
S lítostí v srdci oznamujeme, že dne 20. 2. 2016 zemřela po dlouhé vážné chorobě  ve věku nedožitých 46 let sestřička 
metabolické ambulance FNKV Bc. Hana Kothánková.

Bc. Hana Kothánková 1.7.1970- 20.2.2016

Vzpomínka

ZpraVodaj NS pKU a jiNýcH dMp, Z.S. | roK 2016 | ČÍSLo 1 | roČNÍK 16

Kdo byl milován, 
není zapomenut

V pKU ambulanci pracovala naše sestřička 15 let, také se starala o dětské diabetiky a byla staniční sestrou ambulancí Kliniky 
dětí a dorostu FNKV praha.  Hance patří naše poděkování za péči, často přesahující její pracovní náplň, kterou věnovala pKU 
pacientům a jejich rodinám. je nám líto, že už tu s námi není. 

Za metabolickou ambulanci FNKV MUDr. Renáta Pazdírková a nutriční terapeutka Jana Komárková

Naše milá sestřičko, moc děkujeme za Vaši péči, kterou jste nám věnovala.
Vaši pacienti s fenylketonurií
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Naše nová sestřička v metabolické ambulanci se jmenu-
je Markéta Heřmanová a narodila se 20. 6. 1972 v pelhřimo-
vě. V roce 1989 odmaturovala na Střední zdravotnické škole 
v Českých Budějovicích obor dětská sestra.  po maturitě na-
stoupila na oddělení dětské chirurgie FN Motol, kde po zís-
kání zkušeností pracovala na  jip novorozenecké chirurgie. 
V  roce 1997 úspěšně dokončila specializační pomaturitní 
studium v oboru: anesteziologie a resuscitace v pediatrii. je 
matkou tří dětí a po mateřské dovolené nastoupila na am-
bulantní pediatrii a následně od roku 2015 je zaměstnána 
na Klinice dětí a dorostu  FNKV, kde od podzimu r. 2015 pra-
cuje na metabolické ambulanci a seznamuje se s problema-
tikou fenylketonurie.

Představujeme novou sestřičku

Rozloučení se sestřičkou Hankou 
Kothánkovou 

poslední rozloučení se sestřičkou Bc. Hankou Kothánkovou proběhlo v Českých Budějovicích dne 1. 3. 2016. rozloučit se 
s ní přišli její kolegové z FNKV a zástupci NS pKU a jiných dědičných metabolických poruch.

PáR sloV na Rozloučenou

Hanka byla již od dětství velmi dobrosrdečná a věděla, co od života chce. přála si být zdravotní sestrou, kterou se nakonec 
také stala. jako každý z nás, tak i ona měla své sny a přání. Splněným snem byla práce a studium v Londýně, kde poznala 
nejen jinou kulturu, ale i další stránku svého já. její obětavá a laskavá povaha ji bohužel způsobila trápení, která si asi nikdo 
z nás nedokáže představit. i když hodně trpěla za svou důvěřivost, tak ve všem zlém viděla alespoň malinkou část něčeho 
dobrého. Byla to veliká bojovnice, která nechtěla nikomu přidělávat žádné starosti, a tak se snažila všechny své boje zvládat 
sama. Naštěstí v těch nejtěžších chvílích měla na koho se obrátit, a to na svou rodinu a své úžasné kamarádky, kteří pro ni byli 
oporou a měli pochopení pro všechny její činy. jedna z věcí, kterou na ní všichni měli opravdu rádi, byl její upřímný úsměv, 
který ve všech dokázal vyvolat nepopsatelné pocity. Zažili jsme s ní mnoho radostí, ale i strastí, avšak ani vteřinu času s ní 
stráveného bychom za nic na světě nevyměnili. V našich srdcích navždy zůstane a budeme na ni vzpomínat jako na úžasnou 
ženu s obrovským srdcem.

