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ředitel Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR

SPRÁVNÁ LÉČBA TĚM, KTEŘÍ JI POTŘEBUJÍ

Záštitu nad 5. ročníkem výstavy
Cesta za duhou převzali
MUDr. Pavel Horák, CSc., MBA
ředitel VZP ČR
MUDr. Pavel Bém
primátor hl. města Prahy
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Jako lékař se zajímám o pokroky v léčbě a diagnostice choroby Roztroušená skleróza jako onemocnění,
které není řídké a dříve bývalo naprosto neovlivnitelné. Ze svého okolí zároveň osobně znám příběhy
lidí s tímto onemocněním, které pozorně sleduji i jako modelový příklad. Měl jsem možnost se zúčastnit
také pacientských konferencí a nikdy mne nepřestává překvapovat vitalita a aktivita lidí s touto nemocí.
Možná je to tím, že je mezi pacienty hodně mladých lidí, ale bude v tom i něco víc. Je v nich odhodlanost
se s nemocí utkat, i když od lékařů vědí, že je to běh na dlouhou trať. Je vidět, že z každého dílčího souboje
si tito lidé odnášejí nejen zkušenosti s projevy onemocnění, ale zároveň zkušenosti, které jsou široce
uplatnitelné v životě, a to je činí vyspělejšími a moudřejšími ve srovnání s mnoha jejich vrstevníky. Jejich
jedinečné životy a jimi vyznávané a předávané hodnoty jsou obohacením pro celou společnost, která už
bohužel mnohdy ztrácí zdravá měřítka obyčejného lidského štěstí. Proto si jich velmi vážím a jsem rád, že
jako ředitel největší české zdravotní pojišťovny jim mohu dát jistotu, že se jim dostane ta správná léčba,
kterou potřebují.
Ta poslední slova mohou znít jako fráze, ale odvažuji se tvrdit, že rozhodně prázdnou frází nejsou.
Už od začátku mého působení ve VZP mi bylo jasné, že pro nákladnou léčbu pacientů s roztroušenou
sklerózou, ale i jinými těžkými a chronickými onemocněními, jejichž léčení je velmi drahé, musíme
nastavit dlouhodobě udržitelný model financování. Financování nákladné léčby prostřednictvím
paušálních plateb nemocnicím nemohlo obstát, protože je velmi nepružné a nerespektuje individuální
potřeby pacienta, nemocnice a dokonce ani pojišťovny. Stávalo se tak, že nemocnice nemohly nasadit
novou účinnější léčbu, protože na ni chyběly peníze či ze stejných důvodů nemohly přijmout dalšího
pacienta s touto diagnózou do dlouhodobého léčení. Zároveň pojišťovna dost dobře nevěděla, kolik
peněz už nemocnice za tyto pacienty ve skutečnosti utratila. VZP proto jako první pojišťovna v ČR uzavřela
v tomto roce individuální dohody s odbornými společnostmi zastupujícími jednotlivé lékařské obory,
které úhradu velmi nákladné péče garantují. Kromě léčby roztroušené sklerózy se dohody týkají také
onkologických a revmatologických onemocnění, léčby vážných metabolických poruch a HIV pozitivních
či provádění nákladných implantací a operací. Vedle garance proplacení léčby tyto smlouvy zároveň
umožňují sledovat její úspěšnost a zabraňují tomu, aby nemocnice tyto peníze používaly na něco jiného.
Dohody také zajišťují, že pacienti dostanou právě takovou léčbu, kterou potřebují, a za cenu odpovídající
individuálním nákladům a kvalitě poskytnutého léčení.
Jakkoli to takto jednoduše napsané může laikovy znít až banálně, byla to jedna z největších
a nejdůležitějších změn v pojišťovně, kterou se nám podařilo uskutečnit. Zároveň se díky ní podařilo
ukázat, že zdravotní pojišťovna není jen pasivní přerozdělovnou peněz, ale má aktivní roli správce, který
musí být kompetentní a správně rozhodovat, kam a za jakých podmínek poplynou stamilióny korun
vybraných na zdravotním pojištění. Není to úkol jednoduchý, ale věřím, že se plnit dá. Je přitom hrozně
důležité neztrácet kontakt se světem těch, pro které to všechno děláme. Proto jsem velmi rád, že mne
mezi sebe tímto způsobem zvete a mohu na vlastní oči vidět výsledky vaší práce. Držím vám palce a přeji
úspěch ve vašem úsilí překonávat svoje onemocnění.
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doc. MUDr. Eva Havrdová, CSc.

