojit se sportem a relaxací, 
zaměřte svoji pozornost na článek o tajemné síle tchai-ťi anebo si jen 
provoňte svůj byt či dům těmi správnými bylinami. jejich kouzlo a účinky 
odkryjeme v článku věnovaném aromaterapii. 

užijte si krásný zbytek letních dnů a pořádně relaxujte doma, na chalupě, 
u vody, pod vodou i nad vodou, na horách i v jeskyních, v kempech či 
v hotelích. 

přeji vám krásné a ničím nerušené čtení.

 
Magda volná 
šéfredaktorka 

z oBsahu vyBíráMeúvodní slovo
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vyšší komfort pre nielen dialyzovaných 
seniorov z celého regiónu
B. Braun Galenia ponúka 71 lôžok 
na troch podlažiach. veľkou výhodou 
je, že 53 z nich predsta-
vujú jednoposteľové izby, 
ktorých býva vo väčšine 
zariadení nedostatok, a 18 
miest je v dvojposteľových 
izbách. „o našich klientov 
sa stará špeciálne vyško-
lený a empatický zdra-
votnícky personál, a to 
24 hodín denne,“ hovorí 
riaditeľ senior care Ga-
lenia ing. Milan halomi, 
MBa. spoločnosť B. Braun 
avitum, ktorej patrí celá 
budova, tak zavŕšila 
druhú časť rozsiahleho 
unikátneho projektu 

spájajúceho špecializovanú lekársku 
starostlivosť o ľudí s vážne poškodený-
mi obličkami so súkromným bývaním. 
súčasťou komplexu je aj nefrologická 

ambulancia.po dobu trvalého pobytu 
seniorov sem rodiny, ktoré sa o pacien-
tov starajú, môžu priviesť až dve blízke 

osoby na relaxačný 
pobyt, napríklad 
počas dovolenky. 
zariadenie môžu 
využiť aj pacienti 
na dobu rekonva-
lescencie, napríklad 
po hospitalizácii 
v nemocnici, po ope-
rácii a pod. „služby 
senior house sú čias-
točne hradené z fi-
nančného príspevku 
Ministerstva práce, 
sociálnych vecí a ro-
diny a časť si klient 
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Na konci mája bolo pre obyvateľov Galanty a neďalekej 
Bratislavy otvorené nové unikátne multifunkčné zariadenie 
B. Braun Galenia, ktoré ako prvé na Slovensku ponúka seniorom 
s poškodenými obličkami okrem dialyzačnej starostlivosti 
nefrologickú ambulanciu, domov pre seniorov, rehabilitačné 
centrum a Alzheimer centrum. „Komplexná starostlivosť 
na jednom mieste je celosvetovým trendom. Skúsenosti z nášho 
obdobného projektu v Slavkove u Brna nám potvrdili, že tento 
koncept jednoznačne zlepšuje kvalitu života aj vážne chorým 
ľuďom, ktorí vďaka nemu nemusia investovať svoj čas a energiu 
do prepravy do zdravotného strediska, a tak im zostáva čas aj 
na aktívny život,“ hovorí riaditeľ siete dialyzačných stredísk 
B. Braun Avitum CZ/SK MUDr. Martin Kuncek. „Veľkou 
výhodou je aj priame prepojenie s nemocnicou, kde majú klienti 
k dispozícii ďalšie odborné ambulancie,“ dodáva. 

prvý domov pre seniorov  
a dialyzovaných pacientov na Slovensku  
sme otvorili v Galante



Nadštandardná 
starostlivosť v moderne 
vybavených priestoroch  

  �  Podzemie:  
tvorí technické zázemie a priestory 
na rehabilitáciu s telocvičňou, po-
silňovňou a hydroterapiou. 

  �  Prízemie:  
Kompletne zrenovované a novo vy-
bavené dialyzačné stredisko, ktoré 
v súčasnej podobe slúži pacientom 
od decembra 2016. 

  �  I. poschodie: 
alzheimer centrum s 23 lôžkami. 
všetky postele sú elektricky polo-
hovat eľné a vybavené antidekubit-
nými matracmi. 

  �  II. poschodie: 
zariadenie opatrovateľskej služby. 
podmienkou pre prijatie je plnole-
tosť klienta a stupeň odkázanosti 
minimálne 2. na tomto poschodí 
je umiestnených päť dvojlôžkových 
a 14 jednolôžkových izieb. 

  �  III. poschodie: 
zariadenie pre seniorov so stupňom 
odkázanosti na sociálne služby 4–6. 
Majú tu k dispozícii 24 lôžok. všetci 
klienti zariadenia sú vybavení ná-
ramkami alebo príveskami s tlači-
dlom na privolanie pomoci.
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dopláca sám. výška štátneho príspevku 
sa líši podľa stupňa závislosti. ceny sú 
podstatne nižšie ako v zariadeniach 

s rovnakým štandardom v Bratislave,“ 
hovorí ing. Milan halomi, MBa.

rešpektovať krehké zdravie,  
a pritom dobre žiť
B. Braun Galenia má už prvých 13 oby-
vateľov z možných 71. štyria z nich trpia 
alzheimerovou chorobou a dvaja klienti 
sú na dialýze. s poskytovanými službami 
sú spokojní. 

„za najväčšiu výhodu považujem, že 
už nemusím čakať na sanitku. izba je 
navyše veľmi pekná a priestranná, do-
konca s vlastným televízorom. Miestny 
personál je veľmi milý a strava mi chu-
tí,“ hodnotí svoje doterajšie skúsenosti 
ubytovaný dialyzovaný pacient, pán 
polák.

pred budovou sa rozprestiera park, kde 
boli v rámci realizácie projektu vyko-
nané záhradné úpravy a vysadené nové 
rastliny. Budova B. Braun Galenia bola 
pôvodne detským pavilónom nemocnice, 
ktorý s nemocnicou spájal 150 m dlhý 
podzemný tunel. táto výhoda zostala 
zachovaná. v prípade potreby cez tento 
tunel môžu klienti suchou nohou prejsť 
a navštíviť špecializované ambulancie, 
ako napríklad geriatriu, diabetológiu 
alebo nefrológiu. „pacienti s ochore-
niami obličiek sú polymorbídni a často 
vyžadujú konzultácie aj u iných odbor-
ných lekárov. nevyhnutnosť komplexnej 
starostlivosti so sebou logicky prináša aj 
predpokladaný vyšší vek ubytovaných,“ 
vysvetľuje vedúci lekár miestneho dia-
lyzačného strediska B. Braun avitum 
Mudr. lórant Bobák.

obyvatelia nie sú izolovaní na periférii
Klienti B. Braun Galenia zostávajú 
neoddeliteľnou súčasťou mestského 
ruchu, ale so zázemím pokojnej štvrte. 
Môžu si vyjsť do priľahlého parku, 
vyraziť na zmrzlinu alebo sa napríklad 
pozerať, ako si mládež ide zahrať 

futbal. Kvalitu života ubytovaných zvy-
šuje zaujímavý program organizovaný 
nielen v skupinách, ale aj individuálne. 
„plánujeme výlety, vychádzky, prednášky 
prepojené s kultúrnymi spoločenstvami 
z mesta, napríklad s vystúpením detí 
z miestnych škôl 
a škôlok,“ do-
dáva ing. Milan 
halomi, MBa. 
z doplnkových 
služieb môžu 
klienti využívať 
kaderníctvo, 
pedikúru alebo 
manikúru. o ich 
duchovné potreby 
sa stará kňaz, 
ktorý prichádza 
raz za mesiac. 
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Lukostřelec a ambasador B. Braun pro život 

david drahonínský vyhrál nejen v no-
vém Městě nad Metují, ale i v celkovém 
hodnocení evropského poháru, kdy se 
první kolo konalo v italské olbii. ani tam 
nenašel přemožitele. přesto je rád, že 
tuto část sezóny uzavřel právě v novém 
Městě nad Metují: „poprvé jsem zde byl 
na turnaji v roce 2003 a každý rok se 
těším na setkání s přáteli z celého světa. 
tato multikulturní sportovní akce se mi 
vryla do srdce,“ vzpomíná david. 

lukostřelec měl na závodě i svoji svě-
řenkyni terezu Brandtlovou, která s ním 

od října roku 2017 trénuje. tereza prošla 
částí klasifikace, kdy je zařazena do ka-
tegorie W1 s kladkovým lukem, stejně 
jako david: „tereza zvládla kvalifikaci 
na jedničku, jelikož si střelila osobní 
rekord. Bohužel se už ale předchozího 
dne zranila a kvalifikační i eliminační 
souboje dostřílela v bolestech. sáhla si 
na dno, i to k sportu patří. získala cenné 
zkušenosti, ale také chuť do dalšího tré-
ninku. Čeká nás hodně práce. už se těší-
me na to, až si tereza na dalším závodě 
posune své maximum,“ říká ambasador 
david drahonínský.

co čeká světovou jedničku v příštích 
týdnech? „Moc volna si neužiji a kromě 
spánku budu kupodivu hodně hodin trá-
vit s lukem v levé ruce, s šípy na dosah 
mé pravačky a žlutým středem v dohledu 
padesáti metrů…“ odpoví bez rozmyšlení 
muž, jemuž patří první pozice ve světo-
vém žebříčku, a my mu přejeme pevnou 
ruku a ostříží zrak! 

redakce dialogu

david drahonínský   
nenašel přemožitele a suverénně ovládl evropský pohár

Již 22. ročník Světového žebříčkového turnaje 
a Evropského poháru v paralympijské lukostřelbě 
v Novém Městě nad Metují uzavřel své brány. Sešlo 
se zde okolo 300 lukostřelců z celého světa, aby 
zde porovnali síly před následujícím mistrovstvím 
Evropy, které se koná v polovině srpna v domácí 
Plzni. Evropského poháru se zúčastnil i český 
paralympionik David Drahonínský, který obhajoval 
zlatou medaili z minulého roku. Nezaváhal a obsadil 
opět nejvyšší příčky.

„počas našej dlhoročnej činnosti sme 
neustále konfrontovaní so zdravotnými 
aj sociálnymi problémami dialyzova-
ných seniorov. pri dnešnej pokročilej 
a dostupnej zdravotníckej starostlivosti 
sa dialýzy dožije čoraz viac pacientov, 
ktorí by kedysi zomreli v mladšom veku. 
naše zariadenie je doposiaľ ojedinelé 

aj v európskom meradle. snažíme sa, 
aby aj títo pacienti mohli pri svojom 
komplikovanom zdravotnom stave dobre 
žiť, nielen prežívať,“ dodáva na záver 
Mudr. Martin Kuncek. 

redakce dialogu  
foto ester horovičová



diagnóza: akutní leukémie
pediatrička vyslovila podezření, že by 
mohlo jít o poruchu krvetvorby. už 
po cestě domů františek téměř zko-
laboval a nakonec ho musel vrtulník 
záchranné služby přepravit do pražské 
fakultní nemocnice v Motole. následná 
vyšetření bohužel potvrdila diagnózu 
akutní leukémie. 

od loňského listopadu tak františek 
i s maminkou neustále pendluje mezi 
nemocnicí a domovem. náročná léčba je 
pro františkovo dětské tělo velkou zá-
těží a způsobuje mu řadu dalších potíží, 
jako jsou bolesti břicha, nevolnosti nebo 
otoky. 