Pár slov na rozloučenou pro ty, kdo ji znali a měli rádi, napsala za rodinu její neteř Kristýna Kothánková

Vzpomínáme/představujeme

Za metabolickou ambulanci FNKV MUDr. Renáta Pazdírková a nutriční terapeutka Jana Komárková
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6. podzimní setkání členů a  11. Výroční členská schů-
ze NS pKU a jiných dMp se uskuteční v termínu od 27. 10. 
do  30. 10. 2016 v  hotelu Skalský dvůr u  Nového Města 
na  Moravě.  Bližší informace o  hotelu a  jeho vybavenosti 
naleznete na www.skalskydvur.cz.

Upozorňujeme naše členy, že Výroční členská schůze je 
volební, protože stávajícím členům Výboru NS pKU a jiných 
dMp končí jejich mandát. proto očekáváme z vaší strany ná-
vrhy na kandidáty do Výboru NS pKU a jiných dMp pro další 
volební období. Vaše tipy a návrhy zasílejte prosím na adre-
su předsedy NS pKU a jiných dMp ing. radka pudu na mail: 
radek.puda@seznam.cz.

předběžný program a přihlášky budou pravděpodobně 
rozesílány koncem srpna nebo začátkem září. Všechny Vás 
srdečně zveme a těšíme se na viděnou.

Výbor NS PKU a jiných DMP

6. podzimní setkání členů a 11. 
Výroční členská schůze národního 
sdružení PKu a jiných DMP, z.s.

připravujeme
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V sobotu 5. prosince 2015 se uskutečnilo v praze Vánoč-
ní posezení spojené s mikulášskou nadílkou, jehož organi-
zátorem bylo Národní sdružení pKU a  jiných dMp. Z kapa-
citních důvodů se konání akce přesunulo po  třech letech 
z  prostor Gymnázia Štěpánská do  akademického klubu 
v areálu Vysoké školy ekonomické (VŠE). do prahy jsme jeli 
poprvé autem, cesta byla náročná, účastníci silničního pro-
vozu musí mít v tomto městě opravdu pevné nervy. V areá-
lu VŠE jsme klub dlouze hledali, dokonce jsme potkali i pár 
dalších pátrajících maminek. při společném pátracím úsilí 
jsme nakonec místnost našli. Nestihli jsme již polední při-
vítáni účastníků setkání, ale měli jsme možnost navštívit 
stánky partnerů akce a občerstvit se u pKU i ne pKU stolů. 
připraveny byly chutné chlebíčky, dietní polévka, slané 
i sladké pečivo, ovoce, zelenina. Ve 13 hod začal očekávaný 
program klauna pepina a  pomocnice Bambule. Naše dce-
ra, která miluje zvířátka, byla vystoupením pejsků nadšená. 

My rodičové jsme u  tohoto vystoupení trochu s  rozpaky 
vzpomínali na hudebně zaměřené pořady v čele s jarosla-
vem Uhlířem, hudebním duem Standou a Vandou, ale třeba 
i na vystoupení temperamentních čertů, které byly dle na-
šeho názoru vydařenější. po vystoupení následovala všemi 
očekávaná mikulášská nadílka s předáním balíčků. Mikuláš 
byl letos opět štědrý, naložil dětem tolik dárečků, že je sot-
va unesly. Velké poděkování patří organizátorkám anně Ka-
linové a Markétě Samkové, kvestorovi Vysoké školy ekono-
mické ing. Liboru Svobodovi, díky jehož souhlasu se mohla 
akce v  těchto prostorách uskutečnit a sponzorům firmám 
Nutricia, Nestlé, rx modality czech, iEM allergy, Metaboli 
Med a  Bezgluten, bez jejichž finanční a  potravinové pod-
pory by se se tato akce s 210 účastníky nemohla uskutečnit.

Mgr. Jana Kuželková, Ph.D.

