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Milí čtenáři,

držíte v rukou již 68. číslo Revmatika, časopisu, který vychází po celou dobu existence  
Revma Ligy ČR, jež letos slaví své 30. výročí.
Ve vedení RL se od té doby vystřídalo několik předsedů a s dvěma z nich Vás seznámíme
blíže uvnitř čísla. V dalších článcích zabrousíme jako vždy s pravidelnými rubrikami do
světa slavných s artritidou, představíme si cvičení čchi-kung, s Maruškou Pospíšilovou
zaskočíme do lázní Třeboň, Míša Linková nám připomene Světový den sklerodermie. Naši
výzvu ke sdílení svých osobních vzpomínek na život v Revma Lize vyslyšely dámy z
českobudějovického klubu. S malým příspěvkem na stejné téma se dovolím s Vámi podělit
na tomto místě i já. 
Členkou RL jsem třicet let. Vstoupila jsem do ní jako devítileté děvče s JIA, tehdy spíše
prostřednictvím mé mamky, která byla na vznik této organizace upozorněna mým
tehdejším revmatologem prof. Havelkou. 
Dá se říct, že RL pro mě byla vždy jediným spojením se stejně nemocnými lidmi, protože v
mém širokém okolí revma nikdo neměl a internet tehdy neexistoval. Časopis, který nám do
schránky pravidelně od Revma Ligy chodil, tak byl po celá dlouhá léta jediným spojením se
světem revmatiků. Kdo by to byl řekl, že se na jeho tvorbě budu jednou podílet...? Do roku
2018 jsem byla jen tichým pozorovatelem dění v Revma Lize. Ovšem téhož roku jsme
založily s kolegyněmi v Pardubicích klub pro východočeské zájemce a od té doby jsem
vtažena do trošku aktivnější činnosti. A je to fajn!
Stejně jako artritida a zdravotní omezení, je i Revma Liga již stálou součástí mého života :-)
Přináší mi nejen potřebné informace, ale i setkání s bezvadnými a milými lidmi, které jsem
díky ní poznala. Vnáší mi do života jen pozitivní věci a přiznejme si, o čem to můžeme takto
bezpodmínečně ve svém životě říct? 
Jak lze číst v mém příběhu, Revma Liga je tu pro všechny, jak pasivní účastníky, tak pro lidi,
kteří se chtějí aktivně podílet na zlepšování života revmatiků. 
"Revma si nevybírá, ale spolu to zvládneme!"

Za redakci Helena Havlíčková

Vaše osobní vzpomínky na RL nebo náměty
na další články nám můžete poslat na:
newsletter@revmaliga.cz
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Výročí Revma Ligy ČR

REVMA LIGA ČR - 30 LET

V minulém čísle jsme si stručně připomněli
historii Revma Ligy od jejích počátků po
současnost. Nyní se blíže podíváme na rozvoj
klubové činnosti a v zápětí se budeme
věnovat prvním dvěma předsedům RL, kteří
po léta nesli na svých bedrech nelehký úkol
reprezentovat a vést naši organizaci.

KLUBY V PRŮBĚHU ČASU

V roce 2000, kdy se přes různá úskalí Revma Liga
stabilizovala, začalo vedení přemýšlet, jak své
aktivity rozšířit po republice. Možností, jak se
přiblížit pacientům s revmatickými nemocemi v
jejich regionech, bylo podpořit zakládání klubů.
První pobočka byla založena v roce 2000 v
Bruntále. Jako druhá vznikla o rok později
pobočka v Českých Budějovicích, o jejíž vznik se
zasloužila místní revmatoložka paní doktorka
Vlasáková a aktivní činnost klubu, na rozdíl od
dnes již zaniklého Bruntálu, udržuje klub do
dnešních dní. Podobnou trvající aktivitu udržují v
roce 2002 vzniklé kluby v České Lípě a Táboře. V
roce 2004 se od vedení Revma Ligy, sídlící v
našem hlavním městě, oddělila činnost pro
pacienty a vznikl tak klub Praha.
V průběhu let postupně vznikaly kluby s jepičím
životem, které brzy po založení zanikly -
Litoměřice, Brno, Hradec Králové, Ústí nad Labem,
Liberec, Zlín, Prostějov. 
Další pobočkou, tentokrát úspěšnou, která se
důstojně postavila po bok čtyř prvně jmenovaných
stálic, je v roce 2006 založená pobočka v Ostravě.
Dlouho fungoval také domažlický klub, který sice
dnes již nepůsobí jako oficiální pobočka Revma
Ligy, ale skupina revmatiků se schází v
Domažlicích i nadále. 
V posledních letech vznikly další kluby v Jihlavě a
Pardubicích. Pro děti s juvenilní artritidou funguje
skupina Kloubíci, pro nemocné sklerodermií
Skleroderma a nejnovější je v roce 2020 založená
skupina Myozitída. 

Text: Redakce

JIŘÍ JEČNÝ - ROZHOVOR
HISTORICKY PRVNÍ PŘEDSEDA REVMA LIGY 

Jiří je pacientem s juvenilní idiopatickou artritidou
(JIA). Jako jeden z mála dnešních členů Revma Ligy
si ještě pamatuje její úplné začátky. Jsem proto
ráda, že souhlasil s rozhovorem, který jsme v
době omezení uskutečnili prostřednictvím Skype.
Na úvod jsem se nemohla nezeptat na jeho
pacientský příběh.

Jirko, ty jsi také revmatický pacient. Vím, že
máš JIA. Jak dlouho už jí trpíš a jak Ti tato
choroba změnila život? 

