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nové dialyzaČní středisKo  
B. Braun avituM v teplicích 
otevřeMe ve druhé polovině roKu 2019

špiČKové vyBavení,  

sKvělá dostupnost,  

plně KliMatizované prostory 

nové dialyzační středisko s kapacitou 32 
lůžek bude vybaveno nejmodernějšími 
dialyzačními a dalšími technologiemi, 
jež pacientům zajistí vysoce kvalitní 
odbornou péči a maximální pohodlí. 
v areálu střediska budou mít pacienti 
k dispozici nefrologickou ambulanci, nutriční 
poradnu a v budoucnu i další odborné 
ambulance B. Braun plus. celý komplex se 
bude nacházet přímo naproti zastávce Mhd 
na křižovatce ulic duchcovská a libušina.

MUDr. Petr Hartl 
(úplně vpravo),  

vedoucí lékař 
dialyzačního 

střediska Teplice,  
se s celým týmem již 
těší na své pacienty  

v nových prostorách



Milé čtenářky, milí čtenáři, 

změna je život, říká se. je však velký rozdíl mezi změnou, která je nám na základě 
různých okolností vnucená, nebo tou, pro niž se dobrovolně sami rozhodneme. 
jeden takový zásadní, nikým neřízený zvrat zažil transplantovaný petr Žitný (54), 
jehož příběh se začíná psát již v první třídě základní školy, když začal mít 
problémy s ledvinami a při zdravotní prohlídce mu byla zjištěna bílkovina 
a krev v moči. v přímé a téměř odhalující výpovědi o tom, jaké je to být v roli 
nemocného ve světě „zdravých“, mluví petr Žitný v rubrice inspirace. 

Mezi další témata týkající se životních změn patří často tabuizovaná 
problematika ženské inkontinence. přichází mnohdy nečekaně, tiše. lidé ji 
považují za „top secret“ téma. proč je tomu tak a jak je možné se i s ní cítit lépe? 
to vám odhalíme v článku věnovaném intravaginální pomůcce diveen®, se kterou 
lze fungovat zcela bez inkontinenčních vložek.

Miroslav horníček kdysi řekl, že v životě by měl člověk jednoho dne spatřit věci 
jakoby poprvé a vídat je tak stále. les, řeku, prázdniny, kvetoucí třešně, déšť, 
hvězdnou oblohu, štěňata a i všechno ostatní. Měl by i jako poprvé k tomu všemu 
přistupovat, a proto si užijte léto naplno, jako by to bylo poprvé, naplánujte si 
nějakou krásnou dovolenou, například do třebíče, o níž v rubrice cestování píše 
petr pavelčík, a nezapomeňte, že každá změna vás posílí!

přeji vám pohodové a relaxační čtení

 

Magda volná 
šéfredaktorka 

z oBsahu vyBíráMeúvodní slovo
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precizní organizace: priorita při evakuaci 
zdravotně handicapovaných
13:30, 23. května, volá vedoucí sestra 
domova s úsměvem hasičský záchranný 
sbor. hasiči vyrážejí. na místě je čeká 
reálný personál a deset odhodlaných 
figurantů, kteří jsou připraveni simu-

lovat více či méně pohyblivé 

klienty domova s úsměvem. figuranti 
čekají na záchranu ve svých pokojích. 
Každý má na krku cedulku, která de-
finuje konkrétní postižení jednotlivých 
klientů. Museli se tak vžít do rolí špatně 
slyšících, silně obézních či značně zma-
tených klientů. Byli zde i takoví, kteří 
předstírali pacienty bez horních či dol-

ních končetin. 

při cvičné evakuaci vypomohli personálu 
studenti místní střední školy. většina 
záchranných úkonů tak živě zobrazova-
la reálnou situaci. „chtěli jsme si něco 
takového sami vyzkoušet. vyklidit hořící 
budovu je náročný proces s mnoha úska-
lími. v případě evakuace zdravotnických, 
sociálních i jiných zařízení jsou klíčové 
automatické reakce. opravdu platí, že 
známá nebezpečí jsou poloviční,“ říká 
hana juráčková, vedoucí správy budovy 
B. Braun omnia. evakuovat se nakonec 
včas povedlo všechny klienty. personál 
i figuranti opustili budovu do 20 minut. 
„Máme pocit, že jsme nácvik zvládli 
dobře. nyní přesně víme, která místa 
budovy jsou nejrizikovější,“ komento-
val cvičení Michal jurkovič, specialista 
správní sekce skupiny B. Braun, který 
celou akci vedl. 

Klíčové je včasné a správné odpojení pa-
cientů od dialyzačního přístroje
Kromě evakuace klientů domova s úsmě-
vem si zdravotnický personál tentokrát 
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simulace kouře na pokoji klienta domova s úsměvem

dialyzační středisko se nachází v přízemí, imobilní pacienti tak mohou být evakuováni i se svými 
lůžky

Pro cvičnou evakuaci při požáru bylo v Domově s úsměvem 
ve Slavkově u Brna zvoleno třetí podlaží. Zde ve čtvrtek 
23. května evakuovali obyvatele profesionální hasiči. Na své 
si přišli i zdravotníci dialyzačního střediska v multifunkčním 
zdravotnickém komplexu B. Braun Omnia, kteří si evakuaci 
vyzkoušeli, ale tentokrát již bez asistence hasičů. „Cílem cvičné 
evakuace objektu B. Braun Omnia bylo především zjistit, kde máme 
slabiny. Cvičení, při kterém jsme evakuovali celkem deset osob, 
nás rozhodně posunulo dál a upozornilo nás na rizikové momenty,“ 
popsal akci Martin Kuncek, ředitel společnosti B. Braun Avitum.

hasiči cvičně evakuovali 
obyvatele Domova s úsměvem ve Slavkově u Brna
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už bez asistence hasičů vyzkoušel i eva-
kuaci samotného dialyzačního střediska. 
na jednotlivých přístrojích bylo v okamži-

ku „vypnutí“ požáru patnáct 
figurantů. 

oheň vyvolává v reálu 
těžkou stresovou situaci 
z ohrožení života. jinak ro-
zumně uvažující člověk se 
mnohdy chová nerozumně 
a může čelit i šokové reak-
ci. „při nácviku evakuace 
dialyzačního střediska 
bylo klíčové včas, správ-
ně, ale zároveň i velmi 
rychle odpojit figuranty 
od dialyzačních přístrojů 
a pak jim pomoci opustit 
budovu. i tady se nácvik 
povedl. první reakce 

zdravotníků byla velmi pozitivní. jsem 

ráda, že si uvědomují potřebu být při-
praveni,“ řekla jana Blaštíková, primářka 
dialyzačního střediska B. Braun avitum 
ve slavkově u Brna, po úspěšné evakuaci 
dialýzy. 

historické budovy mají své kouzlo, ale 
i řadu rizik 
domov s úsměvem i dialyzační středisko 
vznikly v budově původního lázeňského 
domu, který byl v roce 1996 kolaudován. 
je obklopen zelení a dostatek prostoru 
uvnitř i vně umožňuje klientům čerpat 
výhody celostní péče a komunitního 
života. 

ze simulačního cvičení vzešla jedno-
značná rizika. „největší problém před-
stavuje evakuace plně imobilních lidí. tři 
dostupná evakuační schodiště jsou pro 
tyto klienty nepoužitelná a k dispozici 
je pouze jeden evakuační výtah. situaci 

budeme řešit nákupem tzv. evakuačních 
podložek, které jsou pro rychlou evaku-
aci nejvhodnějším nástrojem,“ popisuje 
závěry cvičení Michal jurkovič. 

po skončení cvičné akce bylo testová-
no rovněž odpojení a znovuspuštění 
elektrického proudu v celém objektu 
a proběhla schůzka všech zúčastněných 
klíčových zaměstnanců skupiny B. Braun 
se zástupci hasičské stanice slavkov 
u Brna. „dnešní den byl v naší budově 
první svého druhu. Musím říci, že nám 
přinesl řadu cenných zkušeností. navíc 
i hasičské jednotky poznaly specifika 
našeho poměrně složitého objektu,“ 
uzavřela vedoucí správy budovy B. Braun 
omnia hana juráčková. 

 
lucie Kocourková 

foto ester horovičová

leteM dialyzaČníM světeM

z plzně na Krkavec
v půlce května se uskutečnil již sedmý 
májový turistický dialyzační pochod 
B. Braun avitum plzeň, kterého se 

účastní všichni za-
městnanci a přátelé 
dialýzy. skloubí se 
tak pobyt v přírodě 
s vhodnou pohy-
bovou aktivitou – 
chůzí. 
letos se sešlo dva-
cet pět dospělých, 
z toho jeden dia-
lyzovaný a jeden 
transplantovaný 
pacient, dvanáct 
dětí a sedm psů. 
„vydali jsme 

se po lesní cestě na jednu z dominant 
plzeňska, na vrch Krkavec s rozhled-
nou. tam jsme se občerstvili, rozhlédli 
se po krajině, chvilku chytali bronz 
na sluníčku a poté se vydali lesem přes 
přírodní rezervaci petrovka zpět do plz-
ně,“ vzpomíná ekonomická referentka 
vendula Martínková z dialyzačního 
střediska B. Braun avitum v plzni. počasí 
pěší turistice přálo, všichni účastníci 
dorazili do cíle s úsměvem a s dobrým 
pocitem příjemné procházky. Každoročně 
účastníci obdrží malý suvenýr v podobě 
odznáčku s logem pochodu B. Braun. 

 
redakce dialogu 
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prevence infekce v operační 
ráně
na prevenci infekčních 
komplikací se může podílet 
i sám pacient. infekce v mís-
tě výkonu představují jedno 
z rizik každého chirurgického 
zákroku. jejich příčinou jsou 
nozokomiální infekce, často 
reprezentované rezistentními 
kmeny bakterií, z nichž se nej-
častěji vyskytuje zlatý stafylo-
kok – Staphylococcus aureus – 
Mrsa (meticillin/polyrezistentní 
Staphylococcus aureus). 
Četné studie potvrzují, že infekce 
způsobené Mrsa kmeny jsou spojeny 
s vysokou mortalitou a vedou k význam-
ně delšímu pobytu v nemocnici. tato 
bakterie je součástí běžné kožní mik-
roflóry, aniž vyvolává zdravotní potíže. 
pokud se ale dostane do operační rány, 
může způsobit závažné komplikace, 
zejména pokud je rezistentní na anti-
biotika.
Kolonizace Mrsa u zdravého člověka 
nepřináší žádné nebezpečí onemocnění, 
u člověka s oslabeným imunitním sys-

témem však může za určitých okolností 
vést k infekci a dalším, někdy i vážnějším 
onemocněním, např.:
 � infekce kůže (furunkul, mastitida,  
folikulitida),

 � oční infekce,
 � osteomyelitida,
 � pneumonie,
 � infekce pooperačních ran,
 � komplikace způsobené hematogenní 
diseminací (absces vnitřních orgánů, 
sepse, endokarditida).

péče o pokožku před operací 
důkladná péče o pokožku před pláno-
vanou operací je základem prevence 
pooperačních komplikací. jejím cílem je 
minimalizovat výskyt kožních bakterií, 
především zlatého stafylokoka. snížení 
bakteriální mikroflóry samotným pa-
cientem je prvním důležitým krokem, 
o další krok se postarají lékaři správnou 
dezinfekcí operačního pole před samot-
nou operací.