Mikulášské setkání Praha 2015

Uskutečněné akce
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již tradičně jsme se na konci listopadu zúčastnili s naši-
mi dvěma dětmi (syn 7 let s pKU, dcera 9 let bez pKU) Mi-
kulášské besídky v  olomouci. Tentokrát se předvánoční 
posezení našeho Sdružení nekonalo v  loutkovém divadle, 
jak jsme byli zvyklí, ale v  tělocvičně Tj Milo. po  krátkém 
úvodu a zahájení nastoupil klaun Viky se svým programem. 
je určitě těžké zaujmout současně všechny věkové katego-
rie, ale chvílemi jsme měli pocit, že některé aktivity klauna 
zůstaly takřka bez odezvy. i když se klaun snažil, jak mohl, 
většinu dětí upřímně zaujala pouze hra na  loupení draho-
kamů a několik soutěží. po zbytek času si hlavně větší děti 
vymyslely zábavu po  svém. Naopak velký ohlas a  zájem 
všech mlsných jazýčků získalo bohaté a krásně přichystané 
občerstvení pro všechny zúčastněné s pKU i bez pKU. Když 
jsme synovi s pKU dietou přinesli tácek s občerstvením, za-
zněla jen otázka: „a  to můžu všechno sníst, to je všechno 
pKU?“  jen jsme s úsměvem přikývli. Současně jsme si obe-
šli stánky partnerů a sponzorů, kde jsme se mohli seznámit 
se sortimentem jejich pKU přípravků a potravin, hlavně no-
vinek, které mohly odvážné děti i ochutnat. Náš syn v tomto 
ohledu bohužel tak odvážný není :). děti si mohly také na-
zdobit perníčky. dalším příjemným okamžikem a vrcholem 
společného předvánočního odpoledne byla pro všechny 
děti bohatá mikulášská nadílka, která proběhla zřejmě díky 
velkému počtu zúčastněných trochu zrychleně. Většina dětí 
nestihla říct ani básničku, kterou možná měly přichystanou. 
Menší děti nemohly velkou nadílku od  Mikuláše ukrytou 
v  taškách ani unést a  odnést si ke  svým stolům. poté byl 
společný program u konce a všichni se postupně odebrali 

ke  svým domovům. Velké díky patří všem organizátorům, 
kteří věnovali svůj čas, energii a úsilí k zjištění této akce a sa-
mozřejmě partnerům a sponzorům, kteří tuto akci, které se 
zúčastnilo 141 účastníků, podpořili.

Rodina Brychtova

Mikulášské setkání olomouc 2015

Uskutečněné akce
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Letos jsme byli s Mikym (6 let) podruhé na víkendovém 
pobytu v  pracově. Vzali jsme s  sebou i  starší dceru, která 
nemá pKU. Syn měl tak společnost, zatímco já měla klid 
na přednášku.  Byl to víkend bez uklízení, vaření, běžných 
starostí. prostě skvělé. počasí bylo krásné. dietní jídla sy-
novi chutnala, pouze jednou odmítl, ale i tak je to u něho 
velký úspěch. jela s  námi i  švagrová se synem, který má 
Hpa. V pátek večer jsme přijeli, došli si na večeři a v klidu 
se ubytovali. Unavení z cesty a celého pracovního dne děti 
brzy usnuly. druhý den po skvělé snídani (švédský stůl pro 
dietáře byl pestrý, výběr velký) si děti  hrály na hřišti před 
penzionem a já se dovídala nové informace na přednášce. 
o  problematice potravinových tabulek jsem neměla tuše-
ní a překvapilo mne to velmi nemile. Snad dojde v blízké 
budoucnosti ke  změně, o  kterou se postará stát, jak by 
bylo správné. po obědě proběhly prezentace a ochutnávka 
aminokyselinových preparátů. Syn bohužel neochutnával, 

předem odmítal. jaká škoda!  Stihli jsme i procházku do Se-
zimova Ústí k hrobce E. Beneše. po výborné večeři jsme se 
těšili na  grilování. Hra na  kytaru, voňavé pochoutky pro 
dietáře a všudypřítomná pohodová nálada. Tak toho jsme 
si bohužel neužili, protože Mikyho přepadla náhlá nevol-
nost a po rychlém odchodu na pokoj ihned usnul a spal až 
do rána bílého. Byl úplně vyčerpaný. dcera si rychle opek-
la špekáček nedietní a  spěchali jsme na pokoj za spáčem. 
V neděli jsme odjížděli po snídani.

Musím  poděkovat paní Kalinové, paní pudové a  paní 
Samkové za  přípravu nízkobílkovinných jídel. díky i  všem 
členům výboru sdružení. jenom oni opravdu vědí, jak ná-
ročná jejich práce je a přeji jim do budoucna mnoho sil, tr-
pělivosti, úspěchů.