„Onemocněl jsem juvenilní chronickou artritidou v
necelých dvou letech. Svoje dětství jsem s malými
přestávkami prožil v nemocnici Ke Karlovu. Mým
ošetřujícím lékařem byl MUDr. Klomínek. O
revmatickém onemocnění u dětí v té době mnoho
informací lékaři neměli a léčba byla velmi
omezená. Vzpomínám si na Salicil, Pendepon a
jiné injekce, ze kterých jsem měl rozpíchané nohy
tak, že jsem měl jednu velkou modřinu na obou
stehnech. Také léčba kortikoidy měla své
důsledky. Šedé vlasy, oteklé tváře. Při jízdě
tramvají, když jsem se dostal výjimečně na
vycházku, se na mne upíraly nevěřící pohledy lidí.
Nic příjemného pro dětskou dušičku. S
přibývajícím věkem a díky péči Prof. MUDr.
Stanislava Havelky, CSc se můj zdravotní stav začal
zlepšovat. Nemalý podíl měly i nové možnosti
léčby například Moviren a Plaquenil. Dokonce
jsem začal sportovat. V dospělém věku jsem měl
několik let bez problémů. Nemoc se opět
projevila, když mi z ničeho nic oteklo koleno.
Udělali mi punkci, a tím to vše propuklo znovu.
Skončil jsem v Revmatologickém ústavu. Celý svůj
život jsem pracoval na plný úvazek. Samozřejmě
dlouholetá nemoc a léčba se projevily. Mám TEP
obou kyčlí, každou třikrát operovanou, stenty na
cévách, problémy na střevech. Jsem v důchodu a
užívám si ho. Těší mne, že nemusím každé ráno
vstávat do práce, což jsem vždy dělal velmi nerad. 
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Další výhodou důchodu je, že člověk už nic
nemusí a může si dělat to, co on sám chce.“

A jak to bylo s Revma Ligou? Jako její první
předseda musíš nejlépe vědět, jak vznikala.
„Vše začalo v Revmatologickém ústavu (RÚ).
Revmatologové, kteří jezdili na mezinárodní
kongresy, se tam zřejmě dozvěděli o pacientských
organizacích revmatiků, se kterými lékaři a
zdravotníci spolupracují. A tak přišli s myšlenkou
založení takové organizace také u nás. Hlavním
iniciátorem byl prof. Stanislav Havelka, CSc. Sezval
tehdy pár pacientů na první setkání, kterého se
účastnili i lékaři z RÚ. Z pacientů i lékařů zde byl
sestaven 12členný výbor. Lékaři časem z výboru
odešli s příslibem poradenské pomoci a vedení
nechali již jen na pacientech. Stěžejní osobou,
oporou a pomocnicí v počátcích Revma Ligy pak
byla paní Košťálová, která byla v RÚ zaměstnaná
jako sociální pracovnice. RL oficiálně vznikla v
srpnu 1991. V říjnu téhož roku se stala členem
Rady pro humanitární spolupráci. V březnu 1992
se pak sešla první valná hromada Revma Ligy.“

A jak jsi se stal předsedou?
„Byl jsem o to lékaři požádán. Do této funkce se
nikdo zrovna nehrnul. Ale někdo to dělat musel,
tak jsem na to kývnul. Při zakládání RL neměl
samozřejmě nikdo z nás žádnou představu o
tom, jak by taková organizace měla fungovat, a
ani já jsem neměl tušení, co mě čeká.“

Jaká byla činnost RL na jejím počátku?
„Pořádali jsme přednášky lékařů pro pacienty,
vydávali časopis, od roku 1993 se jedenkrát týdně
konala ergoterapie. Vyjadřovali jsme se k
zákonům, např. v problematice bariér. Pro
pacienty jsme také organizovali různé setkávací
akce. Jedna z největších byla spojena s plavbou
parníkem po Vltavě." 

Z pamětí Doc. Jiřinky Janatkové vím, že RL
také organizovala ozdravné pobyty pro děti s
JIA:
„Myslím, že ano, ale to bylo až v době po mém
předsednictví. My jsme se ale revmatickým dětem
také dost věnovali. S podporou MUDr. Pavly
Vavřincové, CSc z Motolské nemocnice jsme se
pokoušeli pro ně založit dětský klub, ale to se nám
tehdy nepodařilo. Naráželi jsme na nedůvěru
rodičů, kteří si často nepřáli, aby se o nemoci
jejich dítěte vůbec mluvilo." 

Jak jste získávali na svoji činnost finanční
prostředky?
„Od sponzorů a z členských příspěvků. Hodně
nám na počátku pomohla i „rozjezdová dotace“ od
Rady pro humanitární spolupráci.“

Jak vypadal první časopis pro pacienty?
„Tak s tím byl velký problém, jeho začátky byly
opravdu těžké. Chyběly prostředky, neměli jsme k
dispozici počítač. Časopis se proto psal na psacím
stroji a jedna členka výboru ho obětavě
rozmnožovala ve svém zaměstnání. Vycházel
zprvu jedenkrát do roka, ve formátu volných listů
A4. Rozdávali jsme ho našim členům na valné
hromadě. Jmenoval se Informační bulletin a takto
jednoduše vypadal.“ 

Fajn, tak já to zkusím vyfotit. 
Děkuji Ti za rozhovor!