Bez práce a s nejnižším stupněm  
přiznaného příspěvku
vzhledem k františkově časté 
hospitalizaci musela jeho ma-
minka jaroslava pávková odejít 
z práce a posledních několik 
měsíců se naplno věnuje fran-
tiškovi. ačkoli jim oběma od za-
čátku finančně pomáhá nadace 
dobrý anděl, žijí prakticky z ruky 
do úst. paní pávková si sice 
vyřídila příspěvek na péči, ale 
posudkový lékař jí přiznal pouze 
nejnižší stupeň. jejich rodinná 

situace tak zůstává komplikova-
ná. františkův otec se navíc se 
synem nestýká, neprojevuje o něj 
žádný zájem ani v době nemoci 
a přispívá pouze minimálním 
výživným. 

vysportuje se pro františka nové kolo 
a dovolená? 
díky projektu Plníme sen pohybem za-
městnanci skupiny B. Braun sportují, aby 
každý kilometr a každou spálenou kalorii 
proměnili v peníze na dovolenou pro 
malého františka a jeho maminku, která 
věří, že se jim začne blýskat na lepší 
časy: „průběžné výsledky frantíkovi vyšly 
dobře, tak doufám, že léčbu úspěšně 
zvládneme,“ říká jaroslava pávková a do-
dává: „oba se těšíme, že až se frantík 

vyléčí, vyrazíme si spolu na vysněnou 
dovolenou.“

aktuální odhad ukončení františkovy 
léčby je březen 2019, takže oba ještě 
čeká pár perných měsíců. a aby fran-
tišek nabral síly co nejdřív, promění se 
sportovní výkony i v bonus v podobě 
kola, které měl slíbené od maminky. pro 
paní pávkovou je momentálně koupě 
kola z finančních důvodů nemožná 
a františek má stejně v průběhu léčby 

sportovní aktivity zakázané. „přál 
bych si zelené,“ zasvítily františko-
vi oči, když jsme se ho ptali, jaké 
by jeho vysněné kolo mělo být. 
„těšíme se, že splníme další dětský 
sen,“ říkají zaměstnanci skupiny 
B. Braun. 

redakce dialogu 

Osmiletý František i jeho maminka ještě donedávna vedli 
docela obyčejný rodinný život. Když ale loni v září František 
nastoupil do první třídy, začala se u něj stále častěji projevovat 
nekontrolovatelná únava. V momentě, kdy Františkově mamince 
volali ze školy, že si musí syna vyzvednout, protože mu není 
dobře, se jim oběma změnil celý život. 

chceme vyplnit další sen!  
Malý František se léčí s leukémií a my  
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B. Braun poMáhá
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neBerMe se
taK Moc váŽně
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rozhovor

dobrý den, simono. Řekněte mi, co vám 
v poslední době udělalo největší radost? 
víte, já už dneska mám takové malé díl-
čí radosti a snažím se, abych každý den 
nějakou tu malou radost mohla prožít. 
občas vás taková malá radost udrží celý 
den v dobré náladě. ať už je to pěkné 
představení, které hraju každý večer, 
jako by to bylo poprvé nebo naposledy. 
protože vím, že divadlo je šuškanda, 
mým cílem je, aby diváci, kteří po mém 
představení přijdou domů nebo mezi 
přátele, řekli: „na tu stašovou do diva-
dla musíš jít, to byl velký zážitek.“ pak 
mám vždycky radost, když se se mnou 
chtějí setkat moji synové, protože už 
mají svůj život a je pro mě čest a veliká 
radost, když chtějí se mnou trávit svůj 
volný čas. Mám průběžnou radost, když 
čtu dobrou knížku, protože jsem veliký 
čtenář, nebo se těším na svůj týden 
v itálii. 

léto je v plném proudu, jak si ho užívá-
te? chystáte se někam na dovolenou? 
já jsem se už poněkolikáté rozhodla 
léto a svoje prázdniny trávit na letních 
scénách, protože je to pro mě i pro 
diváky veliký zážitek. letos opět hraju 

v červenci a v srpnu šest svých komedií 
na letní scéně divadla ungelt a moc 
se na to těším. letos mám zařazenou 
novou komedii amerického autora neil 
simona „vězeň na druhé avenue“ s Ka-
milem halbichem, který rozkošně hraje 
mého manžela. ale těším se i na „Řím-
ské noci“, „skleněný zvěřinec“, „drobeč-
ky z perníku“, „filumenu Marturano“ 
a „posledního ze žhavých milenců“. 
nevím, kterou z těchto komedií mám 
radši, protože každá je jiná, v každé 
mám naprosto jinou roli a kaž dá si 
získala moje srdce. dovolenou si budu 
vybírat po týdnech na podzim a v zimě, 
zatímco zase moji kolegové v divadlech 
budou na jevišti. všem nám to tak vy-
hovuje. 

Máte nějaký zatím nesplněný sen? něco, 
co chcete zažít, vyzkoušet, nebo jen 
něco, co byste si moc přála? 
já už moc nesplněných přání nemám. 
přeju si jenom, aby moji synové byli 
zdraví, aby moji rodiče byli v plné síle 
a aby mi fungovala paměť a neopouštěla 
mě chuť do života a chuť hrát divadlo. 
to ostatní si musím zařídit sama a také 
se o to sama přičinit. 

na co nikdy nezapomenete? 
těch krásných momentů v životě je 
hodně. narození mých synů je určitě 
na prvním místě, ten krásný pocit už 
nikdy nic nepřekoná. Moji synové jsou 
pro mě to první, co je pro mě v životě 
nejdůležitější a důvod proč tady na svě-
tě vlastně jsem. pro ně jsem schopná 
a ochotná obětovat všechno. neuvě-
řitelné je, že ve svých 63 letech mám 
ještě oba rodiče a že si s nimi můžu 
každý den popovídat a že se jich ještě 
můžu na všechno zeptat. důležitou 
roli v mém životě měla i moje babička, 
na kterou stále s láskou vzpomínám. 
Když mi bylo zhruba deset let, tak mi 
moje právě babička vyprávěla o té své 
babičce a v jednu chvíli jí tekly z očí 
slzy. tenkrát jsem si myslela, bože můj, 
ta moje babička je divná, že po těch le-
tech ještě může při vzpomínce na svoji 
babičku brečet, a vidíte, dneska už jsem 
v tom taky, i já mám slzy v očích při 
vzpomínce na ni. 

dočetla jsem se o vás, že aktivně sportu-
jete a cestujete. dodržujete také zdravý 
životní styl?
jak se to vezme. dělám všechno tak, 
abych se cítila dobře. střídmě jím, 
hodně se pohybuju, ostatně večer při 
představení je to takové večerní fitness. 
Kolikrát propotím divadelní kostým. 
Když mám čas, cestuju především do mé 
milované itálie, v zimě lyžuju, v létě jez-
dím na kole a sem tam si zahraju tenis. 
Bohužel jsem se nikdy úplně nezbavi-
la cigaret. Mockrát jsem s kouřením 
přestala, a mockrát jsem zase začala. 
ovšem snažím se rozšiřovat časový pro-
stor mezi cigaretami. Myslím, že mi to 
celkem jde (smích). skleničku červeného 
vínečka si ráda po představení taky 
dám. Řídím se heslem mé babičky – jez 
do polopita, pij do polosyta a budeš 
dlouho živ a zdráv. poslouchám svůj 
vnitřní hlas a žiju v rovnováze sama se 
sebou. 

Simona Stašová, vítězka ceny TýTý, držitelka Ceny Thálie a třikrát 
nominovaná na Českého lva nezapomenutelná představitelka 
mnoha televizních a filmových rolí a nejoblíbenější a nejžádanější 
česká herečka poslední doby. Narodila se v Praze ve znamení Ryb 
19. března 1955, má dva syny Marka a Vojtěcha a díky svojí 
mamince věděla již od malička, že jednou bude herečkou a tak se 
i stalo. Po absolvování konzervatoře a DAMU získala v roce 1976 
angažmá v souboru Jihočeského divadla v Českých Budějovicích, 
následně zakotvila na 14 let v Divadle E. F. Buriana v Praze 
Na Poříčí, hostovala v Činoherním klubu a v divadle v Řeznické 
a dnes pravidelně hraje v divadle ABC a v divadle Bez zábradlí. 
Divadlo a pejsek Pepina jsou dvě vášně, bez kterých už nemůže 
být. Pojďme se společně podívat pod pokličku toho, co dalšího má 
Simona ráda, co by ještě od života chtěla a co všechno jí již dal. 



jste neuvěřitelně vitální a plná humoru. 
vaší mamince je krásných 87 a tatínkovi 
neuvěřitelných 90 let. je to závidění-
hodnými geny, nebo máte nějaký rodin-
ný recept na dlouhověkost? 
na to asi žádný recept kromě toho „všeho 
s mírou“ není. něco samozřejmě zařídí 
geny, ale humor je sůl života a smích 
prodlužuje život, to už víme všichni. vím, 
že celá naše rodina měla a má ke smíchu 
a ke zlehčování životních trablů hodně 
blízko, tak možná tam nějaký ten recept je. 

působíte neuvěřitelně klidně a vyrov-
naně. je to tím, že chodíte pravidelně 
na jógu? 
ne, ne, ne, jógu jsem zkusila, ale nej-
sem na to typ. svoje myšlenky umím 

daleko líp usebrat při čtení dobrých 
knížek. Mám široký záběr od psycholo-
gických knížek, přes románové příběhy, 
historické až po detektivky. zhltnu 
všechno podle toho, jakou mám prá-
vě náladu, a tím si utřídím a zařadím 
všechny myšlenky a nacházím odpovědi 
na všechny svoje otázky. dobrá knížka 
je veliká radost, to si člověk popovídá 
a konfrontuje se s chytrým autorem, 
který se umí vyjadřovat. Můžu do-
poručit napínavý román sarah flint 
„Maminčin mazánek“ nebo nádherný 
román lucy di fulvio – „chlapec, který 
rozdával sny“ či třeba knihu radkina 
honzáka „psychosomatická prvouka“. 
a samozřejmě nemůžu zapomenout 
na světlanu alexejevičovou a její knihu 

„doba z druhé ruky aneb Konec rudého 
člověka“. pěkné počteníčko!

co byste našim čtenářům doporučila 
na udržení pozitivní energie? 
Každý tahá dobrou náladu z něčeho 
jiného. někdo z rodiny, někdo z přátel, 
někdo ze své práce, někdo ze sportu… 
rada, kterou jsem si já zapamatovala, 
je nebrat se tak moc vážně. podívat 
se na svůj problém z ptačí perspektivy 
a uvědomit si, že jsou na tom lidi mno-
hem hůř a žijí a ještě přitom rozdávají 
radost druhým. já vím, že lehce se to 
řekne a hůř realizuje, ale už jenom uvě-
domění, že každý má svůj batoh starostí, 
člověku dává pocit, že v tom není sám, 
že všechny starosti lidí jsou vlastně 
život sám. a možná právě díky tomuto 
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uvědomění se nám 
zlepšuje nálada 
a přijímáme pozi-
tivní energii sami 
ze svých vlastních 
myšlenek. 