Marie Dvořáková

setkání Pracov 2016

Uskutečněné akce
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Nezapomeňte, že k předepsaným přípravkům COMIDA Vám bude vždy

přidán jeden produkt NB potraviny značky Mevalia zcela ZDARMA.

 www.comidamed.cz

COMIDA přípravky jsou vyráběny v  Německu společností Dr.  Schär Medical Nutrition (dříve ComidaMed) a  více než 25 let jsou 
distribuovány do mnoha zemí celého světa. Dr. Schär Medical Nutrition se specializuje na vývoj, výrobu a distribuci potravin pro zvláštní 
lékařské účely s cílem pomoci pacientům s dědičnými poruchami metabolismu (jako např. PKU, Tyrosinémie nebo Homocystinurie) 
a pacientům s dalšími nemocemi, u kterých je zapotřebí speciální dieta.

Víte, že COMIDA přípravky si již nalezly 
mnoho příznivců v ČR i SR? 
Pokud jste ještě neměli možnost je ochutnat, 
zavolejte nám nebo napište, rádi Vám zašleme 
vzorky. Pokud jste již ochutnali a jste spokojení, 
informujte o tom svého lékaře v metabolické 
ambulanci a domluvte se s ním na možnosti zařazení 
COMIDY do diety. 

COMIDA přípravky jsou ceněny 
nejen pro svou vynikající chuť a vůni, 
ale i díky své skvělé rozpustnosti. 
Bezplatná doprava přípravků 
až domů a odměrka v každé 
plechovce je u COMIDA přípravků 
samozřejmostí.

Potraviny pro zvláštní lékařské účely. Dávkování a kombinaci přípravků konzultujte s lékařem v ambulanci.

IEM Allergy s.r.o. • Padovská 696, 109 00 Praha 10 • e-mail: iemallergy@gmail.com • www.comidamed.cz
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V roce 2015 jsem se jako v několika předchozích letech 
účastnila ES pKU konference. Minulý rok se konala od  22. 
do  25. října v  Berlíně a  to bylo pro mou rodinu mnohem 
výhodnější, než když se odehrávala v hlavním městě chor-
vatska. 

do hotelu Holiday inn na okraji Berlína jsme po čtyřho-
dinové jízdě autem dorazili ve  čtvrtek večer, přímo včas 
na delikátní večeři. Na jazycích se nám rozplývaly krémové 
omáčky a perfektní chlebíčky a jako desert jsme si vychut-
nali jablečnou buchtu s vanilkovou polevou, která byla stále 
teplá. později ten večer jsme se vyčerpaní svalili do  měk-
kých postelí a vstali jsme až příští den.

Následující den jsme si užili skvělou snídani, která se 
skládala z grilovaných rajčat a toastů, a samozřejmě ani hor-
ké kakao nechybělo. Také jsme potkali své české kamarády, 
se kterými jsme následovně strávili i zbytek tohoto pobytu. 
po  jídle jsem si se svou sestrou a  kamarádkou prohlížela 
stánky firem, které se účastnily této konference (například 
Vitaflo, Nutricia, Mevalia atd.). V  procesu jsme také ochut-
naly mnoho nám dosud neznámých jídel. občas jsme si 
daly přestávku a nasytily se připravenou svačinou, která se 
skládala ze sušenek, mléka a milované čokolády. Za chvíli 
jsme ovšem zjistily, že je čas na  oběd, ale vůbec jsme ne-
měly hlad. To se brzy změnilo, protože když jsme viděly 
všechno bezchybné jídlo, které pro nás připravili místní ku-
chaři, tak jsme si stejně naložily plně talíře salátů i hlavních 
jídel. Toho jsme nelitovaly. Bohužel se pak zapojily do  na-
šeho programu naše mámy a  byly jsme zahnány na  před-
nášky. dozvěděly jsme se o cestování s pKU a o studování 
na univerzitě v americe. pravděpodobně to bylo zajímavé, 
ale nás to příliš nebavilo. po  přežití přednášek jsme se za-
pojily do zdobení dortů polevami i různými krémy, což nás 
rozhodně zaujalo více než přednášky. při té příležitosti jsme 
dostaly spoustu věcí na zdobení i domů, ale dosud jsem je 
nevyužila. Následující večeře se docela podobala té včerejší, 
ale některá hlavní jídla a všechny moučníky se lišily. To pou-
ze svou chutí, ale rozhodně ne kvalitou, která byla po celý 
pobyt velmi vysoká. 