Karel Hrkal

RS a výtvarné aktivity

Roska stále na cestě za duhou

Umění má jednu obrovskou výhodu: dokáže vyjádřit to, co se zdráháme nebo neumíme
vyjádřit jinak. Nejen vnímaní světa kolem sebe, ale i toho světa v nás. Reflexi toho, co se nás
dotýká, i toho, čím bychom se rádi dotkli těch druhých. I když k tomu nemáme odvahu jinak,
doufáme, že pomocí umění se nám to může podařit. Upozornit na to, co jinak pozornosti
uniká, je ignorováno záměrně či díky spěchu, povrchnosti, nedostatku odvahy, pocitu,
že o některých věcech se nemluví. Duše však touží po rozletu, po uvolnění pout, po nabytí
zdravého sebevědomí, po svém místečku na světě, na výsluní. A tohle vše se může pomocí
umění zdařit.

Roska je svépomocné občanské sdružení, jehož posláním je pomáhat lidem s roztroušenou
sklerózou žít kvalitní, důstojný a plnohodnotný život. V České republice realizuje již více než 23
let rozsáhlé humanitární programy. Své nezastupitelné místo v nich má i podpora a propagace
umělecké tvorby lidí s roztroušenou sklerózou. Vedle vlastní seberealizace umělce má tato
tvorba z více důvodů bezesporu pozitivní vliv na kvalitu jeho života včetně zdravotního stavu.
Umělci s roztroušenou sklerózou svým pozitivním přístupem daným jejich uměleckou prací
v zásadě aktivně „bojují” se svou nemocí.

Vedoucí MS Centra Neurologické kliniky 1. LF UK a VFN

Je-li člověku diagnostikována nemoc, která ho bude provázet s nepředvídatelným průběhem
po celý jeho život, je před něj postavena výzva – výzva tak veliká, že by ho mohla klidně i zavalit.
Je mnoho způsobů, jak se s touto výzvou vyrovnat, jak ji přijmout i odmítnout. Řada způsobů
uchopení této výzvy je obdivuhodných a může ukazovat cestu i k vyrovnání se s daleko méně
náročnými výzvami našich běžných životů.
Lidé s roztroušenou sklerózou si svou výzvu nevybrali. Přesto jí musí čelit, pokud se nechtějí
nechat zavalit. Zveme Vás, abyste zkusili vnímat poselství, které zobrazili pomocí výtvarného
umění. Poselství, které umožňuje vyrovnat se s nároky.

UNIE ROSKA

Výstava „Cesta za duhou” představuje právě umělecká díla autorů s roztroušenou sklerózou.
Tento rok je to již její 5. ročník a věřím, že naváže na ty předchozí, které byly velice úspěšné.
Vážíme si toho, že i naše organizace Rosky sdružené v unii při této ojedinělé akci nechybí.
Umělecké aktivity lidí s RS provází prakticky každou akci Rosky. Svou nezastupitelnou úlohu
v tom má vydavatelská činnost Rosky, zejména oblíbený a kvalitní časopis české multiple
sclerosis společnosti Roska, který dává potřebný prostor uměleckým aktivitám roskařů.
Roskaři se zúčastňují dovednostních soutěží lidí se zdravotním postižením, kterými jsou např.
mezinárodní a národní Abilympiády. Roskaři na nich získali nejedno ocenění. Pravidelně se
účastníme také mezinárodních veletrhů, kterými jsou výstavy NON-HANDICAP v Praze a
HOSPIMedica v Brně. Prezentujeme na nich činnost lidí s roztroušenou sklerózou včetně
uměleckých děl, které vytvořili. Ty mj. často vznikají na různých akcích, které pořádáme.
V letošním roce jsme na „pouti” po České republice uspořádali unikátní výstavu „Roztroušená
skleróza v Čechách” ve Žďáru nad Sázavou , Kyjově ,Ústí nad Orlicí a v Praze. Vedle více než 90
uměleckých děl lidí s roztroušenou sklerózou na ní nejdeme na více než 10 posterech všechny
zásadní informace o této nemoci.
7. – 9. října byla Česká republika poctěna uspořádat výroční zasedání MSIF, na které navazoval
10. 10.2007 Mezinárodní den roztroušené sklerózy s názvem „Prožít si svůj kvalitní život”.
Tohoto dne se zúčastnilo více než 400 akreditovaných delegátů jak z České republiky tak
ze zahraničí.
Závěrem bych chtěl upřímně poděkovat vystavujícím umělcům, těm, kteří se zasloužili
o realizaci 5. výstavy „Cesta za duhou” a také všem, kteří třeba i svou přítomností na ní podpoří
její vzácné poslání pomoci lidem s nelehkou roztroušenou sklerózou.
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Hanka Vágnerová

Kamila Řasová

Sdružení SMS

obecně prospěšná společnost CEROS

Vážení a milí přátelé a kolegové v životě s RS.