„před každou plánova-
nou operací se dopo-
ručuje, aby si pacient 
nejméně tři po sobě 
jdoucí dny umyl celé 
tělo. vhodné jsou 
k tomu produkty řady 
prontoderm®, které 
jsou částečně hra-
zeny zdravotní po-
jišťovnou,“ dodává 
Bc. alena Kyselová. 
zbavit pokožku 
bakterií stopro-
centně bohužel 
stále ještě není 
možné, ale kom-

binací několika účinných postu-
pů se tomu můžeme alespoň přiblížit.

 
redakce dialogu 

Pod záštitou Světové zdravotnické organizace (WHO) proběhl 
5. května Světový den hygieny rukou s nosným tématem 
zaměřeným na prevenci infekcí a hygienu rukou. K této aktivitě 
se připojila i Skupina B. Braun, která si uvědomuje nutnost 
snižování výskytu infekcí napříč zdravotní péčí a apeluje 
na pacienty, aby se na prevenci také podíleli. „Na prevenci 
infekčních komplikací se může podílet i sám pacient. Infekci 
v operační ráně (SSI, surgical site infection) řadíme mezi třetí 
nejčastější nozokomiální nákazu obecně,“ komentuje specialistka 
na dezinfekci, hygienu a péči o rány Bc. Alena Kyselová.

chraňte se:
Operační rána jako „spouštěč“ infekce
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Kůže jako největší orgán našeho těla 
tvoří nejen cca 15 % naší celkové 
hmotnosti, ale plní také velkou řadu 
funkcí. Jedním z úkolů je ochrana 
organismu před infekcí. Je to bariéra, 
která kryje naše vnitřní životně 
důležité orgány či svaly před přímým 
kontaktem s vnějším světem. 
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oslnil světovým rekordem

s kily dolů, to je jasný cíl

Lukostřelec a ambasador B. Braun pro život David Drahonínský 

David Drahonínský ve své životní výzvě: 

v květnu se konal v italské olbii evrop-
ský pohár v paralukostřelbě, který byl 
posledním velkým závodem před nad-
cházejícím mistrovstvím evropy v ni-

zozemsku. na pořadu celého týdne byla 
soutěž jednotlivců, kde se představili tři 
čeští reprezentanti a mix tým, v němž 
závodil david drahonínský se svou svě-
řenkyní terezou Brandtlovou. 
david drahonínský se utkal o první místo 
s tureckým závodníkem aydinem yigit ca-
nerem. po těžkém a velmi těsném souboji 
skončil drahonínský na druhém místě, ale 
podařilo se mu překonat světový rekord 
z roku 2016! „Měl jsem radost ze světové-
ho rekordu, chtěl jsem jít určitě do finále, 
turek střílel excelentně. neberu stříbrnou 

pozici tragicky, možná to bylo dobře.“ 
před finálovými souboji čekala české duo 
drahonínský a Brandtlová soutěž v mix 
týmech. pár minut před závody nastaly 
další komplikace a výkon obou nebyl ta-
kový, jak by si oba představovali, ale dvě 
prohry vzali pozitivně. České reprezentan-
ty čeká začátkem června mistrovství světa 
v nizozemsku, kde se bude poprvé závodit 
o nominační kvóty na paralympijské hry 
do tokia v roce 2020.

 
redakce dialogu 

obezita zkracuje život a zdaleka jí netrpí 
pouze dospělí. i když se zdravý život-
ní styl skloňuje ve všech pádech, trpí 
v České republice nadváhou a obezitou 
71 % mužů a 57 % žen. při dietě je nej-
důležitější se zaměřit právě na skladbu 
jídelníčku, správnou motivaci a celkově 
na zdravý životní styl. „z pohledu nu-
tričního terapeuta jsem ráda za to, že se 
do takového projektu david pustil. je to 
velmi zajímavá výzva. david je vozíčkář 
a ti mají obecně omezenou možnost 

pohybu, a proto bude v tomto projek-
tu hrát opravdu významnou roli výběr 
nejvhodnějších potravin a davidovy 
stravovací návyky,“ říká nutriční tera-
peutka z ambulance B. Braun plus jitka 
palátová, dis.  
pro dosažení svého vytouženého cíle 
by měl david ideálně shodit půl kila 
za týden, což jsou dvě kila za měsíc. „je 
to optimální úbytek váhy za týden, aby 
se nedostavil jojo efekt,“ doplňuje jitka 
palátová. david se své výzvy nebojí, bere 

to, jako když si dal poprvé za cíl vyhrát 
paralympiádu. jak sám říká: „Můj cíl je 
hlavně naučit se kombinovat pro mé tělo 
ty nejvhodnější potraviny. chtěl bych 
dosáhnout alespoň trošku lepší váhy, 
abych se mohl díky tomu cítit lépe, byl 
rychlejší při přesunech a ve vedru se mi 
lépe závodilo.“ 

 
redakce dialogu 

David Drahonínský, ambasador projektu B. Braun pro život, se 
rozhodl s jasným cílem navštívit nutriční ambulanci B. Braun 
Plus. Do konce roku chce shodit dvanáct až patnáct kilogramů. 
Podaří se mu to?   

aktuálně jsou v provozu  
tři nutriční ambulance  
B. Braun plus.  
objednat se můžete  
zde:



rozhovor

heřMan volf:  
Život je jaKo 
horolezecKá stěna
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rozhovor

dobrý den, heřmane, ráda bych se vrá-
tila do minulosti, do doby před úrazem. 
jaký byl váš život? 
Můj život byl spojen vždy se sportem 
a prací. nic neumím dělat na půl plynu, 
a tak jsem se snažil sport provozovat 
na co nejvyšší úrovni, co mi nadání do-
volilo, a jakmile se po revoluci uvolnilo 
pracovní prostředí, začal jsem podnikat. 
Čím dál víc si uvědomuji, že jsem první 
generace, která do nového prostředí 
spadla v podstatě ze dne na den. vše 
jsme se učili za pochodu a je to tak 
vlastně stále. 

dokázal jste si tehdy představit, že by 
vás něco přibrzdilo, nebo dokonce „za-
stavilo“?
jasně že ne. Měl jsem zavedenou firmu, 
dvě úžasné děti, krásnou ženu, jeden 
dům jsem postavil a druhý zrekonstru-
oval. už jsem viděl jen ty jasné zítřky. 
jsem od přírody optimista, takže vidím 
vše růžově, někdy až moc. 

od vašeho nešťastného pádu na lyžích 
v Krkonoších je to třináct let. vzpome-
nete si ještě na ten den, kdy se vám dra-
maticky změnil život? 
popravdě ani ne. řídím se několika pra-
vidly a jedno z nich vychází z modlitby 
sv. františka: „Bože, dej mi sílu vyrovnat 
se s tím, co sám nemohu změnit.“ z his-
torie je potřeba se poučit a nenechat 
se stahovat dolů tím, co nemůžeme 

ovlivnit. jsem na vozíku? Musím se s tím 
naučit žit.

jak se to všechno „semlelo“?
hlavním důvodem bylo to, že jsem se 
na hory dostal jako podnikatel jen málo. 
hory a lyže miluji, a tak jsem se snažil 
lyžovat, co to šlo. od spuštění lanovky 
až po večerní lyžování. a těch okolností 
bylo víc. Málo sněhu, sjezdovka úplně 
zmrzlá, takže před nočním lyžováním 
nahazovali ze stran sjezdovky sníh. a já, 
protože jsem měl už staré „obřačky“, 
jsem jezdil právě po stranách, abych se 
měl o co opřít. rád na lyžích jezdím, ne-
šoupu se z kopce, 

takže jsem při carvingovém oblouku na-
bral slušnou rychlost. a součtem všech 
těchto okolností byl můj pád do díry 
vytvořené rolbou na kraji sjezdovky. 
ve velké rychlosti jsem ji neviděl.  

vzpomenete si na to, co vám proběhlo 
při tom osudném pádu hlavou? 
Bylo to velmi rychlé, takže při pádu nic. 
po tom, co se na mě usadil sníh, který 
jsem svým pádem zvířil, jsem si uvědo-
mil, že něco není správně. a netýkalo se 
to toho, že mě bolelo na prsou, že jsem 
nemohl pořádně dýchat, ale to, že jsem 
se nemohl otočit z boku na záda.

co se dělo dál? 
spadl jsem téměř dole u nástupu na la-
novku. Kamarádi i obsluha byli u mě 
tedy velmi rychle a okamžitě zavolali 
horskou službu, která mě svezla na skút-
ru do sanitky. vše bylo strašně rychlé, 
a tak jsem byl v nemocnici do třiceti 
minut od pádu. tedy v první nemocnici. 
tam zjistili, že na moje zranění nejsou 
uzpůsobeni, a tak opět do sanitky a ces-
ta do nemocnice v hradci Králové.

Lezete nahoru, snažíte se, někdy to jde snáz a někdy hůř, někdy 
spadnete. Vždy je ale potřeba se jistit. Zabít si na té své stěně 
skobu a lano zajistit přes karabinu. Když se něco nepovede, 
pod tuhle skobu nikdy nespadnete. A takových skob má už 
v životě Heřman Volf zabitých hodně. Po úraze na lyžích urazil 
na handbiku 1 670 km do Říma, aby se setkal s papežem 
Benediktem XVI. a dovezl mu poselství českých vozíčkářů, projel 
Evropu křížem krážem z Prahy do Paříže, Banské Bystrice, Říma, 
a dokonce dojel až za norské Oslo.

poslední přípravy před startem Čez handy kvadriatlonu ve Žlutých lázních



jak zněla diagnóza a jaké vám dávali 
lékaři šance? 
diagnózu jsem od lékařů úplně neslyšel. 
Myslím, že všichni doufali, že se bude 
můj stav průběžně zlepšovat. takže šan-
ce byla a věřil jsem v možný posun.

jak jste se s celou situací dokázal vyrov-
nat, přijmout ji? 
s touto situací se člověk podle mě nevy-
rovná. naučí se s tím žít. snažím se být 
prospěšný pro svou rodinu, být pokud 
možno soběstačný, snažím se dělat věci 
tak, aby měly hlubší smysl a abych byl 
prospěšný společnosti.

Kdo vám s tím nejvíce pomáhal? 
největší pomocí byla moje rodina. dojíž-
děli za mnou, jak to jen šlo. první, určitě 
nejhorší měsíc jsem přečkal i díky medi-
tacím. rok před nešťastným pádem mě 
žena doslova dokopala na meditační kurz, 
abych zpomalil a začal přemýšlet o životě 
i z jiné strany. nechtělo se mi tam. ale 
jak se po roce ukázalo, bylo to pro můj 
další život velmi důležité. zjišťuji stále 
častěji, že nic v životě se neděje náhodou.

Život se vám i celé vaší rodině po úra-
zu musel otočit o 180°. co považujete 
za nejvýznamnější změny?
je toho samozřejmě mnoho, co se ra-
dikálně změní. vždyť člověk, který byl 
živitelem rodiny, se nemůže postavit 
na nohy a v první chvíli se nezvládne po-
starat ani sám o sebe. Musíte se naučit 
hodně věcí úplně znovu. jak se oblék-
nout, jak si dojít na záchod… takovéto, 
pro někoho jednoduché, a přitom zá-
kladní věci jsou problém. snažil jsem se, 
aby rodina tyto mé nové začátky pokud 
možno nepocítila. Musel jsem si najít 
novou práci a zapojit se zpátky do chodu 
rodiny. začít opravdu úplně od začátku.

jak rodina reagovala? 
jak jsem již říkal, rodina byla pro mě 
v prvních měsících velkou oporou. 
a stále je. snažil jsem se a snažím stá-
le, abych pro ně nebyl brzdou a přítěží. 
vždyť moje děti byly ještě poměrně malé 
a nechtěl jsem, aby mým úrazem trpěly. 

otočil se k vám někdo zády?
jsem přesvědčený, že jak se člověk cho-
vá k lidem, tak se oni chovají k němu. 

z mých přátel, kamarádů, mě nikdo neo-
pustil. stále spolu jezdíme na vodu, hory, 
jachtu. Máme společně malou kapelu. 
a takto bych mohl pokračovat ještě hod-
ně dlouho.  

zpomalil jste?  
určitě. alespoň se o to snažím. 

dáváte si teď na vše větší pozor? 
určitě ano. snažím se mít věci pod kont-
rolou a zamýšlet se nad nimi. 

rok po úrazu jste se vrátil na osudnou 
sjezdovku. co bylo tím pohonem, který 
vás dovedl zpět? proč jste chtěl kopec 
zdolat znovu? 
před úrazem jsem nevěděl, že vozíč-
káři mohou lyžovat. Myslel jsem, že 
už na lyže nikdy nebudu moci. ale už 
na spinální jednotce v Motole jsem 
v televizi sledoval paralympiádu v turíně 
a tam vozíčkáři lyžovali. a já si řekl, že 
když to jde a oni jezdí, tak já to dokážu 
taky. 

jaký to byl pocit, když jste sjezdovku 
pokořil? 
Bylo to moc fajn, i když bylo ještě co 
zlepšovat. ale psychicky to bylo velké 
vítězství.

vždy jste byl vášnivým sportovcem. vě-
nujete se sportovním aktivitám i dnes?
sportuji. Myslím, že sport a hlavně 
pohyb jsou pro handicapované velice 
důležité. a vlastně nejen pro handica-
pované – pro lidi s postižením je pohyb 
důležitý dvojnásobně. po roce od úrazu 
jsem začal jezdit na kole a každý rok 
jsem si vzal dovolenou a vydal na dlou-
hou cestu. 

dočetla jsem se o vás, že jste se 
na handbiku vydal na svou první cestu 
rovnou do paříže. proč zrovna tam? 
Možná že to znáte. před úrazem jsem si 
říkal, až dostavím dům, až bude firma 
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„jachting je mojí velkou láskou,“ říká heřman volf 



fungovat, až budou děti velké… prav-
da je taková, že „až“ někdy znamená 
„nikdy“. Když jsem si koupil handbike, 
uvědomil jsem si to. došlo mi, že jestli 
něco opravdu chci, není na co čekat. 
v té době jsem se dočetl o otevření 
cyklostezky z prahy do paříže a bylo 
rozhodnuto. navíc je v paříži vítězný 
oblouk a ten se stal vlastně cílem mé 
první cesty. uvědomil jsem si, že člověk 
je schopen dosáhnout téměř jakéhokoli 
cíle, když opravdu chce a když je pro něj 
schopen udělat maximum. vítězný ob-
louk se stal v podstatě symbolem mého 
vítězství nad nepřízní osudu. 