V  sobotu 24. října jsme se opět nasnídaly a  odseděly 
přednášku, avšak odpoledne bylo velmi rozdílné od zbytku 
programu. jeli jsme totiž na výlet. Byli jsme rozděleni do au-
tobusů, které nás zavezly do centra Berlína. Vystoupili jsme 

u braniborské brány a měli jsme hodinu na procházku nebo 
nakupování v centru. Má rodina šla na krátkou procházku 
kolem nejznámějších domů a míst. poté jsme byli autobusy 
převezeni k nástupišti lodí, kde jsme se nalodili na turistic-
kou loď. Užili jsme si hodinovou jízdu lodí kolem části ber-
línské zdi a viděli jsme i sídlo angely Merklové. celé odpole-
dne bylo fascinující, obzvlášť proto, že jsem nikdy předtím 
Berlín nenavštívila. dnešní den jsme zakončili nejlepší částí 
prodlouženého víkendu. Nastalo totiž závěrečné slavnostní 
jídlo - takzvaná galavečeře. Na tu jsme se všichni těšili nej-
více. Letos byla podávána formou bufetu, ne jako minulý 
rok, kdy byla roznášena obsluhou. To vám umožňuje ochut-
nat více jídel, takže já jsem s tím problém neměla. Nejlepší 
byl ovšem jako vždy desert, měli jsme nízkobílkovinné in-
diánky, panna cottu a dort, který jsme si v pátek ozdobili. 
Všechno bylo delikátní, ale všichni jsme se příšerně přejedli. 
Následovalo tancování k živé hudbě, které si všichni přítom-
ní dospělí užili, ale my jsme si raději šly lehnout do postele, 
která nás opět výborně přichystala na příští den.

Neděle byla bohužel den odjezdu, ale stejně jsme si ho 
užili naplno. Hotel už nám poskytl pouze snídani a pokoje 
jsme měli vyklizené před jedenáctou hodinou. poté jsme 
autem dojeli do středu Berlína, kde jsme podnikli krátkou 
procházku, při které jsme byli v muzeu checkpoint charlie 
a vychutnali jsme si dobrý oběd v asijské restauraci. Víkend 
už byl naneštěstí u konce, tak jsme se rozloučili s kamará-
dy a jeli jsme zpátky do prahy. Minulý rok byla konference 
skvělá, takže doufám, že se bude opakovat i letos, a že se jí 
budu opět moci účastnit.

  Bára Lhotáková

es PKu konference 2015 Berlín
Ze zahraničí
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V  jednom z  loňských čísel časopisu Metabolík jsem se 
dozvěděla, že se v  říjnu letošního roku uskuteční v  Berlí-
ně 29. konference ES pKU. jelikož jsou to od nás z Liberce 
pouze 3 hodiny jízdy autem a  jakožto máma 2,5 letého 
syna s pKU, jsem se rozhodla, že se konference zúčastním. 
do Berlína jsem dorazila v pátek 23. 10. v 8.45, kdy pravě 
začínalo slavnostní zahájení konference. rychle jsem se za-
registrovala, abych se konference vůbec mohla zúčastnit. 
Hned na  počátku musím podoktnout, že konference byla 
opravdu velmi dobře zorganizovaná a  na  programu bylo 
množství přednášek se zajímavými tématy. Hned v 9 ráno 
proběhla pro všechny zúčastněné přednáška o  obecném 
způsobu léčení pKU v Evropě - o standardních evropských 
směrnicích léčení pKU, které vznikly na  vyžádání ESpKU. 
Snahou je, aby všechny státy Evropy dodržovaly jednotné 
standardní směrnice, a také je tu snaha, aby existovaly celo-
světové standardní směrnice. Na to si ale asi ještě budeme 
muset nějakou dobu počkat, protože jsou nejen ve  světě, 
ale i v Evropě státy, kde není standardem ani novorozenec-
ký screening… po krátké přestávce na kávu byli účastníci 
rozděleni do 2 skupin, do odborné a na rodiny a nemocné 
s pKU. 