Máte s sebou novou 
psí přítelkyni, pepinu. 
jak a za jakých okol-
ností se vaše cesty 
zkřížily? 
děti ji našly v lese 
u Mělníka jako dvou-
měsíční štěňátko, 
donesly ji do útulku 
a odtud jsem si ji od-
nesla já. dneska už 
jsme spolu rok a dva 
měsíce a je to moje 
parťačka, ohromný 
osobní hlídač. jsem moc 
ráda, že ji mám, a vidím 
a cítím, že pepča je ráda, 
že má mě.

našla jste díky pepině 
nový elán či impulz do života? 
víte, když si pořídíte živáčka, tak prostě 
už nejste nikdy sami. Má svoje potře-
by, chce papat, chce se venčit, chce se 
mazlit, chce si hrát, chce, abyste ho 
vnímala. a to je pro člověka dobře, ně-
kdo vás potřebuje, a to je pocit, který 
každý z nás v životě taky potřebuje. 
nebýt sobec, být tady pro někoho. nedá 
se to srovnat s dětmi, ale pokud nemáte 
nikoho, nějaký ten živáček vám dá dob-
rý pocit, a to není málo.

chtěla jste se vždy stát herečkou? in-
spirovala vás maminka? lákal vás někdy 
i jiný obor? 
Žít vedle jiřinky Bohdalové celý život, 
to vás nemůže neovlivnit. Máma je 
originál, máma je živel, máma je činná 
sopka, ale životodárná. ano, máma mě 
ovlivnila téměř ve všem. Byť jsem si šla 

svojí cestou, její vliv je na mě znát až 
do mého stáří. nebýt jiřinky, nebyla bych 
herečkou, vůbec by mě to nenapadlo. 

a čím byste byla? 
těžko říct, mám talent na jazyky, tak 
bych byla asi překladatelkou a nejspíš 
z italštiny. Možná by mě pak i napadlo 
překládat divadelní hry, takže bych se 
třeba i k tomu divadlu takto dostala. 
dnes si přečtu italskou divadelní hru 
v originále, a to má taky svoji výhodu, 
ale hlavně jsem tady a teď ráda tím, čím 
jsem, a jsem vděčná za to, čeho jsem 
v životě dosáhla. 

za chvilku začíná nový školní rok a s ním 
i divadelní sezona. co pro tu letošní při-
pravujete? 
Mám po premiéře nové hry, o které jsem 
už mluvila – „vězeň na druhé avenue“. 
je to opravdu rozkošná komedie o tom, 

co všechno musí 
ženská s chlapem 
vydržet, aby s ním 
pak nakonec došla 
do vytoužené har-
monie. dosáhne 
toho samozřejmě 
jedině humorem 
a srandou. Kromě 
Kamila halbicha, 
který si užívá role 
mého manžela, 
s námi hrají i ve-
ronika jeníková, 
Magda Weiger-
tová, jelena 
juklová, helenka 
Karochová a va-
sil fridrich – to 
jsou povedené 
sestry a bratr 
hlavního hrdiny, 
kteří mu přijdou 
sestersky a bra-
trsky „pomoci“. 

autor neil simon je mistr komedií, a já 
už hraju jeho třetí hru. přijďte se podívat 
do divadla Bez zábradlí.

jaký je váš recept na relax a odpočinek? 
Budu se opakovat, nejraději jsem se svý-
mi syny, jejich společnost mi vždy nalije 
benzin do křídel a zase můžu letět. děti 
jsou pro mě smyslem života, neznám 
větší. a také ta nepostradatelná dobrá 
četba – člověk se odpoutá sám od sebe, 
aby se zase k sobě vrátil. důležité je udr-
žet sám sebe pohromadě. 

je něco, co byste na závěr ráda vzkázala 
našim čtenářům? 
přeji všem hodně lásky a zdravíčka 
a přijďte do divadla.

text Magda volná
foto lenka hatašová
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chcete lépe pečovat o svůj zdravotní stav?  
navštivte stránky www.lepsipece.cz

Chcela by som sa spýtať, či klesajúce hodnoty glomerulárnej filtrácie 
obličiek je možné nejakým spôsobom zastaviť, alebo spomaliť a či 
je potrebné vyšetrenie nefrológom? Rada by som tiež zhodila nejaké 
kilá pomocou bielkovinovej keto diéty. Je to možné? Vyšetrenie som 
si dala urobiť za posledné tri roky: V apríli 2016 bola hodnota 
kreatinínu 78 umol/L, referenčné hodnoty: 60−115 umol/L; eGFR 
zistená 72. V apríli 2017 mi bola zistená hodnota kreatinínu 
91 umol/L, eGFR bola zistená 59. V apríli 2018 som mala zistenú 
hodnotu kreatinínu 105, eGFR zistená hodnota 49. Klesajúce 
hodnoty ma znepokojujú. Mám 62 rokov. 

výsledky ukazují rostoucí hladinu kreatininu. pokud po dobu sledování máte 
stejnou váhu a vedete stejný životní styl, pak výsledky skutečně mohou 
poukazovat na klesající funkci ledvin. v tom případě doporučuji celkové interní 
nebo nefrologické vyšetření, které odhalí, zda jsou přítomny známky onemocnění 
ledvin, jako je například přítomnost bílkoviny či krve v moči. ukáží také, zda 
nemáte hypertenzi, obezitu, cukrovku nebo jiné onemocnění, které může být 
příčinou klesající funkce ledvin. pokud jste naopak v posledních třech letech 
změnila životní styl a více sportujete, zvětšila se vám svalová hmota nebo 
jen prostě jíte více masa a bílkovin, nemusí být rostoucí hladina kreatininu 
v uvedeném rozmezí známkou onemocnění ledvin. 
 

Dobrý deň. Mám 36 rokov a zatiaľ prvé štádium ochorenia. Chcel 
by som sa spýtať, či a kedy by sa toto ochorenie mohlo začať liečiť 
liekmi ako: tolvaptan, samsca, jinarc v Čechách alebo na Slovensku, 
keďže viaceré krajiny už tento liek používajú, prípadne aké dostupné 
liečby už existujú. Ďakujem za odpoveď a želám pekný deň. 

pokud je mi známo, tolvaptan je nyní schválen za splnění řady podmínek 
u některých pacientů v usa. u nás není v běžné distribuci a nemá schválenou 
úhradu. výsledky studií o přínosu léku nejsou zcela jednoznačné, protože jsou 
obavy z vedlejších účinků a jeho cena je velmi vysoká. v žádném případě lék není 
schopen nemoc zastavit, zpomalit její progresi lze vysokým příjemem tekutin. je 
třeba pravidelně kontrolovat krevní tlak. 

Odpovídá  

MUDr. Roman Kantor
z Dialyzačního střediska 
B. Braun Avitum Třinec, 
člen Lékařské rady 
B. Braun Avitum

vážení čtenáři,  
své dotazy nám zasílejte  
na adresu redakce: 
Redakce časopisu Dialog 
B. Braun Avitum s.r.o. 
V Parku 2335/20, 148 00 Praha 4
nebo e-mailem na adresy:  
dialog.cz@bbraun.com,  
dialog.sk@bbraun.com 
nebo prostřednictvím internetu  
v poradně na www.ledviny.cz. 
 
dotazy můžete také předat  
personálu dialyzačních středisek 
B. Braun avitum.

poradna
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tai-či a jeho blahodárný vliv
tai-chi-chuan (tai ji Quan) znamená 
pěst velkého předělu nebo pěst nejzazší 
konečnosti. toto pomalé, ale zároveň 
komplexní cvičení se díky detailně pro-
pracovaným pohybům snaží podporovat 
fyzické i duševní zdraví. pokud se chcete 
tai-či naučit a porozumět mu, musíte 
mít nejen odhodlání, ale i hodně trpěli-
vosti. je to cvičení, které je třeba stále 
opakovat a vnímat ho nejen tělem, ale 
i duší. 

tai-či má několik úrovní a učitelů. vy-
chází ze 124 forem různých provedení 
a úrovní. jednotlivé prvky jsou uspořádá-
ny do třinácti forem a každá lekce se liší 
na základě schopností vašeho lektora. 
nedoporučuje se s tímto cvičením za-
čínat doma bez kvalifikovaného mistra, 
protože nikdo nebude moci kontrolovat, 
zda správně cvičíte a dýcháte. je důleži-
té vypnout, abyste si uvědomili a správ-
ně koordinovali všechny čtyři končetiny, 
kterými budete najednou dělat pro vás 
nezvyklé pohyby. 

Čím častěji budete cvičit, tím více tělo 
odpoutáte od veškeré bolesti a zaplavíte 
ho příjemnými pocity. dá se říci, že je to 
taková meditace v pohybu.

ačkoli tai-či vypadá tajemně, výzkumy 
dokazují, že funguje
hlavním klíčem k vědecky podepřeným 
zdravotním přínosům tai-či je energie 
čchi. podle tradic starověké asie před-
stavuje čchi vaši životní energii. pokud 
může čchi volně proudit, jste ve stavu 
rovnováhy a zdraví. avšak je-li vaše 
čchi oslabená nebo blokovaná, můžete 
se potýkat s fyzickými, duševními nebo 
emočními problémy, a právě cvičení tai-
-či proudění energie čchi podporuje.

začněte s uzdravováním od hlavy až 
po špičky prstů
stále rostoucí počet studií z poslední 
doby ukazuje, že cvičení tai-či má mnoho 
příznivých účinků, mezi něž patří napří-
klad snížení krevního tlaku, snížení stre-
su, posílení a zlepšení rovnováhy. a co je 
ještě lepší − prospěch z tohoto cvičení 
může mít každý, bez ohledu na věk nebo 
fyzickou zdatnost. není tedy divu, že 
jde o vyzkoušené a ověřené cvičení 
vrcho lových atletů, aktivních dospělých 
a dokonce seniorů starších sedmdesáti 
či osmdesáti let, kteří se chtějí dostat 
do formy nebo si přejí formu udržet.

podle edukačních materiálů harvard Medical 
school zpracovala redakce dialogu 

tai-Či 
Objevte léčivou sílu 

− starodávného klíče k zdravějšímu 
a šťastnějšímu životu    

Zajímá vás, co vlastně tai-či je? V průběhu tisíciletí toto starodávné 
čínské cvičení prokázalo, že je jedním z nejúčinnějších způsobů, 
kterými můžete zlepšit své fyzické i duševní zdraví. S tai-či si 
zlepšíte rovnováhu, zmírníte bolesti, snížíte stres a posílíte své srdce!  

Potvrzeno odborníky

odborníci z harvardovy univerzity uka-
zují, jak lze pomocí tohoto šetrného 
duševně-tělesného cvičení ozdravit 
tělo i mysl pro delší a zdravější život, 
bez rizika úrazu:  
 � snižuje rizika pádu o 43 %, 
 � snižuje rizika úrazu o 50 %,
 � povzbuzuje náladu o 82 % − podle 
studií vedlo cvičení tai-či k význam-
nému zlepšení nálady a snížení poci-
tů úzkosti, navíc je účinné při léčbě 
deprese bez medikace, 

 � předchází onemocněním srdce − po-
siluje vaše srdce pěti různými způ-
soby,

 � zbavuje bolestí − stále rostoucí po-
čet klinických zkoušek prokazuje, že 
tai-či přináší významnou úlevu od 
bolestí zad, artritických bolestí a bo-
lestí souvisejících s fibromyalgií,

 � zbystřuje mysl − tai-či může pomá-
hat zpomalovat snižování kognitiv-
ních schopností spojené se stárnu-
tím, a dokonce zpomalit demenci, 

 � buduje sebedůvěru při získávání do-
vedností ovládat svoje svaly i mysl.

více informací naleznete na webových 
stránkách Českého centra tradičních 
čínských cvičení www.wudang.cz.



vnímání máme spojeno s čichem 
aromaterapie má široký záběr využití, 
a to léčebné, masážní, při wellness, na 
parfémy a na kosmetiku, používá se ale 
i v péči o domácnost, rostliny i domácí 
mazlíčky. éterické oleje působí na fyzické 
i psychospirituální úrovni a nabízí ne-
omezené možnosti kombinací. vzruchy 

vyvolané molekulami esenciálních 
olejů pronikají čichovým nervem 
(fila olfactoria) do limbického 
systému v mozku, a tím přímo 
ovlivňují emoce. Člověk je schopen 
rozeznat až deset tisíc různých 
vůní. některé studie dokonce uka-
zují, že si pamatujeme veškeré vůně 
a pachy, které v průběhu života 

zaznamenáme. Když ucítíme například 
hřebíček, vybaví se většině z nás vánoční 
čas, svařené víno nebo pomeranče na-
zdobené právě hřebíčkem. 

vůně jsou pestré směsi vysoce koncent-
rovaných chemických látek, které účin-
kují proti plísním, mikrobům, odpuzují 
hmyz, podporují hojení a regeneraci 
tkání, sexuální apetenci, ovlivňují nála-
du, zvládání stresových situací, tepovou 
frekvenci, hormonální rovnováhu a mno-
ho dalšího. 

pro získávání éterických olejů z rostlin 
existují různé techniky: destilace vod-
ní parou, florentinské nádoby, lisování 
za studena, enfleuráž nebo extrakce 
pomocí rozpouštědla. éterické oleje se 
získávají z různých částí rostlin: z květů 
(růže, jasmín, levandule), listů (máta, 
meduňka, bergamot), kořenů (zázvor), 
pryskyřice (kadidlo, myrha), surového 
dřeva (santal). 