Vážení přátelé Cesty za duhou,

Původně jsem tento příspěvěk adresovala „Přátelům a kolegům v boji s RS”, ale

jsem velice ráda, že se letos opět setkáváme na společné cestě - Cestě za duhou,

potom mě napadlo, že tak by nadpis nebyl správný. V odstavcích o psychologii

tradiční výstavě děl výtvarníků s roztroušenou sklerózou mozkomíšní.

pacientů v odborné literatuře najdete poučky, že bojovat s RS vlastně není
dobrá strategie, protože se s ní stejně musíte smířit a tento nový fakt v životě

Ráda bych poděkovala především autorům děl, kteří překonali tolik překážek,

přijmout. Já „bojem s RS” myslím aktivní přístup k nemoci a životu s ní.

o kterých se nám, zdravým, ani nezdá, aby mohli tvořit, vystavovat, žít kvalitní

Pro mě je život s RS jakousi symbiózou – podle slovníku „oboustranně výhodným

život. Cením si ale také spolupráce všech zúčastněných partnerů na projektu,

spojením”. Přestože mi RS ledacos bere, na druhou stranu mi toho hodně

kteří se společnými silami snaží pro lidi s RS zajistit co nejkvalitnější odbornou

dala. Díky ní jsem si přerovnala životní hodnoty, zažila nové situace a poznala

péči a umožnit jim aktivní zapojení do běžného života.

spoustu báječných lidí. Co na tom, že už neujdu tolik, co dřív, že mám rozbitá
kolena a hrnečky.. s tím se přeci DÁ ŽÍT! V životě jsou důležitější věci a opravdu
„díky” RS jsem je poznala.
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MUDr. Olga Křičková
Merck Serono

Řekne-li se cesta za duhou, představím si jako většina z nás, cestu za nadějí.
Cestu, kterou v životě podnikáme všichni. Pro nemocné s roztroušenou
sklerózou je o to důležitější, o co těžší je toto onemocnění. Naděje je i zde víra
v příchod něčeho příznivého v budoucnosti. Naděje je očekávání, opřené o naši
zkušenost, zkušenost jiných lidí, že vytoužená událost, zlepšení roztroušené
sklerózy, nastane.
V letošním roce došlo spojením dvou významných farmaceutických firem

Cesta za duhou
AUTOŘI

ke vzniku divize Merck Serono v rámci společnosti Merck. Spojené investice
umožnily posílit výzkum a vývoj nových léčiv právě i v oblasti neurologických
onemocnění, tedy i léčiv na roztroušenou sklerózu. Přeji nám všem, aby se
naše společná naděje, že příští lék na roztroušenou sklerózu bude zase o něco
účinnější, naplnila. A aby byla tou správnou cestou za nadějí, na jejímž konci je
duha jako dobré znamení.
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Marie Brožová
Už ani nevím, jak dlouho fotografuji. Poslední
dobou beru foťák všude s sebou a fotím a fotím.
Akce Rosky, procházky po městě nebo výlety
do přírody. Mým fotografickým rájem je a vždy
bude Šumava, kam jezdím déle než 25 let.

10

11

Dana Černoevičová
Často chodím na procházky do brněnských parků,
hlavně do Lužánek, na Špilberk nebo do arboreta
zahradnické školy. Odtud také pocházejí tyto
fotografie. Fotografuji z mého elektrického
vozíku fotoaparátem Olympus mju, který je lehký
a praktický. Jen je škoda, že je zde v Brně tolik
překážek - chybí tu bezbariérové přechody a je málo
nízkopodlažních tramvají. Snad se to časem zlepší.
Uvidíme.
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Jana Dobiášová
Letos je to 9 let, co se mi změnil život ze dne na den.
Stále s nemocí bojuji, snažím se, nevzdávám to.
Moje keramické výtvory vznikají na kurzu keramiky.
Občas se něco nepovede, rozbije, nedopadne
podle představ. V keramice i v životě člověk nikdy
neví, jak to dopadne......
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Jirka Donát
Zvony
Možná mám štěstí, ale nepoznal jsem nikoho, kdo
by se se mnou přestal bavit kvůli tomu, že jsem
nemocný. Asi se změnil žebříček hodnot, dělám
něco jiného, myslím si něco jiného, jsem jiný člověk,
ale to není nic neobvyklého (alespoň si myslím).