„cesta za nadějí“ je dokumentární film 
o vaší cestě do vatikánu. ujel jste téměř 
sedmnáct set kilometrů, abyste se setkal 
s papežem Benediktem Xvi. co vám ta 
cesta dala a proč jste se na ni vydal? 
důvodů bylo několik. první byl projet 
evropu na všechny světové strany. takže 
volba říma je v tomto kontextu cel-
kem jasná. navíc všechny cesty vedou 
do říma, ne? cílem této cesty bylo do-
vézt poselství českých vozíčkářů papeži 
a požádat ho právě pro ně o požehnání. 
na takové cestě má člověk hod-
ně času na přemýšlení a v tom 
je takové putování důležité. Měl 
jsem dost času přemýšlet nejen 
o další cestě na sever, ale hlav-
ně o další cestě životem. 

na jaké cesty jste se posléze 
vydal? 
Byly to cesty, které jsme na-
zvali „evropu křížem krážem 
na handbiku“, a postupně 
jsem dojel z prahy do paří-
že, Banské Bystrice, říma 
a za norské oslo. tím vlastně 
začala nejen má „cesta 
za snem“.

jste předsedou projektu vo-
zíčkářů cesta za snem. jak 

myšlenka tohoto projektu vznikla a co se 
pod jeho názvem skrývá?
projekt vznikl z mojí první cesty do pa-
říže. Měla to být původně jen jedna 
cesta, a tím splněný sen. projekt cesty 
se jmenoval cesta za snem. pomáhali 
jsme druhým tím, že jsme během cesty 
udělali sbírku s Kontem Bariéry. Mělo to 
neuvěřitelný úspěch a já si během cesty 
uvědomil, co znamená nejen pro mě, ale 
také jak můžu pomoci druhým. projekt 
není jen o vozíčkářích a pro vozíčkáře. 
projekt cesta za snem je otevřený všem 
bez rozdílu. nejen vozíčkářům, ale lidem 
s jakýmkoli postižením i lidem bez posti-
žení. je to projekt, který slovo integrace 
převádí opravdu do praxe. 

před několika lety jste podnikl svoji nej-
náročnější a nejdelší cestu do norska. 
ujel jste přes dva tisíce kilometrů. jaký 
měla cíl tato výprava? 
cestou do norska jsme podporovali 
jednadvacet postižených dětí. oslovili 
jsme speciální pedagogická centra v celé 
republice, aby nám děti nakreslily svá 
přání a sny. Čtrnáct krajů, čtrnáct dětí. 
Báli jsme se, jak budeme děti vybírat. 
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Jedeme v tom s vámi!

letos se společnost B. Braun společně 
s ambasadorkou projektu B. Braun 
pro život Katkou antošovou zúčastní 
ve dnech 30. července – 3. srpna 2019 
sedmého Metrostav handy cyklo ma-
ratonu. jedná se o jedinečný závod, 
který je otevřený všem bez rozdílů, 
což vychází ze slova „handy“. záro-
veň jde o ojedinělý non-stop etapový 
závod, kde odvážné týmy musí zdolat 
2 222 km v časovém limitu 111 hodin. 
Každého jezdce z jednotlivých týmů 
včetně jednoho handicapovaného tak 
čeká minimálně 100 km. 
 
přijďte podpořit naši ambasadorku 
a borce, kteří ji budou doprovázet 
v tomto nelehkém závodě. 
Každý fanoušek je vřele vítán! 

rozhovor

po prvním surfování v pražské surf areně 



nakonec se nám ozvalo „jen“ dva-
cet jedna dětí. nikdo nám nevěřil. 
proto jsme se rozhodli splnit sen 
nejen čtrnácti, ale všem jednadva-
ceti dětem. některé chtěly k moři, 
jiné kolo, počítač. na všechno 
jsme díky cestě sehnali peníze 
a bylo to úžasné. od té chvíle 
už nám lidé věřili, že dokážeme 
cokoli. dnes za námi stojí desítky 
tisíc příznivců! 

díky všem těmto aktivitám jste 
byl víc a víc vidět. lidé vám 
fandili, podporovali vás a pro 
vozíčkáře jste byl vzorem. jak 
jste zvládal v tomto zápřehu 
pracovat, starat se o rodinu 
a vést normální život? 
cesty evropou byly vždy jed-
na za rok, a tak se to s prací 
a rodinou dalo skloubit velmi dobře. 
zlom přišel až v době, kdy jsme zača-
li pořádat akce v Čechách. akce pro 
stovky a dnes již tisíce lidí, kdy máme 
sedm opravdu velkých eventů a několik 
dalších menších akcí měsíčně. Musel 
jsem se rozhodnout, zda pokračovat 
v cestě za snem při práci – to by mi již 
čas na rodinu opravdu nezbyl – anebo 
z práce odejít a začít cestovat za sny 
na hlavní pracovní poměr.

souvisí všechny tyto aktivity se vznikem 
Metrostav handy cyklo maratonu? 
vždy se nějaká situace, věc nebo pocit 
stane spouštěčem. v našem případě to 
byly cesty evropou a následně Metro-
stav handy cyklo maraton. lidé chtěli 
jezdit se mnou, ale neměli čas vyrazit 
na kolo na několik týdnů. Metrostav 
handy cyklo maraton je podnik, kdy ce-
lou republiku, přes dva tisíce kilometrů, 
objedeme za pět dní.  

v čem spočívá? 
je to akce, kdy smíšené týmy dvou, čtyř 
nebo osmi cyklistů společně objedou 

celou republiku. týmy tvoří handy a ne-
handy cyklisté. v každém týmu musí být 
alespoň jeden handicapovaný. celá trasa 
měří 2 222 km. Časový limit na společné 
zdolání této trasy je jen 111 hodin a tra-
sa se každý rok mění. snažíme se spo-
lečně s agenturou czechtourism ukázat 
krásy naší země. podívat se na místa, 
která naši zem charakterizují, určují, 
reprezentují a která stojí za to navštívit. 
jedná se o nejdelší cyklistický podnik 
v Česku a unikátní je svým poselstvím. 
zdraví i handicapovaní tvoří společné 
týmy a zdolávají vše, co je na cestě 
čeká, bok po boku.

Kdy a kde se na něj můžeme zase těšit?
startujeme 30. července z prahy. cíl, 
v němž bude probíhat celodenní pro-
gram s koncerty, bude 3. srpna na praž-
ské Kampě.

Čím jste se vy sám motivoval a čím bys-
te motivoval ostatní vozíčkáře?
jak již bylo řečeno, naším cílem není 
dělat projekty pro vozíčkáře. snažíme se 
pořádat akce pro každého bez rozdílu. 

Mažeme rozdíly. snažíme se integrovat 
postižené do většinové společnosti. 
snažíme se bořit mýty a předsudky spo-
jené s postižením. snažíme se ukázat 
postižené lidi jako platné členy společ-
nosti a stále hledat nové a nové aktivity, 
které můžeme dělat společně.  

jaké další výzvy máte před sebou?
naším cílem je například v této chvíli 
splnit všechny domluvené a slíbené akce 
v tomto roce. v našem pojízdném studiu 
přivítat ty správné inspirativní lidi, na-
točit krásné splněné sny, vyrobit a roz-
dat všechny trenažery, které jsme lidem 
slíbili, rozjet půjčovnu trenažerů pro 
handicapované, kteří se učí s handica-
pem žít a hledají novou cestu, a mnoho 
dalšího. Mým jediným omezením dnes 
v nadsázce je, že den má jen 24 hodin. 

Magda volná
foto cesta za snem
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surf arena, možné je asi opravdu úplně všechno
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poradna

Odpovídá  

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

vážení čtenáři, své dotazy nám zasí-
lejte 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 po-
radně na www.ledviny.cz. 
 
dotazy můžete také předat perso-
nálu dialyzačních středisek B. Braun 
avitum.

chcete lépe pečovat o svůj zdravotní stav?  
navštivte stránky www.lepsipece.cz

Pokud jednou až dvakrát měsíčně vynechám dialýzu, je to 
velký problém? Vždy se jedná o tu prostřední. Jsem živnostník 
podnikající ve stavebnictví a někdy se stane, že neplánovaně 
potřebuji volno. 

pokud máte doposud zachovalou diurézu, nemáte sklon k vysoké hladině draslíku 
a nemáte velké váhové přírůstky, pak občasný odůvodněný výpadek nemusí mít 
větší zdravotní rizika. naopak, u pacientů, kteří mají velké váhové přírůstky a před 
dialýzou mají vysoké hodnoty draslíku a vysoký krevní tlak, může vynechání dia-
lýzy znamenat významné zdravotní riziko včetně náhlé smrti. ve statistikách se 
ukazuje, že pacienti na dialýze mají největší úmrtnost v pondělí a úterý, tedy den 
po delší přestávce na dialýze. 

dialyzační léčba sice nahrazuje funkci ledvin, ale jen velmi omezeně. doporučuji 
konzultaci s vaším ošetřujícím lékařem, který vám řekne, zda jste ohrožen vyso-
kým draslíkem, případně jak upravit režim při vynechání dialýzy. 

pokud se pacient výjimečně rozhodne dialýzu vynechat, je nutné s časovým 
předstihem informovat dialyzační středisko. příprava přístroje, který zůstane ne-
využitý, stojí dialyzační středisko peníze a čas. ztráta se může pohybovat kolem 
1 000 Kč i více.  

 
 
Kvůli dialýze mám velmi zohavenou ruku. Je mi samotné přímo 
odporná a chtěla bych si ji po transplantaci ledviny nechat upravit 
do snesitelné podoby. Poradíte mi, kam se pak obrátit? Existují 
u nás nějaká specializovaná pracoviště? Je možné ruku upravit 
i bez poškození shuntu?

doporučuji vám obrátit se na svého nefrologa, který vám doporučí specializo-
vaného cévního chirurga se zkušenostmi s arteriovenózními fistulemi. ten vám 
navrhne možnosti řešení. i po plastice u vás zřejmě aneurysmaticky změněné od-
vodné žíly může být av spojka funkční. 



B. Braun vzdělává
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Mýtus: provádění očních cviků oddálí 
potřebu nošení brýlí.
faKt: oční cviky zrak nezlepší ani ne-
zachovají. nepomohou zdraví vašich 
očí ani nesníží potřebu brýlí. zrak závisí 
na mnoha faktorech včetně tvaru oční 
bulvy a zdraví očních tkání, a ani jeden 
z těchto faktorů nelze nijak výrazně 
ovlivnit očním cvičením. 

Mýtus: vlivem čtení při tlumeném 
světle se vám zhorší zrak.
faKt: tlumené osvětlení zrak ani zdraví 
očí neničí, oči se však rychleji unaví. 
nejlepší nastavení světla při čtení je tak, 
aby svítilo přímo na stránku, nikoli přes 
rameno. ideální je stolní lampička s ne-
průhledným stínítkem namířená přímo 
na čtený text.

 

Mýtus: Mrkev je pro oči nejlepší 
potravina. 
faKt: Mrkev, která obsahuje vitamin 
a, je skutečně očím prospěšná. ovšem 
čerstvé ovoce a tmavě zelená listová 
zelenina, obsahující více antioxidačních 
vitaminů jako c a e, jsou pro zdraví očí 
ještě lepší. antioxidanty mohou pomoci 
ochránit oči před vznikem šedého zákalu 
a věkem podmíněné makulární dege-
nerace. nečekejte, že budou prevencí 
nebo nápravou základních problémů se 
zrakem, jakými jsou krátkozrakost či da-
lekozrakost.

Mýtus: nejlepší je nenosit brýle či 
kontaktní čočky nepřetržitě. přestávka 
umožní očím, aby si odpočinuly.
faKt: potřebujete-li brýle nebo čočky 
na dálku nebo na čtení, noste je. ne-
budete-li nosit brýle, budete své oči 
přetěžovat a unavovat, místo abyste jim 
dopřáli odpočinek. 

Ze ztráty kterého ze svých pěti smyslů máte největší strach? 
Pokud jste jako většina lidí, vaše odpověď bude znít, že ze ztráty 
zraku. Náš zrak je velice vzácný a není divu, že se v hojné míře 
vyskytují mýty o jeho zdraví, o tom, co může naše oči poškodit 
a co je může ochránit. My zde vyvrátíme pět nejčastějších mýtů 
a povíme vám, jak si doopravdy udržet zdravý zrak.