Slovo aromaterapie vychází z řečtiny a znamená péče pomocí 
vůně. Je to nauka o působení vůní a éterických olejů. Vychází 
ze znalostí botaniky a molekulárněbiologického působení 
účinných látek. Tato léčebná a harmonizační metoda je stará 
více než 9 000 let, používali ji Číňané i Egypťané a byla velmi 
oblíbená mezi domorodými černošskými a indiánskými kmeny.  

téMa
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tajuplná síla  
léčivých vůní 
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Aromaterapie v praxi 
aneb jak se používají 
éterické oleje

Masáž
éterické oleje se mohou do těla do-
stat různými cestami, jsou lipofilní 
neboli rozpustné v tucích. přes kůži 
a krev procházejí lymfatickým sys-
tém do svalových tkání a cílových 
orgánů, a proto se při masážích 
míchají s rostlinnými oleji. uni-
kátní účinek těchto olejů ve spo-
jení s masáží vyvolává v našem 
organismu příznivou regenerační 
odezvu. 

aromalampa a difuzér
nejznámější metodou aro-
materapie je odpařování přes 
aromalampu či difuzér. Mezi 
oblíbené aromalampy patří elek-

trické, protože udržují stabilní teplotu 
a éterické oleje se v nich nepřehřívají. 
použití aromalampy či difuzéru se hodí 
na probuzení emocí, nálad, kreativity 
a životní radosti. 

inhalace
několik kapek éterického oleje nakape-
me do misky s horkou vodou. Množství 
se liší dle jednotlivých esencí. obličej 
držíme nad napařovací miskou, hlavu 
máme zakrytou velkým šátkem nebo 
jinou tkaninou, aby pára neunikala. 
zhluboka se nadechujeme a vydechuje-
me. inhalace efektivně ničí bakterie, viry, 
mírní otoky sliznice nosu a ústní dutiny 
a podporuje jejich zotavení. 

obklady 
používají se na kůži. do misky s horkou 
vodou dáme několik kapek oleje, namočí-
me v ní např. kapesník, vyždímáme a teplý 
jej přiložíme na potřebné místo na těle. 

Koupele
do koupele použijeme 5–15 kapek vámi 
zvoleného esenciálního oleje, který 
na lžíci smícháme s rostlinným olejem, 
popřípadě smetanou (jako Kleopatra) 
či medem. vše smícháme a teprve poté 
přidáme do vany plné vody o teplotě cca 
38 °c. při horké lázni lze danou látku 
prokázat v krvi již po 20 minutách. při 
odpařování přijímáme oleje vdechová-
ním přes průdušky a plíce. 

Víte, že… 

éterické oleje jsou vysoce koncentrova-
né látky. uvědomme si, kolik rostlinné 
hmoty je třeba k přípravě esenciálního 
oleje. například z 60 tisíc růžových 
květů lze získat pouhých 25 g růžového 
oleje. destilací suchých levandulových 
květů lze získat o trochu víc, ze 100 kg 
se připraví 3 litry oleje. 

Trocha botaniky  

při studiu esenciálních olejů nám 
pomůže, budeme-li znát příslušnost 
rostlin k dané čeledi, například: 
Miříkovité – jejich účinek je podobný 
hormonům (anýz, fenykl), podporují 
trávení a působí proti nadýmání (kmín, 
koriandr). 
Borovicovité – využití pří onemocnění 
dýchacích cest, dezinfikují vzduch. 
Hluchavkovité – posilují psychickou 
i fyzickou stránku člověka. některé 
éterické oleje mohou zvyšovat krevní 
tlak (rozmarýn).  
Lipnicovité – (palmová růže, citronová 
tráva) uvolňují lymfatický systém, ničí 
choroboplodné zárodky a také odpu-
zují hmyz.

ČlověK je schopen rozeznat aŽ deset tisíc různých vůní. něKteré studie 

doKonce uKazují, Že si paMatujeMe vešKeré vůně a pachy, Které v průBěhu 

Života zaznaMenáMe



Namíchejte si svou 
aromaterapii 
 
inhalační tyčinka proti kinetózám 
a únavě na cestách
sladký pomeranč (5 kapek) a mátu pepr-

nou (3 kapky) umístěte do inhalační 
tyčinky nebo kápněte jednu kapičku 
směsi na kapesník. esenciální olej 
z máty se mi osvědčil i při gastro-
enteritidách (i u dětí), obtíže rychle 
odezní – stačí přivonět. Kapejte 
na kapesník, ne přímo na kůži!  

jalovcová koupel k podpoře ledvin
4–5 kapek éterického oleje z ja-
lovce a 2 lžíce rostlinného oleje, 
mléka, smetany, medu či mořské 
soli. suroviny smíchejte, přidejte 
do vany s teplou vodou a pro-
míchejte. Koupel by měla trvat 
15 minut, provádějte po dobu 
10 dní.

Koupel po opalování
levanduli (4 kapky), geránium 
(3 kapky), mátu peprnou 
(1 kapka) nařeďte v jedné lžíci 

jojobového oleje a přidejte do vany 
s teplou vodou.  

Bolestivá menstruace
10 kapek heřmánku římského, 10 kapek 
levandule a 10 kapek geránia přidejte 
do 30 ml rostlinného oleje (popř. slu-
nečnicového nebo olivového). potírejte 
podbřišek, boky, hýždě a kostrč. Kostrč 
jen tam, kde je kryta kůží, ne na sliznici 
v okolí konečníku.  

odpuzovač hmyzu
hřebíček (4 kapky), lemongrass  
(8 kapek), levandule (4 kapky), máta 
peprná (4 kapky). použití: 2 kapky 
na vatový tampon či do aromalampy 
nebo difuzéru.  

K podpoře libida
směs do aromalampy či difuzéru: jedna 
kapka pačuli, jasmínu a jalovce a dvě 
kapky rozmarýnu.

jak vidíte, uplatnění éterických olejů je 
široké a pestré. pokud s aromaterapií za-
čínáte, pak doporučujeme začít s pěti až 
deseti základními éterickými oleji a dbát 
na jejich bezpečné užití. 
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Levandule 

její vůně na mě působí konejšivě jako 
babiččina teplá náruč. levandule 
zastane mnoho důležitých úkolů a je 
radost ji používat. levandulový olej je 
přírodní antibiotikum, antiseptikum, 
antidepresivum a sedativum. působí 
detoxikačně a podporuje imunitní 
systém. zabraňuje tvoření jizevnaté 
tkáně a podporuje proces hojení ran. 
levandule je skvělý repelent, mů-
žete ji použít tradičně proti molům, 
komárům, na hmyzí štípance, škrá-
bance, ale i na spálení od sluníčka, 
menstruační obtíže, křeče, a je velmi 
účinná i proti vším. 
zmírňuje klinický šok, svými toni-
začními a antidepresivními účinky 
pomáhá zvládat psychologický šok 
při zranění. působí proti bolesti hlavy 
a podporuje dobré spaní. éterický olej 
z  levandule má celou řadu dalších 
vlastností, které jej činí nepostrada-
telným. je bezpečný a při ošetření 
spálenin a opařenin jej lze na pokož-
ku použít i neředěný. 

téMa
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Jak zacházet  
s éterickými 
oleji  
 
 nepoužívejte přímo  
na pokožku 
existují výjimky, ale je lepší 
je vždy ředit základovými 
oleji. 

 neužívejte vnitřně 
opět jsou oleje, které takto 
můžete užívat, ale jen v pří-
padě, že o nich máte dosta-
tečné znalosti. Každopádně 
je nutné je užívat vždy zře-
děné, popřípadě po poradě 
s aromaterapeutem.  

 nejdříve vyzkoušejte v malém množství 
na některé oleje můžete být přecit-
livělí nebo dokonce alergičtí, vždy 
je proto lepší je předem otestovat. 

citrusové oleje mohou způsobovat fo-
totoxicitu.  

 pozor u dětí a zvířat a také v těhotenství
některé oleje nejsou vhodné v těhoten-
ství, u dětí a zvířat, také při problémech 
s astmatem, epilepsií, hypertenzí či 
jiných závažných onemocněních. vždy 
si o konkrétním éterickém oleji předem 

zjistěte další informace. pro možnou 
toxicitu a hořlavost nenechávejte esen-
ciální oleje v dosahu dětí. 

Mudr. jitka Blábolilová 
 zdroje: valerie ann Worwood: voňavá lékárna,

Marie noe: aromaterapie do kapsy
a Gudrun a peter Germann:  

rostliny pro 
aromaterapii, 

foto istock

aBeceda, accurate, 
adMinistration, aMBit, anály, 
aranta, Balet, Bronzové, 
deMontáŽ, doBrodinec, donna, 
dudci, eMini, enata, eniGMa, 
hrzánová, idealisMus, iMitátoŘi, 
Kapaneus, Karla, Kristýna, 
lyrici, MaKin, Mizerie, nazvaná, 
odhalit, odpad, odsud, pasiáns, 
piKniK, plešatý, potŘeBa, slavKov, 
slepo, sMaŽit, soBol, spisovatel, 
tátruM, tiKei, tMele, tuBerKulÓza, 
utrápená, vijan, volci, zlost.

návod: 
luštěte ve všech osmi směrech  
a ze zbylých písmenek čtěte  
po řádcích tajenku.

osmisměrka
tajenKa: 
tajenkou osmisměrky je židovské přísloví.
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1. Žijte jako obyvatelé středomoří!
zařaďte do svého každodenního progra-
mu během horkých odpoledních hodin 
siestu. svým aktivitám se věnujte ráno 
a za dlouhých večerů.

2. chraňte se před přímým sluncem!
noste oblečení, které dobře zakrývá 
tělo, jako jsou například volná trika 
a tuniky s dlouhým rukávem. než si 
nanesete ochranný krém, ujistěte se, že 
veškerá místa vpichů jsou řádně zaho-
jena.

3. snažte se potit se 
co nejméně!
vzhledem k tomu, že jako 
dialyzovaní pacienti smíte 
vypít jen omezené množství 
tekutin, může v okamžiku, kdy 
začnete ztrácet tekutiny přes 
kůži, dojít k oběhovým pro-
blémům. je proto lepší trávit 
léto v destinacích s mírnými 
teplotami.

4. a když dostanete žízeň?
i za horkých dnů zůstává pravidlo ne-
měnné: rozdělte si příjem povoleného 
množství tekutin do celého dne. vy-

hýbejte se ostrým a příliš kořeněným 
jídlům a nezapomínejte, že například 
polévka již obsahuje velké množství 
tekutiny. ledové kostky, bonbony a žvý-

kačky jsou dobrými pomocníky, jak 
zahnat pocit žízně.

5. osvěžte se plaváním!
pokud se vám arteriovenózní fistule 
již zahojila a nemáte jiné nezhojené 
rány, můžete se zcela běžně 
sprchovat a rovněž plavat 

v moři nebo jezeře. ovšem než 
se ponoříte do vody, pro jis-
totu se znovu poraďte se svým 
lékařem.  

Ostré slunce bývá pro dialyzované pacienty problémem.  
Zde je několik tipů a triků, které vám pomohou vypořádat  
se snáze s horkým ročním obdobím.

jaK zvládnout léto 
Tipy na to,

dvoustránka převzata z share for care



Darren Cawley, a 

runner from Ireland, 

refuses to let kidney 

disease slow him 

down

Skin care and dialysis:

Which kinds of products

are right for me?
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sour cream and 
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A year-round alpine wonderland

with all the amenities
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A small island, a big city 
and a huge history.

A woman from the 
Philippines shares her story on nutritional  
support during 
dialysis.

Noodle Paella
with Mussels
and Shrimp.

Foot care and 
dialysis: Take a 
walk with us 

more about this 
very important 
subject. 