slyším zvony
ležím v posteli
a slyším zvony
odkud ?
zvonění

jsi tak daleko
za devatero horami
za devatero řekami
tak daleko
a s někým jiným

šedý sníh
já v určitých chvílích
si také připadám šedý

16

poledne
klekání
nebo večerní mše
padá tma

po úzké cestě
stačí jen zavřít oči
a padáš
ten pád
je v první chvíli
tak příjemný
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Jiří Dudycha
Noční motýl
Z cyklu keramických grafik, inspirovaných
změnami ročních období v české krajině. Tyto
keramické grafiky jsou autorizované a číslované
do 100 kusů.
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Hana Hakenová
Snažím se radovat z každé maličkosti a věnuji se
svým koníčkům. Jak sami vidíte, stále fotografuji
a vyrábím keramiku, chodím po výstavách
a nasávám atmosféru uměleckých děl.
Další moje láska je hudba, která mě provází celým
životem, povznáší mě a nabíjí energií. Hodně času
věnuji koncertům a při poslechu hudby mě někdy
myšlenky zabloudí a já se přistihnu, jak si představuji
a plánuji, co dalšího vyfotím nebo vyrobím.
Při hezkém počasí trávím volné chvíle na zahrádce,
což je moje další velká láska. Mám tam kolem sebe
přátele, kteří mi pomáhají zapomenout na trpké
chvíle. Jsou tam také se mnou moji milovaní
kocourci, které vidíte i na fotografiích a kteří mi
způsobují mnoho radostí i starostí.
Život jde dál a my bychom se z něj měli radovat.
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Petr Havelka
Podnětem k mé tvorbě bylo shlédnutí TV dokumentu
o malíři Zdenku Sýkorovi v srpnu 2002. Byl to silný
zážitek - jako bych našel ten správný směr pro svůj
projev. Když kreslím, vždy mám pocit, jako bych se
”dotýkal” myšlenek autorů. Jejich texty překresluji
tak, že místo písmen dosazuji své znaky, jež tvoří
grafiku.
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Alena Holá
Narodila jsem se 2. 3. 1953 v Písku a bydlím ve Všemyslicích
na jihu Čech. Vyučena jsem švadlenou.
Lásku k malování jsem pravděpodobně podědila
po prastrýci Karlu Petříkovi, který měl ateliér kolem
roku 1920 v Praze Dejvicích. Sama jsem neměla nikdy
čas v této zalibě plně věnovat.
Malování se tak stalo mou druhou terapií a záchnou
v těžkých chvílích, kterých bylo od mých patnácti, kdy
mi otec koupil první olejové barvy, nezpočet. Od té
doby jsem namalovala mnoho obrazů, které nejsou
jen po Čechách, ale i na Slovensku a v USA. V době
kdy onemocněl můj první manžel jsem malovala talíře.
Police s malovanými talíři byla velká móda. Malovala
jsem je i v době, kdy jsem byla již sama se dvěmi dětmi
a třemi staroušky (maminka, tatínek a slepá tetička).
Při soukromém hospodaření bylo času ještě méně,
ale když onemocněl i můj druhý manžel, vrhla jsem
se na miniatury a po zimních dlouhých večerech psala
kroniku.
Před třemi lety, při úplném kolapsu jsem se dozvěděla,
že má slabost a bolesti nejsou následek přepracování,
ale vážné nemoci. Tak nyní, kdy jsem v invalidním
důchodu a učím se žít s touto nemocí” po manželově
smrti” v nejtěžších chvílích i z finančních důvodů maluji
i na zakázky.
Bydlím na malé vesnici a jsem omezena v pohybu. Jsem
ráda, že mohu své obrazy ukázat i Vám a doufám že se
budou líbit.
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Jana Holubcová
Jmenuji se Jana Holubcová a nemocná RS jsem
16 roků. Z toho jsem 13 let strávila na elektrickém
vozíku. Mám chronickou progresi a maluji trochu
ochrnutýma rukama. I když jsem něco úplně jiného,
tak nemoc mi dovolila věnovat se svému koníčku
a najít v něm uplatnění. Už mnoho let vystavuji,
prodávám a rozdávám a hlavně tvořím. Doufám,
že budu mít ještě dost energie do dalších let.
Je to radost.