Mýtus,  
neBo pravda? 
Pět faktů o ochraně vašeho zraku  



Mýtus: celodenní hledění do monitoru 
počítače očím škodí.
faKt: používání počítače zdraví očí 
nepoškozuje, ovšem celodenní hledě-
ní do monitoru může přispět k napětí 
a únavě očí. lidé, kteří se dívají na ob-
razovku v dlouhých intervalech, mají 
tendenci nemrkat tak často, jak bývá 
obvyklé, což může způsobovat diskom-
fort a pocit suchých očí. abyste pomohli 
zabránit očnímu napětí, nastavte si 
osvětlení tak, aby nevytvářelo 
jasný ani ostrý odraz na monitoru 
a zhruba každých dvacet minut 
dopřejte očím odpočinek a snažte 
se pravidelně vědomě mrkat, aby 
byly stále správně zvlhčovány.   

varovné signály vážného očního 
problému
ani oči nejsou ušetřeny opotře-
bování způsobeného stárnutím. 
některé věkem podmíněné 
změny bývají nepříjemné, ale 
ne vážné. například začne 
být obtížné zaostřit na blízké 

předměty nebo vám trochu proříd-
nou řasy. avšak jiné změny mohou 
znamenat závažné oční problémy, 
které zrak ohrožují.

s přibývajícím věkem slábne 
schopnost očí zachovat si vlh-
kost. zůstává pak pocit podráž-
děných, lepkavých, suchých 
očí a pocit písku v očích. oční 
čočky ztrácejí svou elasticitu. 
rovněž se může zhoršovat 
vidění v noci, což přináší 
problémy při nočním řízení. 
naproti tomu však šedý zá-
kal, makulární degenerace 
a diabetická retinopatie vás 
mohou o zrak připravit.

jak rozpoznat, zda je oční 
problém pouhá nepříjem-

nost, nebo počátek něčeho vážného? 
signály a symptomy uvedené ve sloupci 
napravo vyžadují návštěvu lékaře. včas-
né podchycení závažného očního pro-
blému může pomoci váš zrak ochránit. 
dokonce i problémy, které zrak neohro-
žují, se dají léčit. Budete své oči vnímat 
příjemně a mít co nejostřejší zrak.  

 
podle edukačních materiálů  

harvard Medical school  
zpracovala redakce dialogu, 

foto istock
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Vyskytne-li se u vás 
některý z následujících 
příznaků, navštivte 
svého lékaře:
 � změna barvy oční duhovky
 � šilhání
 � tmavý bod ve středu zorného pole
 � potíže se zaostřením na blízké či 
vzdálené předměty

 � dvojité vidění 
 � suché oči s pocitem svědění nebo 
pálení 

 � okamžiky zastřeného vidění 
 � nadměrný výtok z očí či slzení
 � Bolest očí
 � plovoucí „mušky“ či záblesky v oku 
 � zvětšující se otok na víčku
 � aureoly (barevné kruhy kolem 
světelných zdrojů) nebo záře

 � Mlhavé nebo rozmazané vidění 
 � neschopnost zavřít oční víčko
 � ztráta periferního vidění 
 � zarudnutí očního okolí
 � skvrny v zorném poli 
 � náhlá ztráta zraku 
 � potíže s přizpůsobením zraku 
v tmavých prostorách 

 � neobvyklá citlivost na světlo či záři
 � vidění jako přes závoj 
 � vlnitý nebo zahnutý obraz rovných čar 

B. Braun vzdělává



inkontinence jako „strašák“ žen
inkontinence moči neboli nechtěný 
a nekontrolovaný únik moči se mění 
s věkem. liší se u mužů i u žen, ale 
postihuje z velké části převážně ženy. 
dělíme ji na stresovou (zhruba u 50 %), 
a urgentní inkontinenci (u 30 % pacien-
tů). samotnou léčbu rozdělu-
jeme na konzervativní a chi-
rurgickou. Může se jednat 
o důsledek vrozené vývojové 
vady či chorobné změny mo-
čové trubice v průběhu života. 
Mnohem častější jsou ale pří-
pady, kdy je porušena správná 
funkčnost močového měchýře 
nebo močové trubice, případně 
jejich vzájemná souhra. důleži-
tou zprávou pro všechny, které 
náhlý únik moči postihl, je, že 
s inkontinencí nemusíte žít. vždy 
je možné se pokusit o odstranění 
či zmírnění potíží.

rizikové faktory u žen 
Mezi rizikové faktory u žen patří 
zejména zvedání těžkých věcí, těž-
ká fyzická práce, nadváha, chro-

nická zácpa i porodní traumata spojená 
hlavně s prvorodičkami. vliv mají také 
některá neurologická onemocnění, in-
fekce či kameny močového měchýře, 
nádorová onemocnění dolních močo-
vých cest, chronická onemocnění, jako 

je diabetes (cukrovka), nedostatečnost 
srdce, ledvin či chronická obstrukční 
plicní nemoc (chopn).

typy inKontinence
 � stresová inkontinence

stresová inkontinence se řadí mezi 
nejčastější typy úniků moči. jak by 
se z názvu mohlo zdát, stresová 
inkontinence nevzniká z psychic-
kého stresu, ale je to inkontinence 
takzvaně námahová. stresem se 
v tomto případě myslí náhlý vze-
stup nitrobřišního tlaku, který je 
vyvolán napětím břišních svalů při 
kašlání, kýchání, smíchu, rychlém 
pohybu nebo při zvedání těžkých 
předmětů. tento nitrobřišní tlak 
přenášený i na močový měchýř ale 
není provázen stažením svěrače 
močové trubice, což způsobí únik 
moči. příčinou stresové inkon-
tinence je často přirozené stár-
nutí. u žen se může začít pro-

Ztráta sebejistoty, strach, úzkost, stud, rozpaky či panika. 
Všechny tyto pocity vyvolává inkontinence a mohou vést až 
ke společenskému odloučení. Zbavte se jich! Zažijte znovu pocit 
svobody a jistoty. Pomůže vám v tom intravaginální pomůcka 
Diveen®, se kterou lze fungovat zcela bez inkontinenčních vložek. 
A pozor, stresová nebo smíšená inkontinence u žen se netýká 
pouze seniorek. Může se týkat všech žen!

téMa
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tiché trápení Žen,
o kterém se téměř nemluví

Inkontinence: 



 

Proč řešit stresovou 
inkontinenci 
intravaginální 
pomůckou?

 � diveen je naprosto diskrétní, 
vyrobený z biokompatibilního 
materiálu a velmi dobře snášený.

 � s touto pomůckou je možné 
dosáhnout významného snížení 
rizika úniku moči; tato účinnost byla 
vědecky prokázána.

 � celých dvanáct hodin nemusíte 
myslet na problém s nežádoucím 
únikem moči a bez omezení můžete 
dělat všechno, co vás baví.

 � tělísko se snadno používá, podobně 
jako menstruační tampon, a během 
dne ho není nutné vyjímat ani při 
použití toalety.

 
Klinicky prokázaná 
účinnost řešení stresové 
inkontinence moči u žen

 � diveen® snižuje četnost úniků moči 
v průměru o 69 %.

 � diveen® významně zlepšuje 
spokojenost pacientek se symptomy 
souvisejícími s močením:  
skóre spokojenosti pacientek,  
které používaly pomůcku diveen,  
je 78 ze 100.

 �  diveen zlepšuje pocit dobré pohody 
uživatelek.

téMa

jevovat a zhoršovat již v menopauze, 
a to v důsledku nedostatku ženských 
pohlavních hormonů.

 � urgentní inkontinence
charakterizuje ji náhlé a intenzivní 
nutkání na močení, kdy močový měchýř 
nezvládá již moč pojmout v rámci své 
kapacity, přestože není zcela naplněný. 
tento druh inkontinence může pacienty 
zasáhnout a překvapit zcela nečekaně. 
původce může být v samotné svalovině 
močového měchýře, která se vyznačuje 
vyšší dráždivostí a nekontrolovatelnými 
stahy. Mezi další příčiny patří například 
infekce močového měchýře, nestabilní 
svěrač močové trubice nebo některé 
neurologické choroby (roztroušená 
skleróza, parkinsonova choroba). platí 
i zpětně, že samovolný únik moči často 
psychické potíže vyvolává. urgentní in-
kontinence se často označuje jako mok-
rý hyperaktivní močový měchýř.

u některých nemocných vzniká inkonti-
nence smíšená zahrnující příznaky stre-
sové i urgentní inkontinence.

 � inkontinence z přetékání
paradoxní inkontinence neboli přepa-
dová, přetlaková, overflow, je opakem 
urgentní inkontinence. přeplněný močo-
vý měchýř nevysílá signály a informace 
o nutnosti vyprázdnění a nevzniká pocit 
nucení na močení. Měchýř je tedy akut-
ně nebo chronicky přeplněn močí a od-
téká z něj jen objem, který již sám není 
schopen pojmout. Každý další přítok 
moči do měchýře se projevuje ukapá-
váním z močové trubice. příčinou může 
být cukrovka, neurologická onemoc-
nění i zúžení močové trubice, třeba při 
zvětšené prostatě či zhoubném nádoru 
prostaty.
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 � reflexní inkontinence
posledním typem úniku moči, který se vy-
skytuje u pacientů s neurologickým one-
mocněním nebo po úrazu mozku či míchy 
je reflexní inkontinence. Močový měchýř 
se chová reflexně a k jeho vyprázdnění 
dochází zcela mimo lidskou vůli.

zejména senioři pak mohou trpět tak-
zvanou inkontinencí funkční způsobenou 
tím, že kvůli své omezené pohyblivosti 
nejsou schopni včas dojít na toaletu. 
tento únik moči pak nemá s funkcí mo-
čových cest nic společného.

diskrétnost, co sluší
při sportu či v náročné dny pomáhá 
intravaginální pomůcka diveen. Ženy 
trpící stresovou inkontinencí jsou 
velmi omezovány ve svých aktivitách. 
Mají nejen zdravotní, ale i společenský 
a hygienický problém. řada z nich již 
zahájila cvičení pro posílení pánevního 
dna, případně jinou léčbu, nebo se roz-
hodují, zda podstoupí chirurgický zákrok. 
některé ženy však operaci odmítají nebo 
odkládají. než se projeví první výsledky 
cvičení, je potřeba zajistit unikající moč 
pomocí speciálních absorpčních pomůcek. 

co je diveen®?
diveen® je intravaginální pomůcka in-
dikovaná pro ženy trpící únikem moči, 
především stresovou nebo smíšenou in-
kontinencí. zavádí se podobně jako tam-
pon. zatímco však tampon shromažďuje 
unikající krev, tělísko diveen nekontrolo-
vatelnému úniku moči brání.

účinný, diskrétní a patentovaný koncept
pro všechny typy a stupně inkontinence 
jsou vyráběny speciální diskrétní vložky, 
které pojmou větší objem moči, brání zá-
pachu a vlhkému prostředí. aktivní ženy 
si však jistě zaslouží absolutní svobodu 
pohybu a možnost chodit na veřejnost 
i do práce bez těchto inkontinenčních 
pomůcek. zaslouží si pocit, že jsou proti 

úniku moči zabezpečeny, aniž by musely 
během dne myslet na výměnu vložky. ne-
musí se bránit smíchu, kýchnutí nebo za-
kašlání, mohou se pohybovat a sportovat 
bez omezení. umožňuje jim to nová in-
travaginální pomůcka s názvem diveen®.

jak pomůcka funguje?
intravaginální tělísko bylo navrženo tak, 
aby podpořilo přední poševní stěnu v ob-
lasti pod hrdlem močového měchýře. 
například při kašlání dochází k náhlému 
nárůstu nitrobřišního tlaku a vzniká tak-
zvaný špičkový tlak, který se přenáší přes 
močový měchýř na pružný kroužek tělíska. 
ten způsobí, že se pevná část pomůcky di-
veen® posune směrem nahoru a v tu chvíli 
ihned podepře močovou trubici a přitom 
výrazně sníží četnost výskytu úniku moči, 
podle provedené studie až o 69 procent.

snadné a bezproblémové použití
zavádění tělíska do pochvy usnadňuje 
aplikátor, který je součástí každého bale-
ní. diveen® je však možné zavádět i bez 
něj. K jeho vyjmutí je určena šňůrka, 
za kterou stačí lehce zatáhnout, stejně 
jako u menstruačního tamponu. při po-
užití toalety tělísko není nutné vyjímat, 
a proto vydrží déle. 
 
Materiál, z něhož je tělísko vyrobeno, 
můžete použít dokonce dvakrát. posléze 
jej musíte nahradit novým. není to ste-
rilní prostředek, a nevyžaduje tedy před 
dalším použitím sterilizaci. pomůcka by 
měla být vyjmuta vždy večer po jednom 
dni používání. všechny další pokyny jsou 
podrobně popsány v návodu k použití.

redakce dialogu

nosí vás celý život 

Víte, že...
 � stresovou inkontinencí moči trpí 
miliony žen po celém světě.

 � v České republice se s tímto 
problémem potýká asi 300 tisíc žen.

 � při inkontinenci vás může přivést 
do rozpaků smích, účast na večírku 
nebo sport.

 � únik moči může ovlivnit vaše 
každodenní aktivity. Může vám 
zabránit v mnoha věcech, které 
máte rády.

 � ani s největším úsilím nelze 
zadržení moči ovlivnit. 