Ve skupině pro rodiny a nemocné s pKU proběhly nejdří-
ve velmi zajímavé a dojemné přednášky doktorů a pacientů 
a  poté následoval krátký film, představující nemocné oso-
by s pKU v Německu. jako první přednášela paní patricia S. 
Guthrie, dcera dr. roberta Guthrie (1916 – 1995), který byl 

„otcem“ novorozeneckého screeningu. poté přednášel vnuk 
člověka, který objevil fenylketonurii. Byl to norský lékař 
a biochemik dr.  (1888. – 1973.) will forever be remembered 
as a  man who discovered phenylketonuria (pKU) disorder 
and as a “father” of the first pKU test. ivar asbjørn Fölling 
(1888 – 1973), který se narodil v  rodině sedláků. Velmi za-
jímavá byla také přednáška syna německého lékaře Horsta 
Bickela (1918 - 2000), který jako první popsal dietní terapie 
pro pKU pacienty, jelikož dieta zlepšuje kvalitu života tisíců 
pacientů s  pKU, pomáhá jim vést normální a  zdravý život.  
dále jsme se mohli dozvědět, jak probíhá screening a léčení 
pKU např. v izraeli a jihovýchodní Evropě. 

o svých zkušenostech z cestování po světě vyprávěly 2 
německé žákyně. jedna z  nich byla už několikrát v  zahra-
ničí a jako praktickou radu zdůraznila, že je velmi důležité 
nikdy nezapomenout na  přípravky pKU, protože jídlo se 
vždy dá nějakým způsobem zajistit - např. v  indii, kde ne-
bylo možné sehnat nízkobílkovinové potraviny, jedla pou-
ze vegetariánskou stravu. druhá slečna strávila rok v  USa 
v rodině, ve které jedno z dětí má pKU. Německá pojišťov-
na jí uhradila transport pKU přípravků na celý rok do USa 
a  místní nemocnice jí dovážela zdarma každý den pKU 
stravování. rodinu v americe si našla pomocí sociálních sítí. 
pro mě byla nejdojemnější přednáška 29-letého kluka, tr-
pícího MSUd. Několikrát během svého života byl v kómatu 
a nedodržování diety a léčení může v jeho případě skončit 

smrtí… Během dne proběhly ještě další zajímavé přednáš-
ky, např. od alexandera Kevina, který natáčí filmy o nemoc-
ných s  pKU po  celém světě.: https://www.facebook.com/
pKULife.tv 

Německé sdružení nemocných s pKU natočilo film o oso-
bách, u kterých nebyla nemoc pKU v dětství odkryta, jelikož 
ještě v té době nebyl v Německu novorozenecký screening. 
Bohužel i přesto, že pKU už byla známa, byla většinou ne-
moc diagnostikovaná pozdě. Například o  dvou sestrách 
s  pKU, kde mladší má ukončenou vysokou školu, a  starší 
(screening ještě nebyl zaveden) žije v domě pro mentálně 
postižené. Mladší z obou sester se narodila o 9 let později. 

Během přestávek na  kávu jsme měli možnost poznat 
a ochutnat různé nízkobílkovinové produkty. Byl zde také 
stánek s  německými novinami o  pKU-„Hamburger Kaffe-
eklatsch“ www.delfirst.com a „pHE Line“ www.dig-pku.de. 
V  časopise „Hamburger Kaffeeklatsch“ jsem se mimo jiné 
dozvěděla, že v Německu, stejně jako v Česku nebo polsku, 
nejsou finanční příspěvky na potraviny. V těchto novinách 
také byly 2 diagramy, které porovnávaly náklady na stravu 
v Německu u zdravých lidí a náklady na stravu pro nemoc-
né s  pKU a  v  druhém diagramu bylo porovnání nákladů 
na stravu u zdravých těhotných žen v porovnání s náklady 
na stravu u těhotných žen s pKU. 