26

27

Pavel Hradil
Motto: Svět je velké divadlo, kde se všichni dívají,
jak všichni hrají...
Pro mne byly tím divadlem pražské pěší zóny,
uličky a zákoutí. Nebyl jsem zde ale jen jako divák,
ale s chutí jsem si zahrál i roli fotografujícího
vozíčkáře...
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Blanka Hylanová
Je rok pryč a my jsme zase tady.
Něco se vám líbí, něco zase ne.
Zkuste nám to říci, ať jsme kamarády
o to víc se napřesrok snažit budeme.
Je rok pryč a jsme zase starší,
mám další vnučku a synovce k tomu.
Občas bolesti a věk mne straší,
dělám co jde a vnoučata broukaj v telefonu.
Je rok pryč a umím dělat nové věci,
proč potom ještě naříkat mám.
Pokud si pomáháme i nadále přeci,
všechno je O. K. a tak vám to aspoň posílám...
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Peter Jarabák
Už s chorobou SM som absolvoval Univerzitu TV,
odbor výtvarná výchova.
Po jej skončení až dodnes, maľujem obrazy.
Prenesiem sa do sveta maliarov a zabudnem
na svoje problémy, bolesti a trápenia.
Vystavujem štvrtý raz v Prahe a veľmi si toho vážim.
Žiaľ, zo zdravotných dôvodov sa nemôžem osobne
zúčastniť. Možno sa mi raz splní môj sen a ja budem
môcť prísť na toto úžasné podujatie za ktoré Vám
všetkým patrí veľké poďakovanie a úcta.
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Zdeňka Kaplanová
V letošním roce jsem oslavila s rodinou a přáteli své
kulatiny. Najednou jsem překvapená a i zaskočená,
jak je ten čas neúprosný. Synové jsou už dávno
dospělí, dokonce i vnoučata studují a zakládají
rodiny, jen můj duch s tělem nejdou ruku v ruce.
Stále, jako za mlada, mám ráda dobré a věrné
přátele, knížky obrázky a výtvarnou činnost vůbec.
Baví a těší mě malovat a prožívat naplno vše, co
život přináší a nabízí.
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Jitka Kozlíková
Jmenuji se Jitka, je mi 35 let a ráda bych Vám
představila část své rehabilitační terapie.
Ke korálkům mě přivedla ergoterapeutka
na rehabilitační klinice v Malvazinkách, kde jsem
byla poprvé hospitalizovaná na přelomu roku
2006/2007. Dostala jsem za úkol přijít na návod
výroby jednoduchého pavoučka pomocí drátku
a korálků, a následně jej naučit ostatní.
Druhé moje setkání bylo při rehospitalizaci na téže
klinice. To jsem již dostala složitější úkol - vyrobit
zvířátko ve 3D rozměru. Dílo se dařilo i když ruce
příliš neposlouchaly, ale tvoření mě velice bavilo.
A protože jsem vždycky bývala velmi zručná
(pletení, vyšívání, háčkování) nedalo mi a pořídila
jsem si pár korálků i domů a začala tvořit pro radost
svoji a svých blízkých.
Nezůstalo jen u tvorby zvířátek a zhruba od července
2007 postupně rozšiřuji svoje dovednosti a vytvářím
i šperky z korálků. Jsem naprostý amatér, začátečník
- výsledek posuďte sami.
Další mojí láskou jsou naše dvě kočičky Eliška
a Amálka a bezpochyby můj velmi tolerantní,
trpělivý a obětavý manžel Roman. Za jeho laskavou
péči mu tímto děkuji, protože nebýt jeho, nedělala
bych ani šperky ani nic jiného.
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Roman Kvapil
Jsem veterinární lékař a RS mám diagnostikovánu
již 5 let. Světa, který je kolem nás, jsem si zřejmě
díky nemoci, začal všímat více. Zjistil jsem, že nás
obklopuje mnoho zajímavých a krásných věcí,
které jsem předtím tolik nevnímal. Napadlo mě, že
fotoaparátem mohu tyto nádherné věci zachytit
tak, aby bylo možné se k nim vracet. A právě o tuto
nádheru bych se rád podělil s Vámi.
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Míla Mašek
Když první a černé a těžké mraky v podobě nemoci
zakryjí slunce, nebe dříve blankytně modré je
rázem zahaleno v šedi. Jako mnozí jiní byl jsem i já
nucen v té době přehodnotit své životní priority,
názory na svět kolem nás.
Nevěděl jsem, co přinese budoucnost, ale jedním