 
Všechny stupně inkon-
tinence by měly být 
vždy konzultovány se 
specialistou, urologem 
nebo urogynekologem. 
Ten může navrhnout 
i chirurgické řešení, 
které problém inkonti-
nence zcela vyřeší.

aktuálně si můžete objednat 
a vyzkoušet vzorek diveen®  
zcela zdarma přes:  
www.lepsipece.cz



diveen®
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BalzáM pro poKoŽKu   
Mnoho pacientů na dialýze to dobře zná: svědění a nepříjemný 
pocit napětí způsobený suchou pokožkou. Není divu, jako největší 
orgán našeho těla se pokožka musí při onemocnění ledvin 
vyrovnávat s mnoha problémy. Se správnou péčí jí však můžete 
pomoci a zároveň podpořit své zdraví.

relaxace, pohoda a klid jako lék  
pro pokožku
zvláště v chladnějších dnech je důleži-
té, abyste se o svou pokožku dobře sta-
rali, protože má tendenci vysychat ještě 
více než obvykle. nejlepší je používat 
tělová mléka, která obsahují jak lipidy, 
tak hydratační přípravky. pokud je to 
možné, měli byste se vyvarovat pou-
žívání silně parfémovaných pleťových 
mlék. nejlepší čas na aplikaci mléka je, 
když je pokožka po umytí stále mírně 
vlhká, a je tak schopná mléko snadno 
absorbovat.

rovněž byste měli při mytí používat 
šetrné produkty. používejte hydratač-
ní mycí prostředky bez mýdla, abyste 
zachovali přirozenou kyselost pokožky, 

která funguje jako ochranná 
bariéra. příliš studená nebo 
horká voda pokožce rovněž ne-
svědčí. pokud použijete vlažnou 
vodu příjemné teploty, budete 
se nejen cítit dobře, ale rovněž 
tak budete pokožku co nejméně 
zatěžovat. Mimochodem: stres 
a úzkost také obecně nedělají po-
kožce dobře. 

dopřejte si aktivní relaxaci napří-
klad pomocí jógy nebo autogenního 
tréninku. snažte se vytvořit si co 
nejklidnější a nejútulnější domácí 
prostředí a noste pohodlné oblečení 
vyrobené z bavlny, šetrné k pokožce. 
Měli byste se také co nejvíce vyva-
rovat prachu a roztočů. teplé nápoje 
a hodně ochucené potraviny pokožku 

rovněž zby-
tečně dráždí. 
lze však do-
poručit mírné 
opalování, 
uv fototerapii 
a jemné kartá-
čové masáže. 

Bohužel stále ne-
existuje žádný zá-
zračný univerzální 
lék, který by zabrá-
nil svědění. Měli 
byste proto experi-
mentovat a zjistit, 



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
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které metody jsou pro vás obzvlášť 
přínosné. pokud máte závažné a nejasné 
příznaky, vždy se vyplatí navštívit svého 
lékaře. za těmito příznaky se totiž může 
skrývat snadno diagnostikovatelné kožní 
onemocnění, které lze obvykle jednoduše 
léčit.

proč mají pacienti na dialýze často kožní 
problémy? 
nedostatečná funkce ledvin znamená, že 
se močovina a zbytkové toxiny ukládají 
v pokožce, což vede k jejímu vysoušení 
a odlupování. je narušena rovnováha 
mezi lipidy a vlhkostí. nedostatečná dia-
lýza a některé léky mohou 
také vést ke kožním 
problémům. pohodu 
pokožky dále ovlivňuje 
i vaše výživa. nejlepší je 
vše probrat s lékařem.

Správná péče  
o pokožku
 � hydratační mycí prostředky 
neobsahující mýdlo

 � pleťové oleje a tělová mléka 
s hydratačními látkami

 � Krémy obsahující ureu
 � sprchujte se pouze vlažnou 
vodou (maximálně 35 °c) a ne 
déle než deset minut

 � nesprchujte se každý den

První pomoc  
při svědění pokožky

 � použijte studenou žínku a lehce jí 
zatlačte na pokožku

 � odveďte pozornost mírnou fyzickou 
aktivitou

 � zacvičte si pár relaxačních cviků
 � neškrábejte se prsty! pokud je to 
nezbytně nutné, použijte masážní 
rukavici nebo měkký kartáč. následně 
na pokožku naneste krém.

tip: veďte si seznam toho, 
co jíte. je možné, že svědění 
vyvolává určitá potravina.

 
Dvoustránka převzata z německého partnerského časopisu Share for Care
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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.
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Foot care and dialysis: Take a walk with us 

more about this very important subject. 



od kolébky sportovcem
petr vyrůstal ve sportovně založené rodině. 
rodiče byli nejen vášniví horalové, ale 
i milovníci tenisu a lyžování. od útlého 
dětství jej spolu s jeho sestrou dvojčetem 
a starším bratrem brávali na tenis a do hor 
na dobrodružné výpravy. „ač jsme nejčas-
těji jezdívali do vysokých tater, navštívili 
jsme i spoustu dalších míst, která se mi 
vryla pod kůži. patří mezi ně velká a Malá 
fatra, pirin, rila, Kavkaz, julské alpy nebo 
durmitor. no a po revoluci jsem si splnil 
svůj tajný sen. navštívil jsem himálaj,“ 
glosuje transplantovaný dobrodruh a spor-
tovec petr. nejvíce ho však bavila házená, 
se kterou začal, když byl ještě malý kluk. 
hrával ji aktivně několik let, než mu ji 
sportovní lékař zakázal hrát závodně. 

Místo házené život na přístroji
s ledvinami začal mít petr problémy 
již v první třídě, když mu při pravidelné 
dětské prohlídce zjistili bílkovinu a čer-
vené krvinky v moči. „řekli mi, že jsem 
pravděpodobně prodělal před první třídou 
zánět ledvin,“ říká petr. přesto se nic 
dramatického nedělo, musel jen každý 
rok strávit dva až tři týdny v nemocnici, 
kde jeho stav monitorovali a zkoumali. to 
mělo dopad na jeho házenkářskou dráhu. 
v deváté třídě, když měl přejít z kategorie 
starších žáků do dorostu, mu sportovní 

lékař zakázal závodně sportovat, 
což bylo pro něj naprosté zklamání 
a konec jedné éry. Musel se s tím 
vyrovnat. „už tak jsem byl puberťák, 
a ještě toto…“ vzpomíná petr. 

od jeho šestnácti do dvaceti tří 
let byl zdravotní stav petra stabilní 
a pravidelně kontrolovaný v nemoc-
nici. nic nenasvědčovalo tomu, že by 
se mělo něco významně změnit. o rok 
později se však jeho funkce ledvin za-
čala pomalu, plíživě zhoršovat, až musel 
začít docházet na dialýzu, nejprve jed-
nou týdně po dobu zhruba patnácti mě-
síců a při dodržování velmi přísné diety. 
následně přešel na dvě a zanedlouho 
i na tři návštěvy dialýzy týdně. „v tomto 
nelehkém období mě má milovaná žena 
podporovala, starala se o dvě malé děti 
a navíc mi připravovala i při striktní die-
tě velmi chutná jídla. dovedla vykouzlit 
z minimálních denních limitů a výběru 
potravin delikátní jídla, která chutnala 
a vypadla jako nedietní,“ usmívá se petr.

Životní křižovatka
po patnácti měsících docházení na dia-
lýzu, přičemž petra pravidelně bolívala 
hlava, přišlo rozhodnutí přijmout ledvinu 
od rodinného dárce. o této možnosti byl 
petr s rodinou informován již na začátku 

dialyzačního procesu, ale vždy ji odmítal. 
„nechtěl jsem ohrozit nikoho z rodiny 
a vystavovat ho riziku, ale po nějaké době 
se otázka příbuzenské transplantace zase 
otevřela. paní doktorka mi vysvětlila její 
výhody, jako je lepší funkce, delší život-
nost a snášenlivost transplantované led-
viny. po dalších několika měsících jsem se 
pro transplantaci tedy rozhodl,“ říká petr. 

Matka mu darovala život podruhé,  
i když jen na chvíli
vhodným dárcem se stala petrova 
maminka. po operaci se ledvina uchy-
tila, ale její životnost byla necelých 
šest hodin. „rozhodně je příbuzenská 
transplantace dobrá věc, ale já jsem 
zrovna neměl štěstí,“ vzpomíná petr. 
po nezdařené transplantaci přišla ně-
kolik dní trvající deprese. petr bojoval 

inspirace
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První ledvinu získal od matky, ale nevydržela ani šest hodin. 
Druhou ledvinu dostal od mrtvého dárce zhruba po čtyřech 
měsících od první nezdařené transplantace. Přesto všechno 
se Petr Žitný, manžel a otec tří dětí, nevzdal, sportuje, 
závodí a úspěšně obsazuje vítězné příčky na Světových 
hrách transplantovaných, kde v badmintonu, curlingu a hodu 
oštěpem reprezentuje naši zemi.   

zaČáteK cesty Ke svoBodě 
Transplantace: 

petr Žitný na rodinné fotce z výletu do Maroka
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Český tým 
transplantovaných, o. s.
Český tým transplantovaných (ctt, 
založeno v roce 2008) je spolek sjed-
nocující pacienty po transplantaci 
vnitřních orgánů, kteří se i po složité 
operaci věnují sportovním aktivitám 
a mají zájem reprezentovat Českou 
republiku na mezinárodních soutěžích, 
a to zejména na letních či zimních 
světových hrách transplantovaných 
sportovců nebo na evropském šam-
pionátu dialyzovaných a transplan-
tovaných sportovců. součástí týmu 
jsou i dialyzovaní pacienti, kteří 
mají přístup právě na tento evrop-
ský šampionát. soutěží se převážně 
v olympijských sportech a disciplínách 
ve všech věkových kategoriích roz-
dělených po deseti letech. Český tým 
transplantovaných je řádným a aktiv-
ním členem světové federace Wgtf 
a evropské federace etdsf, které tyto 
mezinárodní soutěže organizují.   

více informací na ctt@transplantace.eu

s tím, že ledvinu od rodinného příslušní-
ka dlouho odmítal, až nakonec podlehl 
a přijal ji. a jeho maminka tak o ledvinu 
přišla. o ledvinu, která je teď nenávratně 
pryč, a nikomu nepomohla…

doktoři chtěli poslat petra k psychiat-
rovi, ten to však odmítal. „z deprese mi 
nakonec pomohla sprcha, která ze mě 
spláchla tu negativní energii, tu do-
mnělou vinu. Během pouhých patnácti 
minut jsem byl zase jako znovuzrozený,“ 
vypráví petr. druhou ledvinu, tentokrát 
od mrtvého dárce, dostal necelé čtyři 
měsíce od první nezdařené transplanta-
ce. po úspěšné transplantaci mu lékaři 
dali jasný příkaz: být půl roku doma, 
pravidelně docházet na kontroly a hlav-
ně se nevystavovat riziku infekce. 

nově nabytá svoboda
petr přísný režim dodržel. začal se cítit 
lépe jak po fyzické, tak i po psychické 
stránce. stal se svobodným, nezávislým 
na dietě a dialýze. „Když jsem docházel 
na dialýzu, dodržoval jsem velmi přísnou 
dietu, mohl jsem jíst jen malé kousky 
masa. pak se mi v noci zdálo o grilovaném 
kuřeti,“ připomíná petr. po transplantaci 
se vše změnilo, nemusel držet žádnou 
dietu, mohl jíst vše, na co měl chuť, mohl 
volně cestovat, nejen po krásách České 
republiky, ale i do zahraničí.*

opět v pohybu
necelý rok po operaci začal petr pomalu 
opět sportovat a stal se aktivním členem 
sK dat a od roku 2008 i Českého týmu 
transplantovaných (ctt). v roce 2005 čili 
čtyři roky od transplantace jej čekala prv-
ní účast na světových hrách v kanadském 
londonu. „už při nástupu v zaplněné 
zšeřelé sportovní hale to byl pro mě nád-
herný zážitek,“ vzpomíná petr. získal zde 
spolu s kolegou romanem dundou svou 
první stříbrnou medaili ve čtyřhře v bad-
mintonu. „Byla to jediná medaile pro čes-
ký tým na těchto hrách,“ směje se petr. 

následovala smršť dalších nemalých 
sportovních úspěchů. na zimních světo-
vých hrách ve finském rovaniemi získal 
v roce 2008 zlato v curlingu v souboji 
se závodníky z usa. „Byla tam úžasná 
atmosféra, celá hala jásala a hlasitě nás 
povzbuzovala, samozřejmě kromě ameri-
čanů.“ dalším velkým úspěchem byl zisk 
dvou zlatých medailí v argentinském Mar 
del plata (2015) za hod kriketovým míč-
kem a oštěpem. v roce 2018 na evrop-
ských hrách na sardinii byl petr vyhlášen 
nejlepším transplantovaným sportovcem. 
získal tehdy čtyři zlaté medaile.

petr trénuje dvakrát týdně badminton 
a přibližně dva měsíce před pořádáním 
her přidává ještě dvakrát týdně posilo-
vání a jedenkrát týdně se snaží trénovat 
hod oštěpem. ze sportovních výzev ho 
láká získat světový rekord v hodu krike-
tovým míčkem nebo oštěpem, a protože 
velmi rád cestuje a chodí po horách, 
chtěl by se jednou podívat na jižní pól 
a vylézt nějakou osmitisícovku. 