Připravila: Alena Slámová

Výročí Revma Ligy ČR

5



PROFESOR MUDR. ROBERT BARDFELD, DRSC
DRUHÝ PŘEDSEDA RL ČR

Druhým předsedou RL byl profesor Robert
Bardfeld. Vedení Revma Ligy se ujal v roce 1997. V
té době byl už několik let v penzi, ale stále ještě
vypomáhal v RÚ a našel si čas i na naše sdružení.
Prosazoval zde včasnou diagnózu revmatických
nemocí jako důležitý faktor úspěšnosti jejich léčby
a kladl důraz i na psychickou pohodu pacienta,
což tehdy nebylo ještě zdaleka běžné.
Pan profesor byl uznávaný revmatolog, žák prof.
Lenocha, zakladatele čs. Revmatologie. Ten byl
svým medikům přísným učitelem a nikterak je
„nešetřil“! Pan doktor Bardfeld na něj však rád
vzpomínal a často nás bavil veselými historkami
ze svých studentských let. Vedle toho, že byl
dobrým lékařem, vynikal i velkou empatií a svým
pacientům dobře rozuměl. Byl tím lékařem,
kterého by si přál každý pacient (mimochodem: v
čísle 55 našeho Revmatiku o něm krásně píše
naše členka paní Jiřina Dědečková, která byla 40
let jeho pacientkou...) Nezapomenu, jak jsme
jednou po schůzi výboru Revma Ligy čekali s
panem profesorem před Revmatologickým
ústavem na tramvaj a probírali ještě nějaké ligové
záležitosti a on mě najednou zaskočil otázkou,
jestli taška, kterou jsem nesla, není těžká, že to
nedělá dobře ramenu. A nabídl se, že mi s ní
pomůže – on, ode mě o tolik starší člověk. Takový
to byl kavalír! 
Vzhledem k jeho optimismu a pozitivnímu
náhledu na svět by mě bylo nikdy nenapadlo, co
všechno musel v životě překonat! Až jednou jsem
ho zahlédla v televizi: mluvil o tom, jaký to byl
nádherný pocit vyjít z koncentračního tábora a
vědět, že od teď už může naložit se svým životem
dle své vůle! Ze stránek Paměti národa jsem se
později dozvěděla, že v době studia na gymnáziu
byl za heydrichiády více méně omylem zatčen a
odvezen do Malé pevnosti Terezín a posléze do
Buchenwaldu. Tam zůstal až do osvobození v
květnu 1945. Celá ta léta přežil jen díky šťastné
náhodě, kdy si ho lékař vězeňské nemocnice
vyžádal jako pomocníka do své laboratoře a
vysvobodil ho tak z nelidsky těžké práce v lomu.
 

Moje doživotní osobní vzpomínka na Prof.
Bardfelda

"Jednou jsme byli s panem profesorem
Bardfeldem na Revmatologických dnech v
Jáchymově. Společně jsme se zúčastnili i
společenského večera s rautem. Samozřejmě,
stoly s jídlem byly hned obsypané lidmi, a jak to
tak bývá, začal boj o prostřené dobroty. Tlačit se v
takovém davu a vybrané společnosti není pro mě,
a tak jsem na pobídku pana profesora odpověděl,
že počkám, až ten velký nápor opadne, že snad
něco zbyde. Na to se mě pan profesor zeptal, co
si přeji, aby mi vybral. Řekl jsem, že je mi to jedno.
Pan profesor se vydal do boje a přinesl mi cosi na
talířku. Tuto vzpomínku si ponesu ve své mysli do
konce života. On proti mně kmet a velká kapacita.
To, že se takto přátelsky nabídl, mě dojalo a velmi
si toho vážím. Vždy na něj vzpomínám s úctou a
vděkem za jeho lidskost a přátelskost."

Jiří Ječný

revmatických pacientů! Pan profesor zemřel v roce
2019 v požehnaném věku 94 let.

Text: Alena Slámová

Zdroj: https://www.pametnaroda.cz/cs/bardfeld-robert-
20130123-0

Prof. Bardfeld vystudoval 
po válce medicínu, oženil
se se svojí spolužačkou z
gymnázia a po  kratším
působení na interním a
pediatrickém oddělení
přijal nabídku Revma-
tologického ústavu, kde
zůstal až do konce své
lékařské kariéry. Ku
prospěchu tisíců 

Výročí Revma Ligy ČR
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MŮJ ŽIVOT S REVMA LIGOU
Mé vzpomínky na vstup do Revma Ligy jsou spjaty
s mým onemocněním revmatoidní artritidou. Je to
už 21 let, co jsem měla “tu čest” seznámit se s
příznaky této chronické autoimunitní nemoci, ale
tehdy jsem vůbec netušila, co se se mnou děje. A
ani moje rodina o této nemoci nic bližšího
nevěděla. Internet nebyl.
Ale měla jsem štěstí! Po roce, v době, kdy se můj
zdravotní stav stabilizoval, jsem se dozvěděla v
revmatologické ordinaci, že v Č. Budějovicích je
pacientská organizace sdružující nemocné s
revmatoidní artritidou. Poptávala jsem se, jak to v
ní vypadá, měla jsem obavu, že si tam budou
všichni líčit své stesky, ale opak byl pravdou. Už na
prvních setkáních nás MUDr. Věra Vlasáková -
iniciátorka vzniku pobočky RL v r. 2001- při
přednáškách podrobně informovala o
revmatoidní artritidě a její léčbě. Zcela bez obav a
nervozity jsme se mohli na cokoliv zeptat a své
znalosti si doplnit a ujasnit. Většina z nás se
přihlásila v r. 2004 do programu „Pacient
partnerem“. Školení probíhalo o víkendu, naučili
jsme se rozumět i latinským termínům, včetně
anatomie pohybového aparátu. Poctivě jsme se
připravovali na závěrečné zkoušky v Lázních
Jáchymov. Měli jsme trému, ale milý přístup
zkoušejících prof. MUDr. R. Bardfelda, DrSc a
MUDr. V. Vlasákové nás uklidnil a všichni jsme
úspěšně zvládli program zakončit. Na těchto
základech jsme pak mohli v průběhu let rozšiřovat
své znalosti skrze další odborné přednášky.
Troufnu si říct, že se umíme orientovat v
příznacích choroby, laboratorních a RTG nálezech,
víme více o aktuální léčbě, ale také si umíme při
mírných zhoršeních dostatečně odborně pomoci.
Mám pocit, že postavení pacient partnerem se 
naplnilo. Navíc navázané přátelství Revma Ligy se
Zdravotně sociální fakultou nám umožňuje

aktivně spolupracovat v hodinách výuky studentů
a zúročovat své nabyté znalosti a vlastní
zkušenosti s revmatoidní artritidou. Studenti nás
ve svých edukačních vstupech vzdělávají v dalších
zdravotnických oblastech. Věřím, že aktivní
spoluprací se studenty, kteří tímto způsobem
získávají dostatečné informace o revmatikovi,
pomáháme všem revmatikům.
Mezi námi se našla řada šikovných výtvarně
nadaných členek, a tak na schůzkách v rámci
ergoterapie vyrábíme pěkné vánoční i velikonoční
dekorace, módní doplňky (malované šátky, šály,
náhrdelníky, zápisníky atd.).
Žijeme i kulturou, navštěvujeme divadlo, i otáčivé
v Českém Krumlově, byli jsme na výletě v Praze, v
Průhonicích. V lázních v Třeboni a ve Vráži jsme
měli víkendový léčebný pobyt. Pravidelně jednou
týdně cvičíme na fakultě po dohledem
fyzioterapeuta. Spoustu legrace si užijeme při
rekondičních víkendech.
V naší aktivitě nás pozastavila proticovidová
opatření, kdy jsme byli jen v kontaktu e-mailem a
to není ono. Navíc nás pandemie připravila o
našeho člena, muže dobrého srdce, věrného
kamaráda, udržujícího ženský kolektiv v dobrém
rozpoložení, Ing. Miroslava Víta.
A co říci závěrem? Revma Liga byl a je skvělý
nápad, jak sblížit lidi, kterým život narýsoval stejný
osud. Některé z nás tak našly i nové dobré
kamarádky. Jsme taková jedna velká rodina a díky
ní se nám daří nemoc zvládat.