jsem si byl jist – nesmím se vzdát!
Život je nádherný, prozářen mnoha barvami
a vonící jak nejkrásnější růže světa. Naplňujme
jej láskou čistou, jak ledovcová jezera, radujme se
i z maličkostí a pak nám budou v uších znít tóny
symfonií.
Ze srdce děkuji všem, kteří mi na této nelehké
cestě pomáhají.
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Miloslav Mlčkovský
Život ubíhá asi tak jako čtvero ročních období. Rok za rokem přináší něco nového pro mě i mé okolí
Byly doby, kdy jsem měl plány, sny a představy. Snažil se je aktivně naplnit prací, která mě
uspokojovala a kde jsem mohl využívat své schopnosti. Měl jsem úspěch i rodinu. Žel právě
v těchto krásných chvílích se objevil těžký zdravotní problém syna. Boj s jeho rozrůstajícím se
postižením byl těžký. Po více než 10-ti letém úsilí neúspěšný a stále bez konce. Současně se
u mě začaly objevovat zdravotní problémy typu škobrtání, únava atd. Přišel rozchod a násilné
odloučení od „malého”. Diagnoza RS. Zbyl jsem na to sám. Opravdu?
Skoro. Důchod mi sice moc financí nedodal, ale umožnil mi tak trochu se zastavit, rozhlédnout
jiným směrem. Jinýma očima. Třeba i na to co viděli už naši předkové …Co všechno dovede
slunce. Vdechovat život. Kreslit svými paprsky. Např. kmeny stromů. Zužující se konus
vzhůru. Ty už připomínaly řecké sloupy chrámů svojí enthasí (zužování vzhůru při vzdutí dříku)
a kanelurami (žlábkování připomínající zvrásnění kůry). Květů, které rozkvetly ve sgrafitech
našich zámků, či tím co cítím a vidím já….Cestu vzhůru ke světlu, k životu.
Tak to mi pomohlo nejdřív, když jsem se ze zalepené obálky pro lékaře dozvěděl, co že mi
to „tajně” diagnostikovali. Pak to bylo hledání cesty jak s „ní” žít, jak nepodlehnout. Pravda
hledám stále, ale už vím „jak na to”, resp. se o to léta snažím. Poctivě se léčím v MS centru a díky
za tu možnost, která mi dovoluje být v poměrném „zdravotním” klidu. Cvičím, abych neztuhl,
ale i pracuji. Byla to práce, která mi kdysi pomohla a už proto se snažím podat pomocnou ruku
všem, kdo mají zájem nečekat až jak to dopadne, ale také něco pro sebe dělat.
Přesto mám plány, sny i představy. Jsem si přitom vědom, že jsem pomalejší, ruka tolik
neposlouchá. S nohou toho zas tak moc neujdu. Musím odpočívat. Nejen při práci se pokouším
s tím časově počítat. Ne vždy úspěšně. Snažím se ale o to, „být stále lepší”, nebo alespoň ne
horší. Často nespím nejlíp. Ale to je spíš pro „ty plány”, než z obav z RS. Z těch posledních se
pak Vám snažím, něco málo o čem tu píši, ukázat. Jsou to ty zmiňované přírodní motivy. Snažil
jsem se v nich jednak zachytit, jak v architektonické zkratce přírodu zobrazovali naši předkové
(býval to můj obor), ale i jak její „životaběh”, vidím já. Třeba jen na louce s trávou, květy, nebo
poli slunečnic při odcházejícím světle končícího dne - od poupěte, připraveného rozkvést druhý
den, až po závěr jejich života.
Pozn. (redakčně kráceno)
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Stanislava Perlínová
Stanislava Perlínová se narodila v r. 1959 na Kladně.
Po složení maturity na Gymnáziu v Novém Strašecí
pokračovala ve studiích na Pedagogické fakultě
v Ústí nad Labem. Státními zkouškami ukončila
aprobaci ruský jazyk – výtvarná výchova. V r. 1983
pracovala jako učitelka na ZŠ v Kamenných
Žehrovicích, po mateřské dovolené učila na Základní
škole s rozšířeným vyučováním jazyků v Praze 3.
V r. 1989 nastoupila jako odborná redaktorka
redakce slovanských jazyků, později jako
výtvarná redaktorka ve Státním pedagogickém
nakladatelství v Praze. Od r. 1991 pracuje autorka
jako překladatelka u Policie ČR.
Fotografování se Stanislava Perlínová začala
věnovat na vysoké škole. Společně s přáteli a kolegy
z pedagogické fakulty také začali vystavovat svoje
výtvarné práce. V devadesátých letech autorka