Pravidelná rubrika  
ze zahraničí 

v této rubrice jsme pro vás pod 
názvem share for care připravili 
novinky ze zahraničí. Myšlenka této 
rubriky vznikla díky stejnojmennému 
partnerskému časopisu share for 
care, který vychází v německu, a my 
bychom vám ho rádi aspoň touto 
cestou přiblížili. 

vždy pro vás vybíráme to 
nejzajímavější. Můžete očekávat různé 
aktuality, tipy, příběhy či poradenství. 
věříme, že se vám tato rubrika bude 
líbit a časem se na ni budete těšit 
stejně jako na to ostatní. přejeme vám 
příjemné a ničím nerušené čtení. 

share for care

Dotazy pacientů
co se stane, KdyŽ vynecháM celou 
jednu dialýzu?
dialýza by se vynechat neměla. ne-
zapomínejte, že těch pár hodin týdně, 

během kterých je 
vám pročištěna 
krev, dokáže na-
hradit nepřetržitou 
práci zdravých led-
vin pouze do určité 
míry. v případě, že 
se na dialýzu nedo-
stavíte, hrozí riziko 
potenciálně životu 
nebezpečných obě-
hových problémů, 
poruch srdečního 
rytmu nebo plicního 
edému. pokud je pro 
vás obtížné se na 
dialýzu dostavit, co 
nejdříve se spojte se 
svou nefrologickou 
ambulancí a okamžitě 
si domluvte náhradní 

termín. dialýza by se měla vždy dodr-
žovat dle harmonogramu, a to i tehdy, 
máte-li chřipku či jiné zdravotní obtíže 
vyžadující upoutání na lůžko. váš lékař 
vás může v případě nutnosti poslat na 
dialýzu do nemocnice. a pokud jste se 
po vynechané dialýze již začali cítit 
špatně, ihned volejte sanitku!

jaK Moc je pravděpodoBné, Že Moje 
děti Budou téŽ potŘeBovat dialýzu?
zde hodně záleží na tom, jaká nemoc 
tento stav způsobí. jestliže trpíte dě-
dičným onemocněním ledvin, je riziko, 
že by jej vaše děti mohly mít také. to 
se týká například polycystické choroby 
ledvin. další příčiny, jako třeba vysoký 
krevní tlak nebo diabetes, jsou rovněž 
částečně dědičné, ale v medicíně se 
postupně objevují stále lepší a lepší 
způsoby, jak je stabilizovat, a pacienti 
se tak často mohou dialýze vyhnout.

proČ Mě BěheM dialýzy svědí KůŽe, 
zatíMco pacient vedle Mě Žádné 
svědění nepociťuje?
svědění se objevuje příležitostně, ale ne 
často. Může mít celou škálu příčin, jako 
je například lokální podráždění kůže 
nebo špatná dialýza. dělo by se tak v 
případě, kdy nejsou náležitě odváděny 
toxiny. promluvte si o tom se svým 
nefrologem. ten zkontroluje, zda není 
problém s funkčností 
vašeho cévního přístupu 
nebo v nedostatečné 
dávce dialýzy.

proČ neMohu BěheM 
dialýzy vstát?
tělo se dokáže nejlépe 
vypořádat s výzvou, ja-
kou dialýza představuje, 
vleže nebo vsedě. Konec-
konců určité množství 
vaší krve je během celé 
procedury mimo vaše 
tělo a nepodílí se tak na 
okysličování vašich tkání. 
z toho důvodu musí vaše 
srdce v průběhu dialýzy 
mnohem více pumpovat, což zatěžuje 
váš oběhový systém. chcete-li se hýbat, 
můžete během hemodialýzy vyzkoušet 
pár lehkých tělesných cviků.
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včera je minulost, dnešek dar a zítřek 
nikdo neslíbil…
za složité situace ji lékaři udrželi při ži-
votě, ale i tak jí selhaly ledviny. po dvou 
letech na dialýze jí daroval svou ledvinu 
tatínek, ale nemoc ji do měsíce zničila. 
po dalších devíti letech, kdy se Katka 
dialyzovala na středisku B. Braun v ústí 
nad orlicí, kde byla nejmladší pacient-
kou, jí s objevem nového léku svitla 
naděje. Mohla být znovu transplanto-
vána a přijatá ledvina byla chráněna 
speciálními medikamenty. ledvinu Katce 
nabídla i manželova maminka, švagr 
a manžel. ten byl nakonec ze všech 

dárců nejvhodnější a její tělo 
ledvinu přijalo dobře. „známe 
se už od čtrnácti. chodit jsme 
spolu začali, až když jsem byla 
nemocná. Můj muž mě tehdy 
viděl v tom nejhorším,“ vzpo-
míná Katka na jejich náročné 
začátky. 

Maturita nebyla ve čtvrťáku tou největší 
výzvou
Katka byla ve čtvrtém ročníku střední 
školy plná života až do chvíle, kdy do-
stala zdánlivě chřipku. původně to vypa-
dalo, že jedinou velkou výzvou toho roku 

bude blížící se maturita. několik 
dnů jí nebylo dobře a užívala běž-
ně dostupná analgetika z lékárny 
s tím, že půjde o nějakou virózu. 
začaly se jí ale dělat modřinky 
na nohách, cítila se velmi unavená 
a lékař to viděl na angínu, a tak jí 
naordinoval antibiotika. po několika 
dalších dnech skončila v okresní ne-
mocnici a potom putovala do vše-
obecné fakultní nemocnice v praze 
na Karlově náměstí. po biopsii ledvin 
se už zhruba vědělo, o jaký druh 
choroby půjde, a komplikace přibýva-
ly. „nemoc mi vyvolala také epilep-
tické záchvaty a krvácení do mozku. 
jsem jediné dítě svých rodičů a oni 
tehdy museli čelit drsným alternati-
vám případného neradostného vývoje. 

Čekalo se, že buď se s tím poperu a budu 
normálně žít, nebo budu postižená či 
zemřu,“ vzpomíná Katka. 

Katka přežila, ale ledviny jí přestaly  
fungovat 
Katka potřebovala dialýzu a v jejím ži-
votě bylo rázem všechno jinak. „svým 
způsobem jsem to snášela dobře – nejvíc 
mě tehdy zajímalo, kdy zase budu moct 
být se svými kamarádkami. všichni mě 
brali celkem normálně, jen někdo si ob-
čas všiml, že málo piju. Měla jsem povo-
lený třeba jen půl litru tekutiny za den,“ 
říká. do školy se ale při dialyzačním reži-
mu dostala jen dvakrát týdně a studium 
nakonec vzdala. 

první darovaná ledvina byla od tatínka
po dvou letech na dialýze jí nabídl led-
vinu tatínek. operace proběhla zdárně 
a všichni se těšili na nový začátek. přijatá 
ledvina však fungovala jen měsíc. ztráta 
její funkce přitom nebyla způsobena 
běžným odhojením, které většinou vyřeší 
imunosupresiva potlačující imunitní re-
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Katka Horáková z Orlickoústecka je dnes pětatřicetiletá 
šťastná maminka malé Kačenky. Málokoho by napadlo, 
jak těžké časy mají ona a její rodina za sebou. Nečekaná 
a ojedinělá choroba skrývající se pod písmeny aHUS ji 
v čerstvé plnoletosti skoro připravila o život. 

jozef fíglár s manželkou zuzanou  

na dovolené v paříži 

oBětavá rodina
Vzácnou chorobu pomáhá Katce přemáhat pokročilá medicína a  
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Onemocnění aHUS –
atypický, tj. komplemen-
tem zprostředkovaný 
hemolyticko-uremický 
syndrom

onemocnění ahus postihne v ev-
ropě přibližně sedm lidí z milionu 
a je charakteristické trojicí příznaků: 
zvýšeným rozpadem červených kr-
vinek (hemolytickou anémií), sníže-
ným množstvím krevních destiček 
(trombocytopenií) a selháním ledvin, 
způsobeným poškozením výstelky 
drobných cév v ledvinách s jejich 
uzavíráním. onemocnění vzniká v dů-
sledku poruchy regulace alternativní 
cesty aktivace tzv. komplementu. pod 
tímto označením se skrývá téměř 60 
proteinů, které fungují jako obrana 
např. proti mikroorganismům. vážou 
se na jejich povrch, ničí je a svojí 
přítomností lákají buňky imunitního 
systému a usnadňují pohlcování těch-
to mikroorganismů makrofágy. většina 
pacientů s ahus má mutace v genech 
kódujících proteiny komplementu. 
u tohoto onemocnění je vysoké riziko 
recidivy i po transplantaci ledviny. 
jako součást standardní transplantač-
ní péče je nyní navržen preparát eculi-
zumab (soliris), který prokázal vysokou 
účinnost, ale je nesmírně drahý.
Kromě ahus existuje ještě „typický“ 
hus, který není dědičný, vyskytuje 
se častěji a jeho příčinou je většinou 
průjmovité onemocnění, při kterém je 
bakteriemi produkován specifický to-
xin (jed). Kromě střevní infekce může 
být méně často vyvolán i některými 
léky.

akci příjemce. ta Katka brala samozřejmě 
také. „tehdy se ještě nevědělo, že mám 

ojedinělé onemocnění, které by 
bylo schopné zlikvidovat v krátkosti 
jakoukoliv zdravou ledvinu,“ upřes-
ňuje. dalšími cílenými vyšetřeními 
byla u Katky diagnostikována vel-
mi vzácná choroba, kterou one-
mocní v evropě přibližně sedm 
lidí z jednoho milionu, a sice 
ahus (atypický, komplementem 
zprostředkovaný hemolyticko-
-uremický syndrom). Katka 
k němu měla právě po tatínkovi 
genetické predispozice. u ta-
tínka se choroba neprojevila 
a do onemocnění dcery o ní 
neměl tušení. v případě dcery 
nemoc podpořily ještě určité 
geny ze strany maminky. Kat-

čino onemocnění vypuklo v roce 
2004 a ještě po řadu dalších let byla 
tuto diagnózu schopna otestovat pouze 
jediná laboratoř v itálii. ta se zabývala 
i Katčiným případem. následovalo devět 
let na dialýze, kam musela docházet jako 
jiní pacienti třikrát týdně na pět hodin. 
„nemůžu říct, že bych tehdy trpěla. Měli 
jsme tam dobrou partu – já, veselé ses-
třičky a ostatní pacienti nad šedesát let. 
Byla jsem vlastně i vděčná. dobře jsem si 
uvědomovala, že tou druhou alternativou 
je nežít. při všech léčbách po nemocni-
cích, i těch pozdějších, pro mě byli lékaři 
a sestřičky štěstím v neštěstí. jsem ráda, 
že je tady teď můžu zmínit a veřejně jim 
poděkovat za lidskost a profesionalitu,“ 
říká Katka. 

a pak se objevil nadějný lék  
a Katka hledala dalšího živého dárce
Když se Katka v roce 2009 vdávala, byla 
už sedmým rokem na dialýze. „Brali jsme 
to oba dva tak, jak to je. ale já jsem 
pořád čekala, že ještě něco přijde. vím, 
že může být i hůř a že je zlaté chodit 
na dialýzu v porovnání s tím, že někdo 
třeba musí řešit rakovinu. pořád jsem 

ale doufala. Myslím, že to člověk nemá 
nikdy vzdávat a má bojovat a věřit,“ 
dodává.

v té době již v iKeMu věděli, že existuje 
nový zajímavý lék, který účinně pomáhá 
lidem právě s Katčinou diagnózou. teh-
dy byl právě ve fázi klinických zkoušek. 
Když byl pak po řadě zemí schválen 
i v evropě, svitla Katce a několika dal-
ším pacientům v republice nová naděje. 
jedná se o druh biologické léčby. lék je 
schopen i při Katčině onemocnění při-
jatou ledvinu ochránit. užívá se vedle 
imunosupresiv každé dva týdny po celou 
životnost přijaté ledviny. „díky tomuto 
léku jsem schopná normálně žít a stát se 
třeba mámou,“ komentuje Katka. 

z důvodu pravděpodobnějšího zdaru se 
hledala ledvina od živého, ale pokrevně 
nepříbuzného dárce, která bývá pacien-
ty zpravidla lépe přijímaná a vydrží jim 
déle. Katce se nabídl manžel, švagr i jeho 
maminka. jako nejvhodnější dárce byl 
lékaři vyhodnocen manžel. transplantace 
proběhla v roce 2014. „Moje tělo ledvinu 
přijalo dobře. Manželovi jsem nesmírně 
vděčná. Bylo mi ho tehdy líto. Měl také 
bolesti po operaci. pokud ale dárce nemá 
jiné zdravotní problémy, je propuštěn už 
druhý den po operaci do domácí péče,“ 
říká Katka. program vytrvalých návštěv 
zdravotnických zařízení vystřídalo těšení 
se na miminko. „vzhledem k mé diagnóze 
a genetickým predispozicím jsme před 
vlastním těhotenstvím upřednostnili mož-
nost nabídnout domov a lásku dítku, které 
by to potřebovalo. po šesti letech těšení se 
jsme do péče dostali miminko. rodičovství 
si moc užíváme,“ říká Katka a chová dvou-
letou Kačenku. jejich rodinná náruč je 
otevřená i dalším dětem. a hned potom je 
v pořadí třeba ta maturita. Katka je totiž 
bojovnice a ví, že možné je ledacos.

 
text jana Kittová 

foto ester horovičová
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Slovo Luhačovice zní jako balzám. A jako balzám také Luhačovice na své návštěvníky působí. Není 
to pouze díky mnoha výborným minerálním pramenům, které zde vyvěrají, ale také díky unikátní 
lázeňské architektuře, čistotě ovzduší, malebné kopcovité krajině Bílých Karpat a lesům, v nichž jsou 
Luhačovice ukryty.    