Věra Rotbauerová
RL, klub České Budějovice

Následující dva příspěvky zařazujeme k 30.
výročí Revma Ligy. Pokud se chcete i Vy podělit
o své zážitky spojené s naším spolkem, pište na
adresu: newsletter@revmaliga.cz a Váš
příspěvek uveřejníme v příštím čísle Revmatika.

 

Závěrečné zkoušky Pacient partnerem, 
vpravo MUDr. Bardfeld

Výročí Revma Ligy ČR
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DÍKY!

REVMA LIGO, k Tvému kulatému jubileu Ti chci
poděkovat za vše, co jsem s Tebou mohla prožít.
Poznala jsem hodně úžasných lidí, nejen pacientů
s RA, se kterými bych se bez Ligy nikdy nepotkala.
Skvělou Milušku Šlencovou, která byla s naší paní
doktorkou Vlasákovou u vzniku RL v Českých
Budějovicích a zároveň byla její předsedkyní. I
když Miluška není mezi námi, nikdy
nezapomeneme.
Ráda vzpomínám na rekondiční pobyty, na které
se nejen díky procedurám, ale i kulturním akcím,
jako rauty s plnými stoly, prostě zapomenout
nedá. A hlavně na chvíle strávené spolu, díky
kterým jsme se vraceli domů s načerpanou silou
nejen fyzickou, ale i psychickou. A proto říkám.....

REVMA LIGO, DÍK ZA TO, ŽE JSI!!!

Helena Tomandlová
RL, klub České Budějovice

Rekondiční víkend Albrechtice

Výročí Revma Ligy ČR

Jáchymov 2004

MUČENKA
Mučenku můžete znát také spíše pod názvem
maracuja. Je to stálezelená exotická popínavá
rostlina, co má ráda teplo a světlo. Mučenka má
stálezelené listy a exotické bílo-fialové květy. Její
plody jsou malé s tvrdou a hladkou slupkou, pod
níž se skrývá až 200 tmavých semínek.
Plody mučenky mají příjemnou sladkokyselou
exotickou chuť. Mají v průměru 10 centimetrů,
jsou modré až purpurové. Dokážou pomoci na
stres, úzkosti, nervové vypětí a další podobné
situace. Zároveň je dobré ji užívat při nespavosti či
menstruačních potížích.

Foto: Alena Slámová

Zdroj: https://www.tipio.cz/mucenka/

8



NENÍ RÝŽE JAKO RÝŽE

Když se řekne rýže, většina lidí si
automaticky vybaví tu bílou. Máte to stejně?
A teď si představte, že odrůd této obiloviny
existuje více než 40 tisíc.

OBECNĚ

Rýže je velmi univerzální surovinou, která našim
pokrmům dodá především složené karbohydráty,
tedy energii. Všechny druhy rýže jsou přirozeně
bezlepkové, což je další významná výhoda, nejen
při bezlepkových dietách.
Rýži dělíme (dle vyhlášky MZ ČR č. 333/1997)
podle tvaru zrna na dlouhozrnnou,
střednězrnnou a kulatozrnnou nebo podle
stupně omletí na neloupanou (surovou),
pololoupanou (natural), která je zbavená dvou
vrchních obalů pluchy, a loupanou rýži, která je
zbavená pluchy, otrub i klíčku.

NĚKTERÉ DRUHY RÝŽE DLE ZPRACOVÁNÍ

Bílá rýže
Tato rýže je rafinovaná, což znamená, že prošla
zpracováním, při němž byla odstraněna její
svrchní slupka. Bohužel spolu s ní také vláknina a
drtivá většina vitaminů a minerálů. 

Hnědá rýže
Hnědá rýže je vlastně rýže bílá, ovšem bez
zmíněného zpracování. Výrobní proces ji zbaví
pouze nejsvrchnější vrstvy, proto spadá do
kategorie celozrnných potravin. I když je to velké
plus, počet kalorií mají s bledou kolegyní téměř
totožný. Ovšem tmavší obilovina to alespoň
vykompenzuje tím, že jedna porce nabízí plné
čtyři gramy vlákniny a významný podíl hořčíku,
fosforu a selenu, stejně jako 90 procent denního
doporučeného množství manganu. 

Černá a červená rýže
Řekněme si upřímně, že rýže obecně není
kdovíjakou fitness trefou. Platí to i o té, která má
černou a červenou barvu. Obě si pak, co se týká
kalorického zatížení, nemohou s výše uvedenými
druhy nic vyčítat. Jisté ale je, že mají zase jiné
přednosti. Především jde o pigmentové molekuly
antokyany, které si vědci spojují s normalizací
tlaku, prevencí diabetu a útlumem zánětů.

Červená fermentovaná rýže
Řada zájemců o přírodní medicínu často používá
termín “přírodní lék”. Dá se říci, že čínská červená
fermentovaná rýže splňuje tento termín, jedná se
opravdu o přírodní léčivou látku. V Číně (ale i
dalších asijských zemích, jako je například
Japonsko) je užívána po staletí pro své léčebné
účinky (pod čínským názvem an-kak).
Díky působení kvasinky Monascus purpureus je
červená rýže přirozeným zdrojem látek zvaných
monakoliny. Hlavní účinnou složkou je přírodní
látka zvaná monakolin K. Je prokázáno, že denní
příjem přírodního monakolinu K přispívá k
udržení normální hladiny cholesterolu (sníží
se hladina triacylglycerolů a dojde ke zvýšení
poměru HDL/LDL). Můžeme tedy konstatovat, že
konzumace červené rýže přispívá nejen ke
snižování hladiny cholesterolu v krvi, ale následně
i k nižšímu výskytu nemocí srdce a cév.
Červená rýže se prodává také v lékárně jako
potravinový doplněk na snížení cholesterolu.