publikuje fotografie v časopisech Skauting,
Podkarpatská Rus a v dalších tématicky zaměřených
sbornících, fotografie vystavovala na řadě výstav
kolektivních či samostatných v Praze i mimo Prahu.
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Petra a Klára
Autorky textu, Petra a Klára, jsou členkami
Sdružení mladých sklerotiků (SMS), což je
občanské sdružení pacientů s roztroušenou
sklerózou, kteří jsou mladí věkem nebo duchem.
Podobně jako ostatní členové SMS si vytkly za cíl
žít s touto diagnózou aktivně.
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Iveta Pilařová
Abych žila snadněji, snažím se: nesrovnávat se
s ostatními, soustředit se na to, co mohu dělat,
ne co nemohu, snažím se neztratit optimismus,
snažím se cvičit a nechat všechny prožitky přicházet
v nové kvalitě... Snažím se to žít co nejlíp.
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Alice Plundrová
Lidé jsou ta nejzajímavější stvoření na světě. Nic a nikdo vás nedokáže tak
potěšit, ale i zarmoutit, rozesmát i rozplakat, naštvat, ale také utěšit. Jen člověk
vás může opravdu milovat, ale i nenávidět. A taky obohatit, nebo okrást.
Pozorovat lidi je úžasné dobrodružství, které mě nikdy neomrzí. Setkáváme se
s lidmi dobrými i zlými, tak jak to život přináší.
Jdu po „šlapacích” schodech dolu do metra. V jedné ruce berle, druhou se
křečovitě držím zábradlí a pomalu, krůček po krůčku, jdu dolů. No, nic moc,
známe to všichni. Důležitá poznámka: Před chvílí jsem byla na toaletě v blízké
hospodě, kde nebyl odpadní koš! Omlouvám se za trochu nechutnosti,
ale musela jsem použitou vložku pečlivě zabalit a dát do batůžku. Nahoře
na schodech, po kterých jsem šla, stála skupina děvčat. Dívky byly opálené,
nápadně oblečené a hlučné. Nic jsem proti nim neměla, opravdu. Jedna si mě
vybrala. Byla jsem asi v polovině schodiště, když cítím lehký pohyb na zádech.
Vzhledem ke stavu svého těla jsem se nestačila ani otočit, natož cokoli dělat.
Jen jsem slyšela zvuk rozepínaného zipu. Z metra začali vycházet lidé, ta dívka
se rozběhla za svými kamarádkami a všechny vyběhly podchodem ven. Jen
několik vteřin a bylo po všem. Došla jsem pomalu, zničeně dolů do metra a tam
na lavičce zjišťovala rozsah škod. Batůžek jsem měla rozepnutý, ale ztratila se
mi z něj jen jedna věc! Přestože jsem tam měla peníze, mobil i doklady, zmizel
pouze ten nechutný balíček, zabalený v toaletním papíru! Chvíli jsem jen tak
seděla a pak mi to došlo. Představila jsem si tu krásku jak svůj lup s kámoškami
rozbalí! Moc jsem se tou myšlenkou bavila. A lidé chodili kolem, a možná se
divili, čemu se ta ženská o berlích může tak dlouho smát. Lidé jsou nekonečný
zdroj zábavy a poučení.)
Udělat něco hezkého, něco, co může někomu udělat radost. Maličkost, která
může rozsvítit den. To přece dává smysl. ”I v malé kapičce rosy je ukrytá celá
duha.”
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Zdeňka Pokorná
Letos jsem oslavila své 60. narozeniny. Už
12 let se snažím domluvit s RS. Pochopitelně
se střídavými úspěchy jako každý. Dřív jsem
cestovala a fotografovala. Fotografování mi
vydrželo, s cestováním je to už teď podstatně
horší. Na zahrádce mam dvě třešně. Kdysi jsem je
pomáhala zasadit, teď se na ně ráda dívám z okna.
Vždy mě potěší a problémy a starosti pak nejsou
tak velké, jako předtím. Viďte, že jsou krásné!
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Alena Pospíšilová
Je mi 45 let. Před 12 roky jsem získala diagnózu
RS. Bylo to dost těžké. Vychovávala jsem dvě děti,
živila manžela, starala se o 89letou babičku a otce,
který byl na lůžku s rakovinou kostí. Pomáhal mi
bratr. Takže na nějakou RS nebyl čas. Ataky jsem
rozcvičovala, udělala si trochu v životě pořádek.
Někdy to byla i legrace. Třikrát jsem se učila psát,