druhý den byly zajímavé přednášky, např. o  tom, jak 
bude probíhat léčení pKU za 10 let. pan Harvey L. Levy, M. d. 
řekl, že podle jeho „křišťálové koule“….samozřejmě myšle-
no z legrace, ale představil nové možnosti léčení pKU – např. 
enzymovou terapii pEG paL, nebo genovou terapii.  Zmiňo-
val se také např. o Kuvanu. 

další velmi zajímavá přednáška byla od paní annemiek 
van Wegberg, Msc, rd. o rozdílech v léčení v USa a v Evropě. 
V USa byly v roce 2014 publikovány směrnice o léčení pKU. 
V Evropě jsou stále ještě rozdíly v léčení pKU mezi jednotli-
vými státy, proto kvůli tomu vznikají v Evropě na vyžádání 
ES pKU směrnice o standardním léčení pKU.

Během přednášky byly samozřejmě představeny i další 
rozdíly, např. to, že v USa nejsou pacienti, kteří nemají uza-
vřené pojištění, léčeni vůbec.

Na  konferenci mohli pacienti a  jejich rodiny klást dota-
zy, které byly poté odborně zodpovězeny. pro mě osobně 
byla důležitá informace, že pacienti s pKU mají často menší 
tvrdost kostí, nebo že nejen vysoká, ale i příliš nízká hladina 
phe, je pro člověka s pKU velmi nebezpečná. odběry krve 
mají být provedeny vždy ve stejnou dobu, nebo že v USa 
již existuje přístroj na měření hladiny fenylalaninu, něco po-
dobného jako je např. glukometr. Stačí se jenom píchnout 
do prstu a už máme hladinu phe na monitoru. dle sdělení 
pana Harvey L. Levy, M.d. ale tento přístroj zatím ještě není 
povolen k běžnému používání. 

Bernadeta Zapadlová, Liberec

Moje dojmy z letošní konference 
esPKu v Berlíně

Ze zahraničí
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Když jsme byly se sestrou malé, pekla nám naše babička 
báječné koláče, dorty a vůbec všelicos dobrého. jako snad 
každý, i já ráda vzpomínám na dětství, i na ty babiččiny dob-
roty, které k němu také patřily, a svým dětem jsem po vzoru 
své babičky nadšeně pekla kynuté ovocné koláče s droben-
kou, jak si je z dětství pamatuji. 

dnes jsem i já babička, před dvěma lety se nám narodila 
vnučka Viktorie. Nechci psát o pocitech beznaděje celé naší 
rodiny, když jsme se dozvěděli její diagnózu- fenylketonurie, 
to znáte všichni, a já chci, aby toto povídání bylo pozitivní.

proto chci psát o  tom, co se stalo poté, co jsme si pro-
šli fázemi „proboha, co bude to ubohé dítě jíst?!“…“no tak 
snad z té zeleniny něco té chudince malé vymyslíme, ono 
to půjde“ a „hele, tady v  té kuchařce píší, že se dá upéct 
i koláč!“. V ten moment jsem měla jasno: naučím se Viktorce 
péct dobroty, jako mně pekla kdysi moje babička!

Musím říct, že pečení nízkobílkovinných pochoutek je 
tak trochu alchymie, a  je potřeba zpočátku počítat i  s  ne-
úspěchem typu „jejda, to se to nějak rozteklo…“ a „takhle 
to na tom obrázku ale vůbec nevypadalo!?“ nebo „opravdu 
má být ten chleba prasklý odpředu dozadu??“, ale já věřím, 
protože já jsem stále úplná začátečnice, že když si to člo-
věk osahá a poučí se z chyb, tak se dostaví úspěch v podo-
bě velice chutných lahůdek, které mnohdy nelze rozeznat 
od těch takzvaně normálních.

Hodně může pomoci i  rada, či zkušenost někoho, kdo 
se již stal pokročilým pKU pekařem nebo kuchařem, a tady 
si nemohu vynachválit různá setkání a  kurzy vaření či pe-
čení, které organizuje Národní sdružení pKU a  jiných dMp 
ve spolupráci s firmami, zabývajícími se vývojem a výrobou 
nízkobílkovinných potravin. já sama jsem se již několika ta-
kových akcí zúčastnila a mohu je jen doporučit. 