Jídlo jako lék

Jídlo jako lék
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lehce stravitelná, nutričně vyvážená potravina
díky obsahu vitamínu B, který působí pozitivně
na nervový systém, je často doporučována
jedincům, u nichž probíhá léčba deprese
celozrnné obilné výrobky mají významný
ochranný vliv proti nemocem srdce a
některým typům rakoviny (tlustého střeva)
pravidelná konzumace celozrnné rýže snižuje
riziko náhlých mozkových příhod a cukrovky 2.
typu (pomáhá udržovat krevní cukr)
vysoký obsah řady vitamínů B, minerálů pro
růst vlasů, nehtů, kůže a kostí
prospívá trávicímu traktu (lehce stravitelná,
nepůsobí plynatost)
zdroj škrobů
neobsahuje cholesterol ani lepek, řadí se mezi
nejméně alergenní potraviny
hnědá má výraznější chuť
celozrnná rýže je prospěšná do diet
zaměřených na redukci hmotnosti
dětem ji lze podávat už od 7. měsíce
(uvařenou rýži je jen potřeba propasírovat)

Přednosti hnědé neloupané rýže:Basmati
Basmati má nižší glykemický index než běžná bílá
rýže. Splňuje požadavky racionálního stravování, a
proto je oblíbená u zastánců zdravé výživy i u
sportovců.

Arborio
Zrna této rýže mají své specifické vlastnosti, pro
které se hodí na přípravu italského rizota nebo
kaší - jsou krátkozrnná, pevná na skus, ale
zároveň jsou jemná a mazlavá díky vysokému
obsahu škrobu

Parboiled
Je typem rýže, kdy je pomocí tlakové páry nebo
horké vody působeno na navlhčené neloupané
zrno. Díky tomu do zrna pronikají vitamíny a
minerální látky z obalových vrstev. Dosušené zrno
se poté omele podobně jako bílá rýže. 

Natural
Jedná se o celozrnnou rýži, tedy její zrno je
zbaveno pouze horních nestravitelných slupek
plev. Zachovává si významný podíl vitamínů
skupiny B, vitamínu E, minerálů (železo, mangan,
zinek, měď, draslík, selen), vlákniny (obsahuje až
7x více vlákniny než rýže bílá) a lignanů
(fytochemikálií). 

GLYKEMICKÝ INDEX
 

Glykemický index je označení potravin na
číselné stupnici od 0 do 100. Čísla jsou

rozdělena podle toho, jak rychle se cukr z
dané potraviny dokáže vstřebat do krve.

Vysoký glykemický index mají potraviny, které
obsahují velké množství cukru, který se štěpí

a vstřebává výrazně rychleji, a tím zvyšuje
hladinu glukózy a inzulínu v krvi. To má za

následek, že lidský organismus po malé chvíli
znovu pociťuje hlad. 

Hnědé neloupané druhy rýže dosahují GI
okolo 50, bílé varianty mají pak GI okolo 

80 - 85
Vliv má i kuchyňská úprava, a proto bude mít

rozvařená rýže vyšší glykemický index než
rýže uvařená na skus. 

 

Zdroj: https://kulturistika.ronnie.cz/c-34164-ryze-i-
historie-zpracovani-a-jednotlive-druhy.html
www.vitalia.cz

Text: redakce

Jídlo jako lék
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JAMES COBURN 
(1928 - 2002)

Ani slavným se nemoci nevyhýbají a dnes se
podíváme do Hollywoodu do filmové branže.
Hollywood je čtvrť města Los Angeles v
Kalifornii, ve Spojených státech amerických.
Čtvrť je historicky spojena s nejvýznam-
nějšími americkými filmovými společnostmi
a jméno Hollywood se proto používá jako
synonymum americké kinematografie. Jeho
filmová a kulturní identita je tak proslulá, že
slovo „Hollywood“ se často používá jako
označení celého amerického filmového a
televizního průmyslu.
 
Významným hollywoodským hercem je i James
Coburn. Od mládí hrál ochotnicky divadlo,
studoval dramatické umění na dvou kalifornských
univerzitách a později i soukromě v New Yorku.
Během 2. světové války narukoval a sloužil jako
radista. Po válce začal hrát nejprve v kalifornském
San Diegu, později i na newyorské Broadwayi,
vystupoval také v reklamách. V 50. letech 20.
století začal hrát i ve filmu. Zpočátku se jednalo o
drobnější či epizodní role zejména ve westernech.
Předurčovala ho k tomu především ostře řezaná
tvář a štíhlá postava.
Největší slávu a všeobecnou známost mu přinesla
role neohroženého pistolníka a vrhače nožů
Britta ve světoznámém westernu Sedm
statečných. I později hrál často pistolníky, 

Slavní s artritidou

kriminálníky, dobrodruhy a detektivy v různých
dobrodružných, špionážních a kriminálních
filmech. Dočkal se i Oscara za vedlejší roli
alkoholického otce ve filmovém dramatu Utrpení.
Na vrcholu své kariéry na Coburna udeřila
revmatoidní artritida, byl neschopný pracovat
nebo roky dokonce ani chodit. „Jednoho rána
jsem se probudil a nemohl jsem se hýbat. Tedy
mohl, ale velmi to bolelo," líčil nepříjemný zážitek.
Lékaři mu oznámili, že trpí těžkým revmatismem,
ale pomoci mu nedokázali. „Nemoc zhatila mou
kariéru, nemohl jsem vydělávat. A když kdokoli
nemůže vydělávat peníze, jde alespoň kopat
jámy, ale já jsem nemohl ani to," bědoval.
„Nakonec jsem se utvrdil v názoru, že lékaři chtějí
pouze to, aby pacienti polykali co nejvíce léků, ale
neřeší podstatu problému. Tak jsem se zkusil
vyléčit sám.", prohlásil. V roce 1998 oslovil
kalifornského léčitele, který mu začal podávat
zázračné krystaly. Po třech dnech prý bolesti
přešly. Dvacetiletému utrpení tak byl konec
(Podle některých zdrojů se také sám léčil sirnými
tabletami...). Coburn se tedy opět mohl vrátit ke
hraní, což vedlo až k získání Oscara .