Luhačovice

pramen ottovka
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luhačovice – největší moravské láz-
ně – najdete ve zlínském kraji asi deset 
kilometrů severovýchodně od uherské-
ho Brodu na hranici chráněné krajinné 
oblasti Bílé Karpaty. jsou zde zasazeny 
do pěkného lesnatého údolí říčky šťávni-
ce, podél které se dá snadno dojít k neda-
leké, hojně rekreačně využívané přehradě. 
luhačovice mají dlouhou tradici lázeňské 
léčby dýchacích cest, trávicího ústrojí, 
diabetu a pohybového aparátu. proslulé 
jsou léčivými prameny a údajně jsou po-
važovány za jedny z nejúčinnějších v ev-
ropě. tyto lázně jsou svou polohou tak 
trochu na okraji civilizace a možná tro-
chu daleko od hlavního města, ale právě 
to je dělá jedněmi z nejkrásnějších v Čes-
ku. přestože jsou luhačovice nedaleko 
hranic se slovenskem, mají velmi dobré 
přímé vlakové spojení s prahou rychlíkem 
„slovácký expres“. tím se sem dostanete 
několikrát denně za 4 hodiny 25 minut. 

Minerální prameny luhačovic
Minerální prameny zvané slanice bub-
laly v okolí luhačovic od nepaměti, ale 

proslavil je až šlechtický rod se-
rényiů. na popud hraběte ondřeje 
serényiho totiž prostudoval léčivé 
účinky minerálních vod brněnský 
fyzik a doktor medicíny jan her-
tod z todtenfeldu. ten následně 
publikoval výsledky svého bádání 
v knize tartaro Mastix Moraviae 
(Moravský bič na usazeninu). 
nedlouho poté, v letech 1669–
1680, nechal ondřej serényi 
upravit první hlasitě bublající 
pramen amandku (původně 
nazývanou „Bublavý pramen“ 
nebo „slaný“) a následně 
nedaleký pramen vincentka. 
zatímco vincentka se stala 
nejvyhledávanějším pramenem 
luhačovic, po amandce najde-
te na kolonádě již jen její vý-
věr upravený v roce 1948, ze 
kterého ji ale už neochutnáte, 

protože se po navrtání nového pramenu 
vincentka 2 vydatnost amandky postup-
ně snižovala, až vývěr zcela zanikl. Bě-
hem doby byly v luhačovicích upraveny 
další prameny a v současnosti je jich zde 
sedmnáct (jeden sirný, ostatní kyselky). 

ne všechny prameny je možné ochutnat, 
nicméně pořád jich zůstává dost na to, 
abyste si kolem nich mohli udělat pěknou 
procházku.

nejzajímavější je asi pramen dr. šťast-
ného, který vyvěrá nedaleko lázeňského 
divadla. ve skleněném válci, ze kterého 
minerálka vytéká, můžete sledovat, jak 
voda divoce probublává plyny, a hned 
ji také ochutnat. původně se pramen 
nazýval Gejzír, protože při jeho navrtání 
v roce 1929 došlo k erupci silně pro-
plyněných minerálních vod, jež stříkaly 
až do výše dvaceti metrů. na dohled se 
nachází další zajímavý pramen – nový 
jubilejní pramen. ten byl zpřístupněn 
veřejnosti teprve v roce 2013. zpracování 
jeho vývěru připomíná krystal soli, která 
je ve zdejších minerálních pramenech 
bohatě obsažena. na stěnách „krystalu“ 
jsou obtisknuty květy bedrníku, což při-
pomíná původní název pramenu – luční. 
další pramen, který je nedaleko a jehož 
altánek je jedním ze symbolů luhačovic, 
je ottovka. ten je bohužel v současnosti 
uzavřen kvůli znečištění. nicméně je 
pěkné zde chvilku pobýt a sledovat při-
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 luhačovická přehrada

pramen ottovka



tom život na tenisových kurtech a v te-
nisovém pavilonu z první republiky, který 
se nachází v těsné blízkosti. nakonec 
je třeba zmínit neslavnější pramen – 
vincentku. ta je jako jediná ze zdejších 
pramenů plněna do lahví, prodává se 
a jsou z ní vyráběny další výrobky (pastil-
ky atd.). již v roce 1680 byla známa jako 
hlavní pramen, pojmenování vincentka 
však dostala až koncem 18. století. její 
velký pavilon z let 1947–1948 se nachází 
přímo na lázeňské kolonádě a můžete ji 
zde ochutnat ve studené i teplé variantě. 
v pavilonu vincentky jsou často pořádá-
ny výstavy nebo koncertní vystoupení, 
a tak se u ní určitě zastavte.

architektura luhačovic
na luhačovické architektuře se význam-
ně podepsal slovenský architekt dušan 
jurkovič (1868–1947) – výrazný před-
stavitel secesní architektury. jurkovič si 
vytvořil osobitý styl, silně ovlivněný lido-
vou architekturou. jeden z jeho častých 
motivů, květ bedrníku, ostatně můžeme 
najít jako upomínku na jeho dílo také 
na stěnách zmiňovaného krystalu no-

vého jubilejního pramene. 
jurkovič působil v lázních 
v letech 1902–1914, kdy 
vytvořil soubor zcela unikát-
ních staveb ve stylu lidové 
secese. pokud se vám líbí 
libušín nebo Maměnka 
na pustevnách v Beskydech, 
budou se vám líbit i jeho 
stavby v luhačovicích. jsou 
totiž dílem stejného archi-
tekta. nepřehlédnutelný je 
v roce 2002 zrekonstruo-
vaný lázeňský pavilon pří-
mo ve středu lázní – jur-
kovičův dům. je to jedna 
z prvních staveb, kterou 
významný architekt v lu-
hačovicích vystavěl. dnes 
slouží k ubytování hostů 
a je nově vybaven replikami jurkovičem 
navrhovaného nábytku. další pěknou 
stavbou je lázeňský pavilon jestřabí se 
stylově zařízenými pokoji. nedaleko něj 
se nachází altánek hudební pavilon, 
občas využívaný ke koncertům. zajímavý 
je i vodoléčebný ústav, který jurkovič 

vytvořil přestavbou z původního mlýna. 
poslední stavbou, kterou byste při pro-
hlídce jurkovičova díla neměli v luhačo-
vicích minout, jsou sluneční lázně. jedná 
se vlastně o venkovní bazén se vstupním 
objektem a kabinkami po obvodu. lázně 
sice již neslouží svému účelu, ale jsou 
uchovány v původním stavu a můžete se 

do nich podívat při některé z mi-
mořádných prohlídek nebo aspoň 
nahlédnout okénkem ve dveřích.

architekturu luhačovic ovlivnily 
i jiné významné osobnosti, a tak 
pokud vás toto téma zajímá, neměli 
byste minout také funkcionalistic-
kou stavbu hotelu radon architekta 
Bronislava fusche z roku 1926, 
čtyřpatrový lázeňský dům Bedřicha 
smetany, postavený ve stylu secese 
stavitelem josefem schaniakem po-
dle návrhů projektanta emila Králíka 
v letech 1908–1910, nebo augusti-
niánský dům, vybudovaný v letech 
1902–1904 podle projektu brněn-
ského architekta vladimíra fischera 
pro augustiniánský klášter sv. tomáše 
na starém Brně.
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jurkovičův dům

okolí luhačovic 
pokud budete v luhačovicích pobývat, 
jistě se vypravíte na odpolední procház-
ku k přehradě. ta je od kolonády v cent-
ru lázní vzdálena asi 30 minut pohodlné 
chůze po asfaltovém chodníčku. přehra-
da je v létě cílem mnoha návštěvníků, 
kteří se sem vydávají ať už za účelem 
koupání, procházky nebo rybaření. Ko-
lem celé nádrže vede pohodlný, široký 
asfaltový chodník, který je ideální pro-
cházkovou trasou s mnoha příležitostmi 
na koupání (v přehradě nebo přilehlém 
koupališti). nabízí také posezení a pěkné 
výhledy na vodu i okolní lesnatou kraji-
nu. procházka kolem přehrady vám za-
bere asi hodinu, pokud nestrávíte nějaký 
čas v některém ze stánků s občerstvením 
nebo v rybářské chatě.

trošku náročnějším vycházkovým cílem 
je jezírko lásky, ke kterému budete mu-
set ujít 1,3 km a zdolat 133 výškových 
metrů. odměnou vám bude romantické 
lesní jezírko s altánkem a hlavně klid, 
čerstvý, voňavý vzduch, ticho a léčivá, 

zázračná příroda. K jezírku se dosta-
nete po červené turistické značce pří-
mo z lázeňského náměstí.

jestliže se počítáte mezi turisty a rádi 
vyrazíte i mimo asfalt a dlažbu, mohu 
vám doporučit celodenní výlet na ne-
daleké poutní místo Malenisko. vede 
sem žlutá turistická značka rovněž z lá-
zeňského náměstí. cesta se vine pěknou 
krajinou s nesčetnými rozhledy. je prav-
da, že často vede do kopce… zpátky je 
to ale zase na oplátku s kopce. na Ma-
lenisku vás kromě poutního kostela 
panny Marie sněžné a studánky svatá 
voda čeká také hospoda. zpět si můžete 
zpestřit výlet cestou přes zříceninu starý 
světlov (zelená a modrá značka) nebo si 
trasu ještě protáhnout přes vrchol Ko-
monec (zelená, modrá a žlutá značka). 

samozřejmě pro vás jsou v luhačovicích 
připraveny i krátké procházkové lázeňské 
okruhy a okolí je vzhle-
dem ke krásné přírodě Bí-
lých Karpat protkáno turi-
stickými značkami, z nichž 
si nelze špatně vybrat.

Když bude pršet
jestliže vás v luhačovicích 
zastihne počasí nevhodné 
pro toulky přírodou a už 
vás nebude naplňovat ani 
množství vináren, cukráren 
a kaváren, navštivte Mu-
zeum luhačovického zálesí 
v prostorách kulturního domu 
elektra. v muzeu se dovíte 
mnoho informací o luhačo-
vicích jako centru tradičního 
národopisného regionu zva-
ného luhačovické zálesí, ale 
i o minerálních pramenech 
a historii luhačovic všeobecně.

Kousek od Muzea luhačo-
vického zálesí je v ulici pod 

léštím možné navštívit také Minigalerii 
rozhleden, kde můžete obdivovat de-
sítky trojrozměrných modelů českých 
a slovenských rozhleden. navíc je hned 
vedle minigalerie naučná rozhlednová 
ministezka Královstvím rozhlednovým. 
na stezce si opravdu puchýře na patách 
neuděláte, protože je dlouhá sotva ně-
kolik desítek metrů. zato informací zde 
načerpáte mnoho.

v luhačovicích se zkrátka nudit určitě 
nebudete. a i kdybyste se nemohli vydat 
nikam na výlet, jistě si užijete tu pravou 
lázeňskou atmosféru pohody, klidu a „ni-
kam nespěchání“. luhačovice jsou totiž 
pohodové. 