Magda volná
foto z archivu petra Žitného

inspirace

na stupních vítězů v cagliari na sardinii, 2018, zlatá medaile.

* pozn. redakce: v době, kdy chodil petr na dialýzu, bylo 
problematické si v zahraničí jednoduše dialýzu zajistit.



 

Za památkami   

cestujeMe
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Jestliže máte rádi města, kde je vše zajímavé hezky pohromadě nedaleko od sebe a bez větší námahy 
dosažitelné pěšky, vydejte se do Třebíče. Budete překvapeni, kolik zajímavých míst k vidění a prožití 
vám toto město na Vysočině může nabídnout.

do Třebíče
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třebíč leží v údolí řeky jihlavy v jihový-
chodní části vysočiny. Má asi 36 tisíc 
obyvatel, a jak už bylo řečeno, oplývá 
řadou zajímavých památek, mezi nimiž 
výrazně vyniká židovská čtvrť, židovský 
hřbitov a bazilika sv. prokopa. tyto tři 
pamětihodnosti jsou od roku 2003 sou-
časně památkami unesco a rozhodně 
budou na seznamu míst, kam se „musí-
te“ podívat, na prvních pozicích. ale to 
není vše, co je v třebíči k vidění. je tu 
také zámek s muzeem a čtyřmi expo-
zicemi, druhé největší náměstí v Česku 
a městská věž s vyhlídkou. no a jestli se 
zajímáte o vltavíny, tak vězte, že v jižní 
části města a jeho okolí je jedno z jejich 
nejznámějších moravských nalezišť.

Židovská čtvrť
první písemná zmínka o místní židovské 
komunitě pochází už z roku 1410. Ži-
dovská čtvrť v třebíči je prý jedinou ži-
dovskou památkou mimo území izraele, 
která je zapsána na seznamu unesco, 
a také je to jedna z nejzachovalejších 
židovských čtvrtí v evropě. od okolní zá-
stavby ji oddělují přirozené 
přírodní bariéry – z jihu 
řeka jihlava a ze severu 
skály. Možná i proto v tře-
bíči žili křesťané a židé 
v méně konfliktním soužití, 
než tomu bylo jinde. nedo-
cházelo tady tolik k řízeným 
protižidovským represím, 
a dokonce i v roce 1723, kdy 
vznikl zákon o tom, že židé 
musí žít povinně v ghettech, 
si zdejší křesťané „jen“ vy-
měnili domy s židy. za druhé 
světové války, v květnu 1942, 
však bylo z města deportováno 
na 300 židů, z nichž se po vál-
ce vrátilo sotva deset. Židovská 
komunita pak už nikdy nebyla 
obnovena a čtvrť se postupně 
změnila z ghetta židovského 
na ghetto sociální. domy po-

stupně chátraly a celé čtvrti na konci éry 
socialismu hrozila demolice a výstavba 
výškových obytných domů. naštěstí 
se na ni již nenašly peníze, a tak nyní 
můžeme obdivovat zákoutí starých kři-
volakých uliček s typickými domy jakoby 
poslepovanými z různých balkonků, pří-
staveb a průchodů. Židovské ghetto bylo 
plošně omezeno, obyvatel bylo mnoho, 
a proto se o jediný dům často dělilo až 
deset majitelů. domy se tak se postupně 
rozrůstaly a propojovaly do všech stran, 
až vznikla nepřehledná směsice bytů se 
složitou vertikální i horizontální struktu-
rou zvaná kondominium. příkladem kon-
dominia je například bývalý chudobinec 
v Blahoslavově ulici č. p. 58/23, který 
dnes slouží jako hotel. 

vše zajímavé a důležité o židovské čtvrti 
se dovíte v místním informačním centru, 
kde si můžete také nakoupit zajímavé 
suvenýry včetně košer vína a nekvaše-
ného chleba maces. v nabídce centra 
je několik komentovaných prohlídek 

– minimálně zadní synagogu a dům se-
ligmana Bauera byste neměli vynechat. 
a jestliže rádi do svého cestovatelského 
deníčku sbíráte razítka, tady jich mají 
připravenou celou krabici.

přední a zadní synagoga
duchovním centrem každého židovské 
komunity je synagoga. v třebíčském 
ghettu jsou synagogy dvě – přední 
a zadní. přední synagoga je historicky 
starší (postavena v letech 1639–1642) 
a po zániku židovské obce se proměnila 
v kostel církve československé husitské. 
zajímavé na ní je, že byla v roce 1757 
o jedno patro snížena, protože prý slav-
nostní osvětlení jejího interiéru vadilo 
kněžně z lichtenštejna ve výhledu ze 
zámku. najdete ji na tichém náměstí 
v západní části čtvrti.

zadní synagoga byla vystavěna v roce 
1669, prošla důkladnou rekonstrukcí 
a nyní ji můžete navštívit v rámci ně-

cestujeMe

fresky v zadní synagoze (foto natalie stoklasová)



kterého z prohlídkových okruhů, které 
nabízí zmiňované informační centrum 
vedle synagogy. i přestože synagoga 
byla v minulosti využívána jako skladi-
ště koželužny a později zeleniny a byla 
značně zdevastována, podařilo se ji 
důstojně zrekonstruovat. pod nánosem 
malby byly nalezeny staré ručně a bez 
šablon malované fresky z let 1706–1707, 
které zachycují především biblické verše 
v hebrejštině a citáty z talmudu (soupisu 
rabínských diskusí týkajících se židov-
ského zákona). v zadní části synagogy 
se nachází takzvaná ženská galerie, ze 
které se mohly židovských bohoslužeb 
účastnit i ženy. nyní je v jejich pro-
storách umístěn model židovské čtvrti 
z roku 1850.

dům seligmana Bauera
na synagogu těsně navazuje další za-
jímavý a návštěvy hodný objekt – dům 
seligmana Bauera. tento dům je upraven 
jako židovské muzeum. je propojen se 
zadní synagogou, takže při prohlídce 
do něj prostě volně projdete dveřmi pří-

mo z ženské galerie. v prvním patře je 
k vidění předválečný byt židovské rodiny. 
podíváte se do komory, ložnice i kuchy-
ně, kde se připravovaly košer pokrmy, 
k jejichž přípravě hospodyňka potřebo-
vala speciální pomůcky jako košerovací 
nůž, košerovací prkénko nebo speciální 
váleček na výrobu židovského nekva-
šeného chleba maces. v přízemí domu, 
kam se dostanete po příkrém schodišti 
z bytu v prvním patře, je k vidění židov-
ské hokynářství s řadou autentických 
exponátů. 

pokud při prohlídce hokynářství, židovské 
domácnosti a vyslechnutí všech zajíma-
vostí o košer potravinách zatoužíte také 
nějakou ochutnat, stavte se v kavárně 
vrátka, která je od informačního centra 
vzdálená jen pár desítek metrů. tady si 
v útulném prostředí a s příjemnou ob-
sluhou udělejte čas na posezení u kávy 
a ochutnávku domácích košer zákusků. 
dostanete tu také tradiční cukrovinku 
hamantaschen neboli česky hamanovy 
uši – tu židé pečou na svátek purim. 

ještě jedna originální košer poživatina 
je v třebíčské židovské čtvrti k mání. je 
to whisky z palírny „whisky trebitsch old 
town distillery“. zajděte si na ni do oso-
bitého whisky baru na rohu ulice l. po-
korného a tichého náměstí. tato palírna 
vznikla v roce 2014 a nyní je na rake-
tovém vzestupu. svou whisky prodává 
do mnoha zemí světa včetně indie, ja-
ponska, Číny nebo usa. v případě, že si 
budete chtít v baru sednout a ochutnat 
z široké nabídky různých typů whisky, 
místo si raději rezervujte, mají tu pořád 
plno.

antonín Kalina
s židovskou kulturou v třebíči je sice 
nepřímo, ale zato významně spojen osud 
dlouho zapomenutého antonína Kaliny, 
kterému byl v roce 2012 in memoriam 
udělen titul spravedlivý mezi národy (ti-
tul uděluje stát izrael lidem nežidovské-
ho původu, kteří přispěli k záchraně židů 
před holocaustem). tento statečný tře-
bíčský rodák prokázal za druhé světové 
války své značné morální kvality, když se 

cestujeMe
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mu díky jeho hrdinství a odvaze podařilo 
zachránit před smrtí na 900 (!) židov-
ských dětí uvězněných v koncentračním 
táboře Buchenwald. antonín Kalina byl 
již před válkou přesvědčený aktivní ko-
munista, a tak ho gestapo zatklo hned 
v počátcích války. postupně byl vězněn 
v koncentračních táborech dachau a Bu-

chenwald, kde 
díky znalosti 
jazyků vyko-
nával povin-
nosti vedoucího 
bloku (blockältester podával hlášení 
o počtu vězňů v bloku, rozděloval stravu 
atd.). ve své pozici za pomoci ilegální 
odboje, jež v táboře vznikl, a také s po-
mocí medika jindřicha flussera falšoval 
jména dětí, zajišťoval kvalitnější stravu, 
přikrývky, oděv a mnoho dalšího. osobní 
intervencí se mu dařilo shromažďovat 
děti do „svého“ bloku a zabraňovat jejich 
transportům do jiných, již vyhlazovacích 
táborů. na motivy příběhu antonína 
Kaliny a k jeho poctě vznikl film „Kin-
derblock 66: návrat do Buchenwaldu“ 
(režie: rob l. cohen, usa, 2012). pamětní 
deska antonínu Kalinovi je umístěna 
symbolicky na bývalé židovské škole 
v ulici l. pokorného na domě č. 15. po-
stůjte u ní chvilku a popřemýšlejte, jaké 
to asi bylo v koncentračním táboře Bu-
chenwald před ani ne 75 lety. ve vylid-
něné židovské čtvrti na vás bude příběh 
antonína Kaliny a „jeho“ židovských dětí 
působit obzvláště hluboce a syrově. 

Židovský hřbitov
jediná židovská pamětihodnost ležící 
v třebíči trošku stranou je židovský 
hřbitov – budete se k němu muset vydat 
asi 20 minut do kopce nad židovskou 
čtvrť. Často se o něm uvádí, že je jed-
ním z nejlépe dochovaných a největších 
židovských hřbitovů v evropě a po praž-
ském novém židovském hřbitově dru-
hým největším v České republice. podle 
písemných pramenů byl založen v roce 
1636, ale nejstarší náhrobek je již z roku 
1625. pochováno je zde na 11 tisíc lidí 
pod 2 600 náhrobky. Ke hřbitovu se váže 
zajímavá pověst o židovském starci ra-
faelovi. ta vypráví, že během třicetileté 
války, když třebíč postihla morová rána, 
ve městě zemřelo mnoho lidí a přes 
četné modlitby mor stále kosil další 
a další, rozhodl se starý žid rafael učinit 
oběť bohu. tím si ho chtěl usmířit a mor 
zastavit. všichni rafaelovi příbuzní ze-

zákoutí židovské čtvrti

cestujeMe
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mřeli v důsledku nákazy 
a rafael sám pochopil, že 
on sám zůstal naživu proto, 
aby vykonal nejvyšší oběť. 
sám si na hřbitově vyko-
pal hrob a připravil kameny 
a hlínu tak, aby je na sebe 
z hrobu mohl strhnout. pak si 
do něj lehl, podrazil podpěru, 
a kamení a hlína jej zaživa 
pohřbily. Mor prý v tu chvíli 
ustal. tento hrob je na hřbitově 
dodnes, a pokud trochu zapát-
ráte na osamělém místě v horní 
části hřbitova, jistě jej najdete. 
na jeho náhrobku stojí: „památ-
ník na hrob svatého muže, který 
před devadesáti lety posvětil Boží 
jméno, zbožného pana rafaela, 
spravedlivého blahé paměti. jeho 
zásluha nechť posílí nás i příští 
generace. tento památník byl ob-
noven 1. dne měsíce avu roku 1744.“ 

Bazilika sv. prokopa
třebíč ale není jen o židovských památ-
kách. hned vedle židovské čtvrti stojí 
na návrší jedinečná národní kulturní 
památka – bazilika sv. prokopa. tato 
stavba vznikala v letech 1240 až 1280 
při benediktinském klášteře na místech, 

kde dříve stávala dřevěná mariánská 
kaple. při její stavbě se zajímavým způ-
sobem prolnul sloh románský s gotic-
kým. svému účelu pak sloužila asi 200 
let, až do roku 1462, kdy byla vypálena. 
Klášter pak postupně zanikl a bazilika 
začala sloužit světským účelům. Byl 
zde postupně zřízen pivovar, konírna, 
zámecká kuchyně a prádelna. původní 
poslání stavby obnovili až valdštejnové 

na začátku 17. století, když ne-
chali baziliku opravit. povolali 
k tomu architekta Kaňku, jenž 
se podílel i na stavbě chrá-
mu sv. víta v praze. hlavní 
chrámová loď je impozantní 
co do velikosti i provedení. 
povrch stěn je ponechán 
kamenný, strop zdobí osmi-
dílná klenba. zvláštností je, 
že hlavní chrámová loď je 
nahoře o 1,5 metru širší než 
dole. jednou z variant vy-
světlení, proč tomu tak je, 
je snaha stavitelů o lepší 
akustiku uvnitř kostela. 

vedle chrámu se krčí 
opatská kaple, v níž na-
jdete unikátní nástěnné 

gotické fresky s biblickou tematikou, 
údajně druhé nejstarší na Moravě 
(nejstarší jsou v rotundě sv. Kateřiny 
ve znojmě). zajímavá je i krypta pod 
chórem hlavní lodi. ta byla postavena 
pro zakladatele kláštera a jako pohře-
biště mnichů. jejich ostatky zde ale už 
nenajdeme. Kryptu podpírá na padesát 
sloupů a polosloupů se zdobenými hla-
vicemi – co sloup, to originál. jeden se 
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 Košer zákusky v kavárně vrátka

Bazilika sv. prokopa (foto natalie stoklasová)

Komora v domě seligmana Bauera



od ostatních však zcela odlišuje. Byl 
totiž v době, kdy v bazilice fungoval 
pivovar, odstraněn, aby se do krypty 
lépe navážely sudy. později byl sloup 
opět vztyčen, ale již v jiné podobě. no 
a samozřejmě je zde také pověst o tajné 
chodbě, která má končit v nedaleké obci 
sokolí a je v ní ukryt zlatý poklad z ob-
dobí husitských válek. Baziliku i s kryp-
tou a kaplí si nejlépe prohlédnete s prů-
vodcem – provádí se každý den.