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/james-coburn
https://sip.denik.cz/

Text: redakce
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probíhala v plném rozsahu za přísných
hygienických pravidel (v respirátorech všichni) a za
pravidelného testování. Já měla velké štěstí, že
jsem nic nechytla a pobyt dokončila bez
komplikací, protože vir se nevyhýbal ani
pacientům a personálu lázní.
Každou chvíli odjížděl někdo předčasně, protože
byl pozitivní (na vir) nebo nemocný. Bohužel.
Třeboňské lázně jsou vyhlášené pohybové lázně s
více než stoletou tradicí, které využívají jako hlavní
léčivý zdroj slatinu, těženou v okolí Třeboně. Pro
mě byla koupel v slatině příjemnou novinkou.
Mám zkušenost z jiných lázní, kde využívají k léčbě
pouze slatinné obklady. Koupel organismus
prohřeje do hloubky (není horká) a příjemně
nadnáší. Relax jak má být.
S myšlenkou vybudovat v Třeboni lázně přišel již v
roce 1883 třeboňský učitel Václav Huck.
Po vzoru velkých západočeských lázeňských měst
chtěl vybudovat dům, kde by se léčilo koupelemi v
rašelině z okolí města. Podařilo se mu shromáždit
peníze na výstavbu sanatoria a získat povolení k
těžbě rašeliny od knížete Schwarzenberka. První
plány lázeňského domu nakreslila jeho dcera
Berta, která zemřela velmi mladá v 29 letech na
zánět mozku. Menší lázně v centru města tak
nesou dodnes její jméno Bertiny lázně.
Lázně později přešly do správy města, byly
rozšířeny a modernizovány. V roce 1975 bylo
otevřeno nové sanatorium za městem Lázně
Aurora na břehu rybníka Svět. Po roce 1989
přešly i tyto lázně do správy města a byly
modernizovány. Dnes se zde léčí především
bolesti páteře a kloubů, pooperační a poúrazové
stavy a revmatická onemocnění.
Třeboňsko má co nabídnout nejenom pacientům,
ale i turistům. Centrum města se zámkem
nebo okolí plné rybníků protkané trasami pro pěší
nebo cykloturisty láká k návštěvě.

Text: Marie Pospíšilová
Foto: autorka textu

Pro regeneraci v lázních jsem si nemohla vybrat
horší dobu než kompletní lockdown okresů a
všeho ostatního. Naivně jsem si myslela na
Vánoce, když jsem začala pobyt organizovat
(kolečko odborný lékař, obvodní lékař, pojišťovna),
že v březnu už bude klid a po covidu. Můj lázeňský
pobyt hrazený pojišťovnou tentokráte spadl
rovnou do nejpřísnějšího lockdownu, ale co,
vychutnala jsem si ho i tak. Odpočívat a nechat se
opečovávat se dá i v okrese Jindřichův Hradec,
protože tentokrát jsem si za lázně zvolila Třeboň.
Ze dvou třeboňských lázní byly v provozu pouze
Lázně Aurora, kam jsem zrovna chtěla jet já.
Mám ráda všechny procedury pod jednou
střechou, to tady splňovali na jedničku. V županu
jsem došla z bazénu až na pokoj. Super. Ano, čtete
dobře. Moje volba padla na Třeboň také z toho
důvodu, že ráda plavu, což není v Čechách už rok
prakticky možné. Třeboňské lázně umožňují svým
klientům využívat bazén k pohybové aktivitě i v
této době (pro veřejnost je bazén uzavřen).
V Třeboni je krásně, i když je všechno zavřené.
Nesedělo se po kavárnách a vinárnách,
nekonaly se taneční večery ani kino, ale léčba .

LÁZEŇSKÝ POBYT V DOBĚ COVIDOVÉ

Lázně a cvičení
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CVIČENÍ ČCHI-KUNG

Pokud vaše klouby nejsou v moc dobré
kondici a hledáte pravidelnou nenáročnou
tělesnou aktivitu či se cítíte hodně unavení a
potřebujete dodat energii, možná by vám
mohlo pomoci cvičení čchi-kung.

Toto staré čínské umění pro zdraví a
dlouhověkost je považováno za léčebnou metodu
s historií dlouhou více než 6 000 let. V Číně se
čchi-kung a taichi těší veliké oblibě. Obě disciplíny
jsou součástí každodenního života pro lidi všech
věkových kategorií až do vysokého věku. Lidé je
tam praktikují každý den v parcích bez ohledu na
počasí a kondici. Čchi-kung napravuje držení těla
a celé páteře, aby se nepoškozovaly jednotlivé
obratle, uvolňuje emoce a zklidňuje mysl. Cvičení
je vhodné pro každého člověka, mohou se ho
naučit a praktikovat i starší lidé, lidé s postižením
nebo nemocní lidé. 

Čchi-kung je sestava osmi cviků, které mají
speciální vztah k pěti funkčním okruhům v těle.
Může pomoci zlepšit a upevnit vaše zdraví i
psychickou pohodu. Usměrňuje a posiluje tyto
okruhy, přivádí je zpět k rovnováze. Cviky byste
měli provádět v předepsaném pořadí a s
plynulými přechody – tak si totiž zajistíte plynulý
tok čchi. Necvičte křečovitě, nýbrž uvolněně, a
přerušte cvičení tehdy, když se například přihlásí
bolest v paži nebo v nohách. Při potížích s krevním
oběhem (závratě, nízký krevní tlak) můžete část
těchto cviků provádět vsedě.
Cvičení Čchi-kung vedou k rovnováze tělesných a
duševních funkcí, zlepšují zdraví, posilují tělo a
zklidňují mysl. Pravidelným cvičením se  příznivě
ovlivňuje nervový systém, zvyšuje hybnost kloubů
a pružnost těla, zlepšuje se funkce všech orgánů,
imunita, zvyšuje se odolnost organismu proti
nemocem i negativnímu působení druhých lidí!
Existují tisíce stylů čchi-kung, obecně je však lze
rozdělit do tří hlavních kategorií: bojové, léčebné a
duchovní.