Mgr. petr pavelčík

cestujeMe

pramen dr. šťastného
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vaŘíMe s petrou

doMácí 
nanuKy
podle Petry

Osvěžující poctivé 

Recepty pro vás připravila Petra Bártová, foodblogerka 
a redaktorka sexymamas.cz. Na těchto stránkách můžete najít 
další inspiraci nejen pro vaření.
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jogurtovo-kokosový  

lucuma 
s kakaovými boby  

inGredience
  � 1 malý bílý jogurt
  � kokosové mléko (množství stejné jako jogurtu)
  � hrst strouhaného kokosu alnatura
  � kokosový cukr
  � 2 lžíce rozpuštěného kokosového oleje 

vše smícháme v misce a nalijeme do tvořítek na nanuky. 

energie: 1111,68 kcal, bílkoviny: 14,25 g, tuky: 67,52 g, sacharidy: 123,65 g,  
draslík: 341,54 mg, vápník: 69,04 mg, fosfor: 177,52 mg

inGredience
  � 1 zralý banán
  � 3 lžíce sušené lucumy (chutná podobně jako vanilka)
  � 1 dl kokosového mléka
  � kokosový cukr
  � kakaové boby sekané a obalené v kokosovém cukru 

energie: 1111,68 kcal,  
bílkoviny: 14,25 g, tuky: 
67,52 g, sacharidy: 123,65 g, 
draslík: 341,54 mg, vápník: 
69,04 mg, fosfor: 177,52 mg

Tentokrát nebudeme vařit, ale mrazit. Je léto a k tomu patří 
zmrzlina. Nejlepší a nezdravější je ta domácí bez zbytečného cukru, 
tuků a umělých barviv. Na výrobu můžete použít zmrzlinovač nebo 
tvořítka na nanuky. Používám je nejraději. Jen na přípravu myslete 
s předstihem, protože aby nanuk dokonale promrzl, potřebujete 
alespoň čtyři hodiny. Postup u všech receptů je stejný – vše 
rozmixovat, nalít do tvořítek a šup s tím do mrazáku. 



vaŘíMe s petrou

Meruňkový 
se skořicí   

jahodovo-banánový 

Matcha tea  
s citronem   

acai  
s limetkou   

inGredience
  � 5 zralých meruněk
  � polovina banánu
  � špetka skořice
  � 2 lžíce xylitolu 
  � 4 lžíce mandlového mléka

10 jahod a 1 banán rozmixu-
jeme a podle chuti můžeme 
smoothie přisladit kokosovým 
cukrem. 

energie: 321,90 kcal,  
bílkoviny: 2,98 g, tuky: 0,81 g, 
sacharidy: 79,12 g, draslík: 
579,60 mg, vápník: 34,40 mg, 
fosfor: 63,20 mg

inGredience
  � 1 dcl kokosového mléka
  � polovina banánu
  � 30 g matcha tea,
  � šťáva z jednoho citronu
  � xylitol na doslazení dle chuti  

energie: 311 kcal, bílkoviny: 6,33 g, 
tuky: 2,52 g, sacharidy: 70,94 g, 
draslík: 398,10 mg, vápník: 
28,40 mg, fosfor: 47,60 mg 

silný antioxidant. Mrazem  
sušené acai rozmixujeme a podle chuti můžeme 
přisladit. přidáme šťávu z jedné poloviny limetky. 

energie: 721,67 kcal, bílkoviny: 15,09 g, tuky: 
24,84 g, sacharidy: 169,41 g, draslík: 720,20 mg, 
vápník: 44,50 mg, fosfor: 147,40 mg
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energie: 1095,10 kcal, bílkoviny: 23,46 g, tuky: 
4,78 g, sacharidy: 247,06 g, draslík: 668,50 mg, 
vápník: 101,85 mg, fosfor: 58,55 mg



jaK na to

ája aGnerová
Jmenuji se

. 

stylové Betonové svícny!

a baví mě tvořit, malovat, šít…   
dávat věcem okolo sebe novou tvář

1  pŘipravte si sMěs na pŘípravu ceMentu, stŘední plastovou MistiČKu  

(Bude váM slouŽit jaKo forMa), Čajovou svíČKu, aKrylové Barvy a štětec.    
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Beton je moderní dekorační materiál, který se v poslední době těší 
velkému zájmu nejen designerů, ale každého, kdo má aspoň trochu rád 

skandinávský styl, cihlové nebo dřevěné zdi a šedou nebo bílou barvu 
interiéru. Neodmyslitelným faktem zůstává i to, že takový svícen vám 

zůstane na věky věků. 



jaK na to

6  syrový Materiál je v dnešní doBě velice „in“. 

Svícen vyrobený z betonu vám 
krásně doplní interiér bytu či 
pracovny. Stejně tak je vhodným 
a designově nadčasovým dárkem, 
který rozhodně nikoho neurazí! 
Nechejte se inspirovat a směle se 
pusťte do vyrábění. 
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5  po zaschnutí Čajovou svíČKu vyndejte a hotový svícen vyKlopte z forMiČKy. MůŽete si jej podle své fantazie dozdoBit aKrylovýMi BarvaMi. 

3  poMalu vlijte hotovou sMěs do 

nachystané forMiČKy.  

4  jaKMile Budete Mít ceMentovou sMěs ve 

forMiČce, vloŽte do ní Čajovou svíČKu, 

taK aBy vzniKl prostor, do Kterého 

následně MůŽete i po zaschnutí vKládat 

další svíČKy. sMěs nechte dostateČně 

zaschnout, MiniMálně 24 hodin.  

2  v nádoBě si podle návodu pŘipravte ceMentovou sMěs  

foto ester horovičová



není věrnějšího přítele, než je ukřiv-
děnost. josef Krug jí byl odkojen, a tak 
se pevně držela každého kroku jeho 
sloupkovitých nohou. občas se dokon-
ce po ránu prodrala skrze bříška prstů 
buclatého školáka, který, když se naučil 
číst, knihám – hlavně těm, jež našel 
na půdě po prarodičích – propadl.

utíkal do jejich celulózou vonícího 
světa před otcovými příkazy a řemenem, 
díky nim neviděl matčinu netečnost, 
mohl zapomenout na babičku někde 
v ústavu, i na rychlejší, silnější, chytřejší 
a hlavně nepřátelské spolužáky. obzvlášť 
ho uchvátily dobrodružné romány, neboť 
v nich se často právě outsideři stávali 
hrdiny.

josef Krug ležel na plesnivé matraci, 
kterou někdo pohodil v lese a on si ji 
přenesl pod ježkovu skálu. les začí-
nal kousek za jejich domem a táhl se 
kilometry daleko. právě prožíval další 
dobrodružství na divokém západě, díky 
kterému se chystal zapomenout na poní-
žení, jehož se mu každou středu po škole 
dostávalo v chichotání a posměšcích 
ostatních dětí z pionýrské skupiny. 
pionýr byl povinnou součástí školní do-

cházky a otec jan Krug dbal na to, aby 
byl jeho syn při každé možné příležitosti 
navlečený do modré košile, jež se mu 
směšně napínala kolem břicha. rudý 
šátek uvázaný pod krkem do jedničky 
už jen umocňoval dojem z chlapce coby 
jelita.

v tělocviku a při pionýrských úkolech 
zdatnosti josef Krug propadal, zato 
opřený zády o pískový pruh skály běžel 
jako vítr a ladně naskakoval na koně. 
za šípkovými keři, černým bezem a dal-
ším houštím dokázal všechno, tam pod 
ježkovou skálou ve stínu teplých plodů 
divoké trnky poprvé pohlédl do očí nej-
statečnějšího indiána všech dob.

ten, který zívá, na něj mrknul, tím 
si byl chlapec jistý a poposedl na jinou 
pružinu, zády oddrolil pár zrnek písku. 
zíval neboli Geronimo na něj znovu 
lišácky pohlédl. nebylo pochyb – josef 
Krug našel svého hrdinu. nelítostného, 
prohnaného, chladnokrevného a součas-
ně spravedlivého. 

viděl jeho dlouhé mastné vlasy plné 
kouře, jež mu během trysku na koni po-
letovaly kolem hlavy jako havrani, tlouk-
ly křídly do rytmu odhodlání, doprováze-

ly svistotem výdech tomahavku předtím, 
než rozčísl nepřítelovo čelo.

Geronimo utíkal a chlapci se zrychlil 
dech, na nose vyskočila kapička potu. 
apač se plížil na výzvědy a josef Krug 
sebou mrsknul nevědomky na břicho 
a vmáčkl se co nejvíc do matrace. ni-
kdo o nich nevěděl, chodili kolem nich 
zvědové i důchodci venčit psy, někdy 
chybělo jen pár kroků a byli by prozra-
zeni, ale ti dva věděli, že společně jsou 
nepřemožitelní.

odpoledne i večery trávil josef Krug 
se zatajeným dechem coby Geronimův 

slabikář 
Adéla Knapová

Spisovatelka a reportérka Adéla Knapová vydala v loňském roce 
román Slabikář, který zaznamenal bohatý ohlas u čtenářů i kritiky. 
V románu – volně inspirovaném tzv. kuřimskou kauzou – autorka 
popisuje „posvátný řetězec“ choromyslných světlonošů, kteří 
medovým hlasem mluví o tom, jak snadné je mezi lidi rozsévat 
dobro. Zdá se až neskutečné, jak se v jejím příběhu nabaluje jeden 
nepevný charakter se zamlženou myslí na druhý a jak dobře tahle 
síť zla funguje. Jak jen se to všechno podobá naší současnosti! 
Čtenářům Dialogu přinášíme kapitolu, v níž Knapová vypráví 
o minulosti hlavní postavy příběhu. 

povídKa
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stín. cítil pnutí lan apačových svalů, 
když šplhal bez přírazu po skále smrti, 
krev z useknutých údů protivníků mu 
stříkala horce do tváře – jen ji špičkou 
jazyka slízl. plavil se zklidněn kouřem 
z povzbuzujících bylin na matraci z pru-
žin a žíní do země velkého otce zákruta-
mi divokých řek jako jeho hrdina.

pak ve druhém svazku rodokapsu 
zahlédl Geronimovu ženu. naštvalo ho 
to, zdála se mu zbytečná, byla zbytečná. 
zavřel knihu a posadil se tak prudce, až 
se škrábl do zad o větev lísky. K čemu 
ženská? válečníci si vystačí sami. Ženské 

ve všech příbězích jen kladou nástrahy, 
jsou slabé, zrádkyně, odvádějí muže 
od pravých cílů. jak může muž jako 
Geronimo vůbec mít ženu? náčelníci by 
měli být sami. K čemu je mu manželka?

rozčileně si mimoděk levou dlaní 
při těchto úvahách hladil bok, kde mu 
po včerejším otcově výprasku vykvetla 
modrofialová podlitina. Když jeho pr-
votní rozčarování opadlo, v masírování 
modřiny ustal, znovu otevřel knihu 
a pustil se s povzdechem do čtení.

věta za větou mu smývaly rozhořčení 
z čela. otočil rychle stránku. dřepěla 
tam, s přivřenýma očima v kruhu ostat-
ních žen kmene, z břicha právě vytlačila 
Geronimovo dítě. chtěla vstát a ko-
nečně si vytřít z očí jezera potu a slz, 
když ji nesnesitelná křeč znovu srazila 
na všechny čtyři. porodila druhé dítě. 