Muzeum a zámek
až budete mít prohlídku 
baziliky sv. prokopa za se-
bou, zajděte se podívat ještě 
do navazujícího zámku. 
v něm nyní sídlí Muzeum 
vysočiny, které vám nabídne 
čtyři nově vytvořené expozi-
ce (svět neživé přírody, svět 
portálů a bran, valdštejno-
vé na třebíči, lidé. Místa. 
osudy.). Kromě obrovské 
sbírky dýmek, fajfek pěno-

vek a dalších kuřáckých pomůcek se 
toho dozvíte hodně o historii třebíčska. 
Budete si moci prohlédnout unikátní 
křišťálovou čepel z doby před 35 tisíci 
let nebo sadu dvouručních mečů z roku 
1602, včetně meče popravčího. pro děti 
bude zřejmě nejzajímavější expozice 
rozměrných několikametrových třebíč-
ských betlémů. pro zájemce o geologii 
a sbírání drahých kamenů však bude 
jistě nejlákavější expozice vltavínů, kte-

ré se dají v okolí třebíče najít. než se 
vypravíte do polí, určitě se ve vitrínách 
muzea nejprve podrobně seznamte 
s tím, co budete hledat. Mezi vltavíny 
tady mají opravdové skvosty, ať už vý-
jimečné velikostí, barvou nebo tvarem. 
a jen tak mimochodem, prý nejbohatší 
naleziště moravských vltavínů je pole 
achtele u slavic (5 km jižně od třebíče). 
ještě nevíte, kam vyrazit na výlet?  

 
Mgr. petr pavelčík 

foto autor, není-li uvedeno jinak

nábřeží řeky jihlavy u židovské čtvrti
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vaříMe s evou

letní 
osvěžující  
menu
podle Evy
Recepty pro vás připravila Eva Mašová,  
foodblogerka a redaktorka maves_kitchen.
Na těchto stránkách můžete najít další 
inspiraci nejen pro vaření 
(maves-kitchen.cz 
a instagram: maves_kitchen).
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energie: 1176 kcal, bílkoviny: 18 g, tuky: 105 g, sacharidy: 63 g, draslík: 1816 mg, 
vápník: 376 mg, fosfor: 212 mg. 

ingredience (4 porce)
 �  2 mladé cukety
 �  1 malý bílý jogurt
 �  šťáva z jednoho citronu
 �  2 lžíce nasekaných lístků máty
 �  2 lžíce nasekaného kopru
 �  2 lžíce olivového oleje
 �  sůl a  pepř

postup
cukety omyjeme a nakrájíme podélně na tenké nudličky, julienne. Můžeme použít 
speciální škrabku, se kterou to půjde mnohem rychleji. v misce prošleháme olivový 
olej s citronovou šťávou a na nakrájenou cuketu přilijeme emulzi. přidáme třetinu 
nasekaných bylinek, zlehka opepříme, osolíme a vše promícháme. alespoň na 30 
minut dáme do lednice vychladit. salát rozdělíme na misky, ozdobíme lžící jogurtu, 
posypeme nasekanými bylinkami a můžeme servírovat. 

Lehký  

cuketový salát



vaříMe s evou

steak 
z květové špičky     
s letním bramborovým salátem
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postup
Brambory očistíme, slupky okrájíme a namočíme je na dvě 
hodiny do studené vody. louhováním ve vodě se sníží obsah 
draslíku. vodu vyměníme za čistou, osolíme a brambory uvaří-
me. Musí zůstat tuhé, aby se v salátu nerozpadly.
vychladlé brambory nakrájíme na větší kostky, přidáme cibuli 
pokrájenou na nudličky a nasekané bylinky. v misce prošleháme 
zakysanou smetanu, olivový olej a citronovou šťávu. zálivku na-
lijeme na brambory, osolíme, opepříme a vše promícháme.
Maso vyndáme z lednice, potřeme olivovým olejem a posy-

peme nasekanými bylinkami. Maso musí mít před tepelnou 
úpravou pokojovou teplotu, aby nedostalo šok a nevytekla 
nám z něj všechna šťáva. ideální výška steaku je dva až tři cm, 
aby maso zůstalo šťavnaté. steaky osolíme a opepříme z obou 
stran. grilovací pánev rozpálíme a zprudka na ní maso opeče-
me, z každé strany necelé dvě minuty. steaky z pánve přendá-
me do pekáčku a pečeme v rozpálené troubě na 200 °c pět až 
osm minut, podle toho, jak je chceme mít propečené. 
Maso servírujeme společně s bramborovým salátem. salát může-
me ještě dozdobit plátky červené cibule a nasekanými bylinkami.

ingredience hovězí (4 porce):
 �  800 g hovězí květové špičky
 �  snítka mateřídoušky
 �  10 lístků šalvěje
 �  2 lžíce olivového oleje
 �  pepř a sůl

salát:
 �   500 g raných brambor
 �  1 červená cibule
 �  4 lžíce zakysané smetany
 �  1 lžíce citronové šťávy
 �  2 lžíce nasekaného kopru 
 

 �  2 lžíce nasekané pažitky
 �  2 lžíce olivového oleje
 �  pepř a sůl

salát: energie: 1 562 kcal, bílkoviny: 21 g, tuky: 118 g, sacharidy: 125 g, draslík:  3 434 mg, vápník: 591 mg, fosfor: 476 mg
steak: energie: 1 615 kcal, bílkoviny: 61 g, tuky: 119 g, sacharidy: 92 g, draslík:  1 374 mg, vápník: 231 mg, fosfor: 492 mg

levandulovo-malinové semifreddo
ingredience:
 �  400 g malin
 �  400 g smetany ke šlehání 31%
 �  60 cukru
 �  3 vejce a špetka soli
 �  1 lžíce sušených kvítků levandule
 �  máta na ozdobu 

 
postup
do hladka rozmixujeme 300 g malin s jed-
nou lžící smetany a cukru. zbytek malin 
si schováme na později. oddělíme bílky 

od žloutků a z bílků se špetkou soli ušleháme tuhý sníh. 
Žloutky ušleháme s cukrem ve velké míse. Ke žloutkům s cuk-
rem přidáme ušlehanou smetanu a lžičku kvítků levandule 
utlučených v hmoždíři na prášek. promícháme a nakonec 
jemně vmícháme i sníh z bílků. pečící papír zmuchláme do ku-
ličky a propláchneme ve vodě. papír změkne a jednoduše 
s ním vyložíme formu na terinu. do formy nalijeme polovinu 
smetanového krému, pak vrstvu rozmixovaných malin a na-
horu opatrně opět smetanovou vrstvu. ozdobíme malinami, 
posypeme kvítky levandule a dáme na šest hodin do mrazáku. 
semifreddo nakrájíme na plátky, dáme na talíř, ozdobíme čer-
stvými malinami a lístky máty.

energie: 458 kcal, bílkoviny: 12 g, tuky: 37 g, sacharidy: 30 g, draslík:  340 mg, vápník: 91 mg, fosfor: 187 mg 



jaK na to

ája agnerová
Jmenuji se

z nápojového kartonu

. 

KrMítKo pro ptáČKy 

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

1 připravte si nápojový Karton, nůŽ, aKrylovou Barvu, štětec, tavnou pistoli, 
provázeK a naKonec KousKy BaMBusu, vařeČKu neBo nějaKé jiné dřívKo. 
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Lidé již po staletí připravují ptáčkům různá krmítka. I vy můžete takové krmítko 
vytvořit. Stačí k tomu jen málo. Určitě máte doma kartonový obal, který by 

pravděpodobně skončil v koši. Nevyhazujte ho a recyklujte jej do podoby krmítka. 
S výrobou vám určitě mohou pomoci i malí dětští pomocníčci. 

 Pojďte se s námi podívat, jak na to! 



6  KrMítKo si zavěste na zahrádKu, na BalKon Či něKaM poBlíŽ na stroM a nezapoMeňte ptáČKůM do nového oBydlí nasypat ten nejchutnější zoB, aBy Byli stále s váMi.  

5   naKonec dovnitř vlepte další Kus BaMBusu Či KlacíKu a vytvořenýMi otvory taK snadno provleČete provázeK pro zavěšení KrMítKa. 

jaK na to
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4  po zaschnutí Barvy si připravte Buď KousKy BaMBusu, 

KlacíKy neBo i vařeČKy a zaČněte je postupně přidělávat 

na oBal. vše si nejprve připravte, aByste s tavnou pistolí 

poté pracovali rychle a zByteČně se nepřehřívala.

2  na nápojový Karton si naKreslete „otvor“ na  pití, Který následně z oBalu seřízněte. stejně  taK vyřízněte z oBalu na BoKu vchod pro  opeřené návštěvníKy. s poMocí nůŽeK Či noŽíKu  vytvořte dva otvory pro pozdější protaŽení  provázKu na zavěšení. 

3  celý oBal natřete neBo poKreslete podle liBosti, 
i KdyŽ My jsMe zvolili Barvu neutrální. je to zcela na vaší fantazii. 



sáhl do kapsy. Byla prázdná. Žaludek 
se mu sevřel úlekem. očekávané se 
neshodovalo se skutečností. prsty měly 
zautomatizovaným pohybem nahmát-
nout krabičku cigaret, ale místo toho mu 
za nehty uvízlo jenom trochu vysypané-
ho tabáku ze dna kapsy.

„ruka mi tam každou chvíli sama za-
jede,“ řekl egon a pokrčil rameny. „teďka 
zase, to je hrozný. přitom nekouřím už 
dvaaosmdesát dní.“

„nesmíš to počítat.“
„já to nepočítám. nepřestanu proklí-

nat den, kdy jsem na Karlově mostě na-
šel krabičku dunhillek. startky bez filtru 
tenkrát stály čtyři koruny, ameriky dvac-
ku. co tady bylo: pallmallky, rothman-
sky, camelky, to je všechno. placatý čer-
vený dunhillky nebyly k sehnání vůbec 
nikde, ani v tuzexu. Musely vypadnout 
nějakýmu turistovi. na druhou stranu 
musím bejt spravedlivej. cigárům jsem 
vděčnej za strašně moc. za kamarády 
určitě. co myslíš rašíd? nejdůležitější 
vazby vznikly na gymplu o přestávkách 
na záchodě v oblacích kouře. rašíd cho-
dil o rok vejš do áčka. ty vazby šly napříč 
ročníkama. předloni jsme měli třídní sraz 
na Karláku v hospodě u sedlerů a bylo 
to takový jako že na nic, marnej večer. 
po hodině jsme nevěděli, co si máme 
říct, ale s rašídem je to prostě pouto 
nadosmrti.“

„akorát že se vůbec nevídáte.“

„vídáme.“
„jestli nekecáš, tak jste 

se s rašídem viděli naposled 
v únoru na bowlingu.“

„no a? tohle se ubírá ji-
nejma cestama.“

„aha.“
„říkám mu, ať se na to hu-

lení už taky vykašle. rozkašlal 
se, jako že fór. debil.“

„najednou,“ řekla simona 
s ironií v hlase.