Základní postoj při čchi-kungu

Zaujměte uvolněný postoj tak, abyste chodidla
měli přibližně na šířku ramen od sebe a v
souběžném postavení. Celková váha těla spočívá
v oblasti nártů – nikoli na patách nebo bříškách
prstů. Pak lehce pokrčte kolena, což automaticky
napřímí záda. Sedací svaly přitom zůstávají
uvolněné a vaše tělesná váha může klesnout
dolů, což navodí uvolněnou a stabilní pozici.
Snažte se držet trup co nejvíce zpříma a uvolněte
svá ramena. Vaše paže visí volně podél trupu,
podpažní jamky jsou otevřené, hřbety rukou
ukazují dopředu.
Představte si, že vaši hlavu v jejím nejvyšším místě
táhne někdo jemně 
vzhůru, jako by to byla 
loutka na špagátku. Jistý
 tah tak pociťujete v
oblasti krční páteře,
brada je lehce přitaho-
vána směrem k ohryzku,
špička jazyka spočívá 
na patře za horními 
řezáky. Dýchejte rovno-
měrně a uvolněně.

Nejlepší je cvičit venku na čerstvém vzduchu...

Lázně a cvičení
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JÁ A ČCHI-KUNG

O osobní zkušenosti s tímto asijským
cvičením se s námi podělila Hana, která má
již 42 let psoriatickou artritidu.

Cvičení čchi-kung mě doslova učarovalo před více
než 20 lety při pobytu v lázních. Každý den se
scházela skupinka pacientů, aby si zacvičila na
trávníku. Byl na ně nádherný pohled - byla to
meditace v pohybu pro cvičící i diváky. Pohyby byly
klidné a pomalé...... Stačila chvilka a rozcházeli se
protaženi, s vyčištěnou hlavou od starostí a s
dobrou náladou. Neváhala jsem a přidala jsem se
k nim. Při cvičení se nemuselo dosahovat velkých
rozsahů a cvičilo se ve stoje, to mi bylo příjemné.
Čchi-kung je energetické cvičení, proto je důležité
cvičit uvolněně pouze do pocitu bolesti, jinak by to
bylo jen "ladné máchání rukama". Když je tělo
uvolněné a bez bolesti, nebrzdí se tok energie,
která se cvičením v těle hromadí. Důležitější jsou
prožitky, vnímání těla, ne výkon! To vše mi
maximálně vyhovuje. Postupně, aniž by to byl můj
záměr, se zlepšila moje celková hybnost kloubů.
Cítím se velice dobře. Našla jsem si ve svém okolí,
kde se cvičí Čchi-kung, a postupně jsem přidala
jógu a tai-chi. Tato cvičení jsou pro tělo revmatika
náročnější a bez bolesti se cvičí problematicky.
Čchi-kung se snadno naučí každý, při těžším
postižení hybnosti kloubů si pohyb každý
přizpůsobí a nebo "cvičí v představě" . Ke cvičení
není potřeba velký prostor, když se cvičí na místě
nebo na židli. Na internetu jsou k dohledání
zdarma videa cvičení. Doporučuji všem cvičení
vyzkoušet, třeba někoho osloví, tak jako mě.

Hana

Cvičení s lektorkou Helenou Hlaváčkovou
 
 

Dobrá jsou i videa Václava Vocáska

Cviky prvního stupně

Ze základního postoje následně vycházejí
jednotlivé nenáročné cviky, některé z nich se
dají provozovat i v sedě. 
Popisovat zde jednotlivá cvičení nebudeme, je
vhodnější shlédnout příslušná videa například na
kanálu You Tube.
Určitě si vyberete cviky vhodné právě pro vás. A
pokud byste se chtěli ve cvičení posunout ještě
dál, tak zapátrejte ve svém okolí po kurzech s
lektory, mnohá jógová studia nabízí i cvičení čchi-
kungu...
 Vybíráme pro vás z You Tube tato tři videa.
Při prohlížení na počítači rozklikněte: 

Zdroj: www.zivycchikung.cz 
https://panidomu.cz/sila-dechu-cviceni-cchi-kung/

Text: redakce
Foto: ilustrační

Lázně a cvičení
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https://www.youtube.com/watch?v=h5MawZ5_63o
https://www.youtube.com/user/cinskacviceni/videos
https://www.youtube.com/watch?v=mIxS1LWzrVc&t=674s
https://www.youtube.com/
http://www.zivycchikung.cz/


Aplikace Záchranka začala jako bakalářská práce
Filipa Maleňáka při studiu biomedicínské techniky
na VUT v Brně, kdy se od svého otce dozvěděl o
tehdy nejpalčivějším problému práce záchranáře
– totiž lokalizaci volajícího na tísňovou linku 155.
Záchranáři v té době měli pouze informace, kde
se asi mobilní telefon volajícího nachází. A to v
rozmezí jednotek metrů až po desítky kilometrů.
Nepřesnost tedy byla obrovská. A tak se pustil do
práce a výsledkem byla aplikace, která uměla
lokalizovat člověka s přesností na metry a poslat
prostřednictvím SMS či datové zprávy na linku
155 GPS volajícího. Po téměř pěti letech od svého
spuštění má už více než 1 300 000 uživatelů a
denně ji použije zhruba 50 z nich!

Jak a k čemu tedy aplikace slouží?

Mobilní aplikace Záchranka slouží k rychlému
kontaktování zdravotnické záchranné služby. Po
přidržení nouzového tlačítka po dobu 3
vteřin dochází k odeslání nouzové zprávy s
přesnou GPS polohou. Zároveň je
standardním způsobem vytáčeno tísňové
číslo 155. Vždy je potřeba vyčkat na spojení s
operátorem linky 155. Až telefonický hovor s
dispečerem linky 155 znamená zahájení
záchranné operace. 
Obsahem nouzové zprávy je zeměpisná poloha,
jméno a příjmení, stav baterie mobilního telefonu
a další informace zadané v sekci „Můj profil“
(jedná se o zdravotní údaje, které uživatel sám
vyplní).