Geronimo, který spolu s ostatními 
muži vše zdálky sledoval, v ten oka-
mžik zavyl. na tváře apačů sedl stín, 
do údolí přiletěl ledový vítr, padla 
na ně kletba, prokletí dvojčat, dvojího 
zrození, rozsudek smrti pro budoucí 
generace. Černá síť osudu se utáhla 
kolem Geronimova lidu, josef Krug se 
zatřásl zimou. cítil, jak se zastavil čas, 
jako by si on sám na něco vzpomněl.

slyšel, jak Geronimovi, stejně jako 
jemu samotnému a všem apačům 
přihlížejícím porodu, vynechalo srd-

ce. Geronimova žena popadla dech jako 
první, její oči se spekly povinností. vstala, 
uvázala si mezi zakrvavené nohy kus vy-
činěné kůže, popadla do každé ruky jed-
no plačící dítě, ani se nepodívala, jakého 
jsou pohlaví, a vydala se ke skále za osa-
dou. tam obě děti položila na kameny, 
zavázala si oči pruhem kůže nasáklým 
krví z rodidel a začala divoce tančit 
v kruhu. zdálky k ní doléhalo tleskání 
a bubnování ostatních. rychleji a rychle-
ji, až ztratila rovnováhu a upadla. 

poslepu nahmatala jedno dítě, chytla 
ho za nožičky a začala jím tlouct o skálu, 
dokud necítila, že už svírá jen bezvládný 

povídKa
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Adéla Knapová (1976)
patří mezi nejvýraznější české 
novináře. od osmnácti let pracuje 
jako reportérka (Koktejl, respekt, 
reflex). v roce 2003 vyšla její 
prozaická prvotina Nezvaní, kterou 
autorka ale označuje za „neplatnou“. 
po třináctileté odmlce vydala román 
Nemožnost nuly, který byl ihned 
po vydání zařazen Českým rozhlasem 
mezi nejlepší knihy roku 2016. 
rozsáhlý román Slabikář vydalo 
nakladatelství fra v prosinci 2017. 

foto phuong nguyen thao



cár masa. sundala si z očí krvavou kůži, 
zabalila do ní mrtvé dítě, druhé zved-
la a zasunula pod šaty k prsu. Balíček 
s mrtvolou přinesla Geronimovi. ten 
na znamení souhlasu zvedl krvavý dar 
nad hlavu a za nadšeného křiku všech 
hodil mrtvé dítě do ohně. 

potom hrdě pohlédl do očí své ženě. 
očistila svůj lid, zlomila kletbu. vzduch 
se znovu oteplil. od toho okamžiku bude 
Geronimo lehávat s jinými ženami, to 
bude jeho dar pro ni. Kdyby totiž znovu 
počala a porodila dvojčata, utloukli by 
o skálu tentokrát s oběma dětmi i ji. a to 
Geronimo nechtěl. Měl ji rád. dovolil jí 
proto dožít ve stínu jiných.

josef Krug ten den dál nečetl. rozpo-
menul se na matčin obličej, strnulý, ja-
koby vybroušený z mléčného skla, jak ho 
zahlédl pootevřenými dveřmi do chodby. 
stála nehybně před velkým zrcadlem 
vedle věšáků na kabáty, tenká jako list 
papíru, vyfouklá jako skleněná vánoční 
ozdoba, stejně tak křehká, zdálo se. Ma-
minka, v jiném světě než on, který po ní 
natahoval marně ruce.

tenkrát to v kamíncích jejích očí vi-
děl; její tvář bez krve propadlá do děsivé 
hloubky cizosti se mu obtiskla zezadu 
do skloviny za zvědavými duhovkami. 
Maminka, máma, matka, ta vzdálená 
krásná paní, jejíž výčitkou se stal – já 
přece za nic nemůžu, toužil nesčetněkrát 
zavolat, ale nikdy to neudělal, jen mžou-
ral přes brýle a nabízel bezelstný úsměv 
plný hladu po lásce, jejž však matka ne-
viděla a otec považoval za provokaci.

to všechno k němu v tu chvíli pod 
ježkovou skálou seskočilo ze zad tenké 
matčiny postavy, jak se mu vybavila 
hned poté, co pochopil. Byl to po pocitu 
permanentní křivdy a nespravedlnosti 
nový motiv Krugova jedenáctiletého ži-
vota. nevěděl, co přesně vlastně zjistil či 
pochopil ani jak s tím naloží, ale odhod-
laně vstal z matrace, oklepal si z kalhot 
písek a prach, sevřel starou knihu pod 
paží a vykročil špatně viditelnou stezkou 
domů. 

na dohled nízké břidlicové střechy už 
měl jasno v tom, že matka je hrdinka. 
zabila jeníčka, aby on mohl žít. jeho 

máma zlomila kletbu dvojčat, obětovala 
jedno ze svých dětí. pocítil k matce ne-
čekané emoce, pulsovaly jím, jako by se 
stal jednou velkou žilou, tak mu trhaly 
celým tělem, svíral a rozvíral nedočkavé 
ruce, už byl v zadní zahradě, rychle za-
vřel na kovový háček branku a spěchal 
travou pod jabloněmi k zadnímu vchodu. 
na nedalekém kostele odbila šestá hodi-
na, to bude maminka v kuchyni chystat 
večeři. přidal do kroku.

to teplé odpoledne a následně ve-
čer byly pro josefa Kruga téměř stejně 
zásadní jako moment, kdy jeho dvojče, 
s nímž byl měsíce v těsném dotyku pá-
teří, v děloze zemřelo, a on to okamžitě 
cítil a byl z toho nesvůj, přestože ještě 
vůbec nevěděl, co ta slova znamenají, že 
vůbec nějaká slova jsou, že existuje něco 
jiného než houpavé, mokré, temné teplo 
lůna.

povídKa
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návod: 
Žádná číslice se nesmí v jenom řádku opakovat dvakrát,
žádná číslice se nesmí v jenom sloupci opakovat dvakrát,
žádná číslice se nesmí ve čtverci 3 × 3 opakovat dvakrát.

sudoku

8 1 3 6
5 9 4

5 6 3
4 5 9
2 4 7

1 2 3
4 9 1 8

4 7

3 2 4 5
9 7 2
6 1

3 4 7
1 4

8 2 1 4
6 5 7

5 6 3
9 8

6 8 7 2 1
8 6

8 3
4 3 6 7

2 9 4
1 2

1 5 7 3
7 5 1

3



 � ceny sú uvedené na osobu / lôžko / noc a obsahujú 0% dph.
 � cena obsahuje ubytovanie, strav (polopenzia), procedúry (2 procedúry / deň podľa odporučenia lekára), vstupnú 
lekárskú prehliadku a výstupnú lekárskú konzultáciu.

 � cena neobsahuje daň z ubytovania mestu sliač 0,60 eur na osobu / deň pobytu.
 � dĺžka pobytu 5 nocí a viac.

Kúpele sliaČ

Kúpeľný hotel Palace***
Typ izby

Hlavná sezóna 
1. 5.–31. 10.

Mimosezóna 
1. 11.–31. 3. 

ŠTAnDARD 

jednolôžková izba 53 euro 51 euro

dvojlôžková izba 46 euro 44 euro

apartmán dvojlôžkový 50 euro 48 euro

apartmán štvorlôžkový 47 euro 45 euro

RETRO dvojlôžková izba 43 euro 41 euro

EKOnOMY
jednolôžková izba 36 euro 34 euro

dvojlôžková izba 34 euro 32 euro

proGraM pre dialyzovaných pacientov 

zľavy a zvýhodnenia
 � 1 euro / osoba / noc pri izbe bez balkóna.
 � špeciálna zľava na dĺžku pobytu:  
14 nocí za cenu 13 alebo 21 nocí za cenu 19.

 � vernostná zľava 15 % v prípade minimálne 6. návštevy. 
vernostná zľava sa nekumuluje s inými zľavami. platí 
pre izby kategórie standard a retro.

rezervácia 
centrum prázdninových dialýz  
B. Braun avitum s.r.o. 
v parku 2335/20, 148 00 praha 4, Česká republika  
tel. +420-777 456 365, fax +420-271 091 923 
prazdninovadialyza.cz@bbraun.com

B. Braun avitum s.r.o.  |  www.bbraun-avitum.cz



   



 

     

 

jak soutěžit? 
1) vyluštěte soutěžní tajenku a její znění zašlete poštou na adresu:  
redakce časopisu dialog, B. Braun avitum s.r.o., 
v parku 2335/20, 148 00 praha 4 (na obálku připište „soutěž“ 
a uveďte svoje celé jméno a korespondenční adresu). 

2) vyluštěte soutěžní tajenku a její znění zašlete e-mailem 
na adresu: dialog.cz@bbraun.com nebo dialog.sk@bbraun.com  
(do předmětu e-mailu uveďte „soutěž“ a v těle e-mailu uveďte svoje 
celé jméno a korespondenční adresu). 

tři první správná řešení doručená jedním z výše uvedených způsobů 
budou odměněna. rozhoduje datum (u mailů případně i čas) 
doručení. odpovědi odeslané po uzávěrce budou automaticky 
vyřazené ze soutěže. z technických důvodů zasíláme výhry pouze 

na území Čr a sr. při vyplňování svého jména používejte diakritiku, 
aby nedošlo ke zkomolení vašeho jména na výherní listině. 

ceny pro výherce: 
tričko s límečkem, fleecová deka, kniha, tužka, blok, antistresové 
mačkátko, klíčenka se světlem a žetonem

uzávěrka je 20. 9. 2018.

výherci z minulého čísla: 
věra Břízová, Katarina Kubelková, renata adamovská

Řešení z minulého čísla: 
Člověk je tak složitá bytost, že o tom lidstvo nemá ponětí. 

         Jaroslav Hašek

soutěŽní KŘíŽovKa
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„Moudří lidé už dávno 
postřehli, že štěstí je jako 
zdraví... tajenka.“

Michail Bulgakov



  

  



  





  

 



ako súťažiť? 
1) vylúštite súťažnú krížovku a znenie tajničky zašlite poštou 
na adresu: redakce časopisu dialog, B. Braun avitum s.r.o.,  
v parku 2335/20, 148 00 praha 4, Česká republika (na obálku napíšte 
„súťaž“ a uveďte celé svoje meno a korešpondenčnú adresu). 

2) vylúštite súťažnú krížovku a správne znenie tajničky zašlite 
e-mailem na adresu: dialog.cz@bbraun.com alebo  
dialog.sk@bbraun.com (do predmetu e-mailu napíšte „súťaž“ 
a v tele e-mailu celé svoje meno a korešpondenčnú adresu). 

prvé tri správne riešenia doručené jedným z vyššie uvedených 
spôsobov budú odmenené. rozhoduje dátum (v prípade e-mailov  
aj čas) doručenia. odpovede odoslané po uzávierke budú 
automaticky vyradené zo súťaže. z technických dôvodov zasielame 

výhry len na území Čr a sr. pri vyplňovaní svojho mena používajte 
diakritiku, aby nedošlo ku skomoleni vášho mena na výhernej listine. 

ceny pre výhercov: 
tričko s golierikom, flísová deka, kniha, pero, blok, antistresová 
loptička (oblička), kľúčenka so svetlom a žetónom

uzávierka je 20. 9. 2018.

výhercovia z minulého čísla: 
Katarína Gavalierová, iveta surovcová
 
riešenie z minulého čísla: 
Často propasieme príležitosť, pretože je oblečená do
montérok a vyzerá ako práca.                             Thomas Alva Edison

súťaŽná KríŽovKa 
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„Rany se zaceľujú, ale... (tajnička).“ 
                                                
St. J. Lec



B. Braun avitum s.r.o.  |  hodská 2378/85  |  924 01 Galanta
tel. +421-317 838 284-5  |  avitum-galanta.sk@bbraun.com  |  www.bbraun.sk/galenia

senior care Galenia  |  hodská 2378/85  |  924 01 Galanta
tel. +421-915 731 374  |  info.galenia@seniorcare.sk  |  www.seniorcare.sk

posKytujeMe široKé speKtruM sluŽieB:

� Dialyzačné stredisko a nefrologická ambulancia 

� zariadenie sociálnych služieb Senior Care Galenia  
(starostlivosť predovšetkým o pacientov s ochorením obličiek a alzheimerovou chorobou)

� Špecializovaná starostlivosť - propojenie chodbou s nemocnicou s poliklinikou sv. lukáša 
(odd. geriatrie, neurológie, psychiatrie a ďalších)

uniKátne centruM špecializovanej starostlivosti 
predovšetKýM pre pacientov s ochoreníM oBliČieK

B. Braun Galenia