„není ti zima?“
„není.“
„jestli chceš, můžeme se přesunout 

dovnitř.“
„nechci.“
„připadlo mi lepší sedět venku, že uvi-

díme na kola.“
„vždyť jo.“
„a hlavně abych si moh zapálit,“ řekl 

egon. „to je prostě zatracenej zvyk.“
u vedlejšího stolu se batolilo děcko. 

pokoušelo se zakousnout do červeného 
balonku. na jeho pusu byl ale příliš velký. 
následně kluzký oslintaný balonek vypadl 
děcku z rukou. egon se pro něj sehnul 
a načechraným obloučkem ho hodil 
děcku nazpátek. vtom se odkudsi přiřítil 
pes a balonek uchmátnul. děcko se roz-
brečelo. jeho otec vstal a pokusil se psovi 
balonek vyrvat z tlamy. pes zavrčel.

„přemejšlel jsi nad tím, co jsem ti 
říkala?“

„schválně se někdy podívej na starou 
turistickou mapu. hranice byla zakres-
lená doprostředka lipna. na břehu, co 
jsme teď, už mělo být údajně rakous-
ko, přitom na hranici je to ještě pěkná 
štreka. Čtyřicet let sem nevkročila noha 
normálního člověka. tahle hospoda tady 
samozřejmě nebyla, pohraničníci tu měli 
posádkové velitelství. samozřejmě že 
nejezdil ani přívoz. jestli chceš, můžeme 
se s ním svézt. nebo to můžeme objet 
kolem přehrady přes novou pec.“

„Mně je to jedno.“
„to neříkej.“
„naprosto.“
„do nový pece je to deset kiláků.“
„říkám ti, že je mi to jedno.“
„uvidíme teda podle počasí. je to za-

tažený od stožce až dozadu k vimperku. 
podle meteoradaru to má přijít sem,“ 
pravil egon a cípem ubrusu si očistil ule-
pený displej smartphonu. „Meteoradar je 
spolehlivej. co já se u přívozu nachytal 
štik! přijdeme na reportáž, to jsem ještě 

otázka
Michal Šanda 

povídKa
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Přinášíme povídku básníka, prozaika a autora knih 
pro děti Michala Šandy z jeho povídkového souboru 
Hemingwayův býk, který byl letos nominován na cenu 
Magnesia Litera za prózu. Téma vzrušující a vhodné pro 
pokročilé jaro: ryby a partnerské vztahy.



dělal pro novu. natočit, jak se žije roz-
juchanejm protoplazmám o prázdninách 
v kempech. pruda naprostá. v baru 
Koch ba jsem se dal do řeči s chlápkem, 
a jak se ukázalo, byl to místní převozník. 
rozumíš, Bar Kochba. už pouhej fakt, že 
někdo v takový díře, jako je horní planá, 
má ánung o povstání Makabejskejch, 
mě fascinoval. a ten převozník poví-
dá: pojeď ráno se mnou a něco uvidíš. 
a taky že jo. lodní šroub totiž rozseká 
na cucky drobný čudly. oukleje, bělice, 
a do tý krvavý kaše najížděj k nepříčet-
nosti rozdrážděný štiky. štika je jako 
žralok, úplně blbá. jakmile ucejtí krev, 
pere do toho hlava nehlava. nahodil 
jsem těsně za záď přívozu a okamžitě mi 
na prutu visela devadesátka.“

„chtěl ses najíst.“
„dovedeš si to představit?“
„ten nakládanej hermoš vypadal dobře.“
„nemám hlad.“
„Měl by sis něco dát.“
„tak si ho dej ty.“
„říkal jsi, že máš.“
„co jako?“

„hlad.“
„nemám.“
„já jsem se tady zastavovat nechtěla.“
„vždyť je tu fajn.“
„Kdybys do sebe neládoval ty piva. 

pojeďme.“
„a kam chceš teďka jet?“
zvedl se vítr a z odpadkového 

koše přivál mikrotenový sáček, který 
se zachytil za řídítka jednoho z kol 
opřených o živý plot z buxusu. vzá-
pětí se ozvalo zahřmění.

„tohohle gianta mám, to jsme 
se ještě neznali a už jsem ho měl,“ 
načal egon další ze svých neko-
nečných monologů. „přemejšlím 
ale, že je pomalu na čase koupit 
si něco novýho. určitě chci ce-
lopéro, mám na to věk nechat 
se rozmazlovat. Koukal jsem 
na internet, současný modely 

giantu se mi ale moc nelíběj. specia-
lized se zase dal na devětadvacítkovej 
průměr kol. v terénu je to strašně ne-
motorný. dvacet sedm a půl je podle 
mě ideál, a to specialized nedělá. scott 
je zbytečně drahej, když se pořádně 
podíváš na osazení, maj to přepálený. 
přehazovačka sram není o nic lepší než 
shimano. je to nafouklá marketingová 
bublina. za scott jezdí nino schurter, 
olympijskej vítěz. no a co?“

na závěr dodal ještě nezbytné mou-
dro, jak byl zvyklý ze svých reportáží: 
„stejně je to všechno v nohách.“

zvedl se od stolu –
„snad si nejdeš objednat další pivo!“
„Miláčku, jdu na záchod.“
cestou sundal z řídítek cyklocompu-

ter. procvakal ho až k celkovému počtu 
ujetých kilometrů. 2582. Kdo ze spolužá-
ků, anebo vůbec z lidí v jeho věku, toho 
tolik najezdí? rašíd je s tím svým kuřác-
kým astmatem rád, že dofuní do garáže 
pro auto.

Když se vrátil ze záchodu, stálo u bu-
xusu jenom jedno kolo.

jeho giant.

povídKa
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foto archiv autora 

Michal Šanda  
je český básník, prozaik, dramatik, 
editor, autor knih pro děti. narodil 
se roku 1965 v praze. po maturitě 
na gymnáziu jana nerudy vystřídal 
řadu zaměstnání, od roku 1991 je 
zaměstnán jako archivář v institutu 
umění – divadelním ústavu. věnuje 
se rovněž ediční práci a kulturní 
publicistice. vydal přes dvacet knih 
básní a próz.  
 



vrcholy okolních kopců křižovaly 
blesky. obrovské dešťové kapky, které 
dopadly na hladinu, jako by se od ní 
zase odrazily a rozprskly se až ve vzdu-
chu. Miniaturní vodní šrapnely. jízdní 
řád byl zkrabacený nasáklou vodou, ale 
přívoz byl beztak kvůli bouřce mimo 
provoz. stál uvázaný u mola naproti 
v horní plané. převozník si v boudě udě-
lal kafe a pustil si přenosnou televizi. 
naposled tady bouřka zabila rybáře. 
stalo se to před necelým měsícem. 
na rozdíl od orlíku, který má v koruně 
hráze čtyřicet metrů, je lipno mělké. 
největší hloubka je nad starým korytem 
řeky. v něm číhají na kořist candáti. 
pokud se podaří na nepřehledné široširé 
přehradní hladině trefit koryto a spustit 
do něj nástražní rybku, nastane cosi, 
o čem člověk celý život sní. candát 
za candátem, jeden krásnější než druhý, 

mu ohýbají prut do oblouku a naviják 
cvrliká, jenomže se přihnala bouřka 
a rybář už nestačil s pramicí včas odves-
lovat do bezpečí.

simona se opírala o železný sloupek 
s jízdním řádem. Byla promoklá skrz na-
skrz a po tvářích se jí koulely slzy, které 
splývaly s kapkami deště.

„co blázníš?“
„neblázním! právě že teďka už koneč-

ně neblázním.“
„pojeďme nazpátek.“
„ha, ha! ty se bojíš bouřky.“
„nebojím.“
„srabe!“
„do hospody neprší.“
„já chci zmoknout!“
„pojď, dáme si steak. na prst tlustej 

flák s americkejma bramborama a hříb-
kovou omáčkou. Koukal jsem na jídelák 
a měli ho tam.“

„na to ti seru!“
„tak se aspoň pusť toho sloupku.“
„ať do mě bací!“
„nebuď za každou cenu kráva.“
„a v tom to je.“
„v čem? řekni mi, co je v čem!“
„jestli ti musím říkat i tohle, tak si 

fakt už nemáme co říct.“

tohle všechno si mohli ušetřit, kdyby 
byl býval egon odpověděl na její otázku. 
od pátku, kdy sem se simonou přijeli 
na víkend, bez ustání žvanil, co mu slina 
přinesla na jazyk. chrlil ze sebe vodopád 
banálních historek, aby se vyhnul odpo-
vědi.

povídKa
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aarne, arKády, BarBier, 
Buchtela, casino, citový, dělení, 
drápat, dřep, eMirát, hypertenze, 
chlácholit, chole, iMpetigo, 
isláMáBád, Karfiol, KoByla, 
KonfliKt, lety, leuKocyt, leváci, 
lunt, lýdie, Machar, Mísiti, 
Modrozeleň, Motivy, nairoBi, 
naprosto, nástupiště, nedělat, 
neuČesat, nevrlá, nuláK, oBávat, 
odKlon, oleát, oMítKa, patronáty, 
plátno, randit, rarach, rarášeK, 
riet, riis, roBoti, spíKr, sporná, 
stádo, stÖtt, taKová, tangenc, 
tiráda, trefení, trosKy, trvalý, 
tvář, tvorBa, věKoše, zelí, 
zrádné, zrušit, ŽivoBití.

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

osmisměrka
tajenKa: 
gian vincenzo gravina: „nudný člověk je ten, kdo tě oloupí o samotu, aniž ti 
za to poskytne...“

chorvatsKo 
zelená laguna 

rovinj
7.–14. září 2019 



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

chorvatsKo 
zelená laguna 

rovinj
7.–14. září 2019 

letní aKce sportovního KluBu 
dialyzovaných a transplantovaných 
praha rehaBilitaČní poByt 
v chorvatsKu

v termínu 7.–14. 9. 2019 bude uspořádán ve spolupráci se 
101 cK zemek zájezd do chorvatska. ubytování je tradiční, a to 
v hotelu delfín ***  nebo v hotelu plavi***. ubytování a pro zájemce 
i autobusovou přepravu zajišťuje 101 cK zemek. poblíž hotelů je 
řada sportovišť, pláže jsou zde všech kategorií: přírodní, betonová 
plata, oblázkové s pohodlným vstupem do moře, upravené pro 
slunění. jsou zde i pláže písčité pro malé děti. spojení do poreče je 
autobusem, turistickým vláčkem nebo lodní přepravou, eventuálně 
pěšky nebo na kole po pobřežní promenádě. po celou dobu 
pobytu vám bude k dispozici zdravotní sestra. dialýza je zajištěna 
ve spolupráci s dialyzačním centrem v rovinji. dopravu na dialýzu 
zajišťuje pořadatel zájezdu 101 cK zemek a je za příplatek 500 Kč. 
léčba je hrazena z běžného pojištění – ehic karta pro eu. zdravotní 
připojištění je nutné. 

Bližší informace získáte na e-mailové adrese 
chorvatsko@101ckzemek.cz. na stejnou adresu se zasílají i přihlášky. 
po zaslání vaší přihlášky obdržíte od cK vyúčtování s informací 
o zaslání platby. počet účastníků je limitovaný kapacitou dialyzačního 
střediska. pobyt a zejména doprava jsou vhodné pro plně soběstačné, 
mobilní pacienty. program vyžaduje i jistou tělesnou kondici.  

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.



   





  

 



 



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: 
reklamní předměty a drobné dárky.

uzávěrka je 10. 7. 2019.

výherci z minulého čísla: 
alena švédová, helena povýšilová, Marie Medková 

řešení z minulého čísla: 
Mladost se honí za štěstím a netuší, že právě mladost je štěstí.  
           František Vymazal

soutěŽní KříŽovKa
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„Nemocné tělo potřebuje 
lékaře, ... (tajenka 1–3).“
                                                

Meandros



   



 





 

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: 
reklamné predmety a drobné dárčeky.

uzávierka je 10. 7. 2019.

výhercovia z minulého čísla: 
dagmar vojteková, saskia Kocáková 

riešenie z minulého čísla: 
nechoď vždy len po vychodených cestách, lebo vedú len tam, kde 
boli iní.

          Alexander Graham Bell

súťaŽná KríŽovKa 
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„Tvoj život je ako prázdný 
pohár a je len na tebe,  
čím ho naplníš, protože... 
(tajnička 1–5).“

 anonym



sníŽení riziKa infeKce  
v Místě chirurgicKého výKonu  

předoperaČníM MytíM těla

prontoderm® Wipes

prontoderm® foam 

prontoderm® roztok

prontoderm® shower gel 

prontoderm® nasal gel

prontoral®

prontoderM®

B. Braun Medical s.r.o.  |  divize opM 
 v parku 2335/20  |  148 00 praha 4  |  Česká republika 

tel. +420-271 091 111  |  info@bbraun.cz  |  www.bbraun.cz

řadu výroBKů 
prontoderM® 
MůŽete zaKoupit na: 
WWW.zelenahvezda.cz