APLIKACE ZÁCHRANKA – MODERNÍ ZPŮSOB PŘIVOLÁNÍ POMOCI

V aplikaci se také nachází největší databáze
automatizovaných externích defibrilátorů
(AED) v České republice. S funkcí „Lokátor“ lze
jednoduše zjistit přesnou GPS polohu a najít
nejbližší automatizovaný externí defibrilátor,
pohotovost nebo pohotovostní lékárnu.
Další důležitou součástí aplikace je interaktivní 
návod první pomoci, který vznikl ve spolupráci s 
Českou resuscitační radou – každý uživatel se tak
může vzdělávat přímo ve svém mobilním telefonu. 
Aplikace Záchranka funguje pouze na dotekových
telefonech a hodinkách Apple Watch.

A co Vy? Máte už tuto aplikaci ve svém
chytrém telefonu nainstalovanou?

Zdroj: https://zachrankaapp.cz/

Text: Redakce

Aplikace
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Aplikace

APLIKACE MY.REVMA

Druhou aplikací, kterou bychom Vám chtěli
představit, je aplikace My.Revma. Na rozdíl
od aplikace Záchranka, která slouží pro
jednorázové okamžité přivolání pomoci,
aplikace My.Revma dává revmatickým
pacientům do ruky nástroj, kterým mohou
dlouhodobě kontrolovat aktivitu svého
onemocnění.

CÍL LÉČBY RA

Dnešní léčba revmatoidní artritidy pomáhá snížit
zánět kloubů, tiší bolesti a zabraňuje nebo
zpomaluje poškození kloubů. Cílem léčby je
potlačení zánětu kloubů, což je základ úspěchu a
neúspěchu léčby revmatoidní artritidy. Cílem
léčby je tzv. remise nebo nízká aktivita
onemocnění, tedy potlačení zánětu, kdy se
neobjevují ani klinické projevy (bolest, otoky). 

Léčba pacientů s revmatoidní artritidou by se
měla řídit doporučenými postupy odborných
lékařských společností.
Doporučené postupy také určují, jak by měla být
kontrolována aktivita nemoci, která ukazuje, jak je
nemoc úspěšně léčena. Ke sledování úspěšnosti
léčby se dnes používají tzv. kompozitní indexy,
které jsou složeny z počtu citlivých a oteklých
kloubů, laboratorní hodnoty zánětu (sedimentace
nebo CRP) a globálního hodnocení lékařem a
pacientem. Těmito indexy se měří, jestli bylo
dosaženo cíle léčby, tzn. remise nebo nízké
aktivity onemocnění.

Dnes se používají 3 různé indexy, které jsou si
velmi podobné:

- DAS28, skóre aktivity nemoci (disease activity
score)
- CDAI, klinický index aktivity nemoci (Clinical
Disease Activity Index)
- SDAI, zjednodušený index aktivity nemoci
(Simplified Disease Activity Index)

Aktivitu onemocnění dělíme na:
 

- Remisi
zánět je minimální nebo žádný, příznaky

vymizely nebo jsou mírné
 

- Nízkou aktivitu
zánět je utlumen, příznaky jsou mírné, ale

přítomné
 

- Střední aktivitu
zánět je stále přítomný, příznaky jsou omezující

 
- Vysokou aktivitu

silný zánět, příznaky jsou nesnesitelné
 

JAK APLIKACE FUNGUJE?

Pacient v aplikaci vyplní dotazník RAPID3,
skládající se ze 16 otázek. Výsledkem
dotazníku je jedna z hodnot aktivity
onemocnění, viz. tabulka výše. 
Výhodou aplikace je, že je možné jí použít bez
přítomnosti lékaře a výslednou hodnotu s
lékařem sdílet a poté konzultovat v průběhu
návštěvy. Díky aplikaci My.Revma mohou být
pacienti rovnocenným partnerem a aktivně
spolurozhodovat o své budoucnosti.

Přímý odkaz na dotazník,:
https://www.myrevma.cz/rapid13-start.html

Webové stránky k této aplikaci a další důležité
informace o léčbě a cílech léčby revmatoidní
artritidy:
https://www.myrevma.cz/

Podívejte se také na webinář RL s její předsedkyní
Editou Müllerovou a farmaekonomem MUDr.
Tomášem Doležalem o My.Revma a o tom, proč je
důležité znát svou aktivitu onemocnění a tyto
hodnoty sledovat:
https://www.youtube.com/watch?v=ByYejkknrdc

https://www.myrevma.cz/rapid13-start.html
https://www.myrevma.cz/
https://www.youtube.com/watch?v=ByYejkknrdc


Letos na světový den sklerodermie připravujeme
umělecké video. Oslovili jsme tanečnici a
choreografku Leonu Qašu Kvasnicovou, která nám
pomohla realizovat nápad, který se zrodil v hlavě
Míši (vedoucí pacientské skupiny Skleroderma).
Jsme pyšní na to, že s námi spolupracuje zkušená
choreografka.
Video by mělo uměleckou formou poukázat na
emoce, které prožívají lidé s tímto závažným
onemocněním. Současně by mělo upozornit na
důležitost pacientských organizací.
Ve videu bude tančit nejen naše úžasná tanečnice
Qaša, ale i 6 pacientek a jeden pacient.
Video bude zveřejněno na světový den
sklerodermie 29.6.2021. 
Tato kampaň je podpořena PR aktivitami a jejím
cílem je zvýšit povědomí o onemocnění a
upozornit na existenci pacientské skupiny.
Současně jsme se zapojili do přípravy globální
kampaně s asociací FESCA.
Kampaň „Vystihují mě mé vášně, ne má nemoc!“
bude zaměřena převážně na sociální sítě.

Text: Michaela Linková

29.6. 2021 - SVĚTOVÝ DEN SKLERODERMIE
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