sice nyní rukopis hrozný, ale snažím se znovu.
Proto maluji obrázky.
Teď mě napadl jeden citát, nevím od koho:
„Když chcete pobavit Boha, řekněte mu své plány
do budoucnosti”.
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Jana Rodová
ŠPATNÁ KAMARÁDKA
Už několik let je mojí kamarádkou RS. Já si ji
nevybrala, to ona mě. Není dobrá. Stále se snaží
mi házet klacky pod nohy, abych se vzdala, ale já
se nikdy nevzdám a budu bojovat ze všech sil. Těš
se, mě nepřemůžeš!!!
PS: Totéž radím všem.
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Květuše Štrbová
Rok utekl jako voda a ani jsme se nenadáli a máme
tu další cestu, Cestu za duhou.
Kdyby se tak dalo po té krásné barevné cestě
na obloze projít a chodit si tam a sem jako po měkkém
koberci. Moje chodidla se jemně zaboří do hebkého
povrchu. Ano, dá se zavřít oči a trochu snít.
Pak se ze snění probudím, duhový koberec
je pryč a já zase sedím na vozíčku a nohy dál
neposlouchají.
Každý se musí s tou svojí ereskou vypořádat jak jen
síly stačí, někdy je líp, někdy je hůř, ale na ty její
vrtochy jsme si jistě všichni zvykli.
Stejně jako na rozmary letošního počasí, to se taky
rádo mění den ze dne.
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Karel Titl
S onemocněním RS se léčím od roku 1998. Jsem již
5 let pacientem neurologické kliniky VFN Královské
Vinohrady pod MUDr J. Piťhou.
Ve svém volném čase, když jsou na to buňky a chuť,
se věnuji fotografování, malování. V současné době
jsem zaměstnán jako rámař, adjustátor.
Jsem ženatý, mám jedenáctiletou dceru.
Děkuji touto cestou všem (lékařům, úřadům,
příbuzným) co nás chápou a pomáhají nám v našem
nelehkém životě s roztroušenou sklerózou.
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Helena Uhlířová
,,Fotografie jsou němé střípky vzpomínek.
Připomínají nám, co krásného jsme kdy viděli.
Jsou obrázkem do naší minulosti.
Jsou vzkazem do budoucnosti.
A v přítomnosti svědčí o tom, že stojí za to žít.”
Dobré světlo na naší cestě životem :o)
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Mgr. Zdena Urbanová
Přemýšlím, co bych o sobě měla napsat. Asi to,
že mě pořád baví malovat, že se mi narodilo šesté
vnouče - krásná holčička Veronika, moje vnučka
Eliška získala druhé místo v celostátní dětské
výtvarné soutěži a já jsem úspěšně ukončila
dvouleté studium ”UNIVERZITY TŘETÍHO VĚKU”
a hned jsem se přihlásila k dalšímu studiu. Zjišťuji,
že mě stále ještě baví studovat. Ale to nejen
mne, ale spoustu ostatních a většinou i mnohem
starších lidí a je velmi příjemné trávit čas v jejich
společnosti.
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Anna Valentová
Před rokem, zhruba ve stejné době, jsem psala
o svém splněném snu. Každý člověk má svá přání
a touhy a je radostí, když se člověk dočká a raduje
se. Moje radost se jmenuje Kryštof, asistenční
zlatý retriever. Letos na jaře jsme spolu vyrazili
na rehabilitační pobyt na Čeladnou v Beskydech.
Byla jsem mile překvapená, že mi tam sami nabídli,
abych měla svého kamaráda a pomocníka s sebou.
Stal se miláčkem pacientů, sestřiček i lékařů
a náležitě si to užíval. Jezdili jsem spolu denně
na výlety kam nám to můj elektrický vozík dovolil.
Příroda se právě probouzela ze zimy, slunce se
snažilo vynahradit, co v zimě zameškalo a my
dva jsme si ty krásné dny náležitě vychutnali. Můj
zdravotní stav se nijak výrazně nezlepšil, ale slunce
v duši zůstalo natrvalo.

66

67

Poděkování za 5. ročník
Cesty za duhou patří
dr. Pavlu Horákovi a dr. Pavlu Bémovi,
kteří nad výstavou převzali záštitu,

partnerům výstavy, kterými jsou
CEROS o. p. s., Merck Serono,
Nadační fond IMPULS, Sdružení SMS
a UNIE ROSKA,

obdiv pak všem autorům,
kteří se na úspěšné
Cestě za duhou podíleli.
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