Naposledy letos na  jaře proběhlo Velikonoční pečení 
za  podpory firmy Metax, kde jsem také byla a  bylo to su-
per! Nejen, že jsme zde získaly již osvědčené recepty na ve-
likonoční laskominy, ale samozřejmě jsme si i  vyzkoušely 

jejich výrobu. To byla výstava beránků, mazanců, nádivek 
a různého cukroví na závěr! rozdělily jsme se do skupinek 
a každá partička tvořila něco jiného, navzájem jsme si nahlí-
žely přes rameno a vyzvídaly, cože to ty ostatní ženy tvoří, 
a jak se jim to daří. pravda, ne všem se dařilo, já jsem napří-
klad namísto pěkného cukroví v podobě slepiček, kuřátek 
a zajíčků vytvořila prazvláštní rozteklé placky, v nichž vidět 
zmíněné tvary chtělo opravdu, ale opravdu hodně velkou 
dávku představivosti…no a co? Byl to moc pěkně strávený 
nedělní den (i když pro některé z nás to znamenalo cestovat 
pořádný kus cesty), kdy jsem si uvědomila, protože já tam 
byla jakože za babičky, jaké jsou ty pKU maminky vlastně 
senzační baby, jak to všechno skvěle zvládají, a nemají to 
vůbec lehké, je to přece jen velká nálož, taková pKU dieta, 
a některé maminky mají dvě i více dětí, z nichž třeba jedno 
je zdravé a druhé nemocné, a jak jsou takováto setkání pro 
ně výborná příležitost se něco nového přiučit, vyměnit si 
zkušenosti, i si tak trošku vydechnout a po žensku „jen tak“ 
poklábosit, pobavit a posmát se. Myslím, že se rády scházejí 
a můžou si promluvit o věcech, o kterých nemůžou mluvit 
s maminkami ze svého okolí, které mají zdravé děti, i v tom 
je obrovský přínos těchto setkání. Kromě toho, že jsme si 
nakonec rozebraly, co jsme napekly, a dovezly tak domů dě-
tičkám něco z těch dobrot na ochutnání, samozřejmě! 

Všechny ty maminky mají můj velký obdiv, a já se znovu 
utvrdila v tom, že jim my, babičky, musíme pomáhat a sem 
tam jim ulehčit. a taky ještě moje ješitnější já by si moc přá-
lo, aby jednou moje vnučka vzpomínala na babiččiny dob-
roty, jako vzpomínám dnes já, prostě babička!

Za  velikonoční pečení bych ještě chtěla poděkovat or-
ganizátorům a to paní janě Komárkové, paní MUdr renátě 
pazdírkové, a MUdr. petru Formánkovi – zástupci firmy Me-
tax, protože bez nich a jejich podpory by se nic podobného 
nekonalo.

Pavlína Moriová, nadšená babička

PKu pečení a jiné radosti
Uskutečněné akce



XPhe minis (tablety) od 7 let 
do dospělosti

XPhe systém pro 2, PKU i HPA
těhotné a kojící ženy

for2
10g bílkovin=1 sáček=141 kcal

for2 LC
20g bílkovin=1 sáček=88 kcal

XPhe systém – JUNIOR, od 7 do 14 letXPhe JUNIOR
75g bílkovin/100g
7,4g bílkovin/1 sáček-10g

XPhe systém ADVANCE(mládež a dospělí), od 15 let

XPhe JUMP, od 3 let
JUMP10 10g bílkovin/63ml
JUMP20 20g bílkovin/125ml
Příchutě: neutrální, pomeranč,
cola, černý rybíz

Infant Mix s LCP
11g bílkovin/100g

Neutrální chuť i vůně
62g bílkovin/100g
1 sáček=24 tablet=10g bílkovin

XPhe smart K
63g bílkovin/100g
5g bílkovin/1 sáček-8g
Příchutě: neutrální,
citron, borůvka

XPhe systém – KID, od 4. měsíce/1 roku do 6 let

XPhe energie K
30g bílkovin/100g
5g bílkovin/1 sáček-16,5g
Příchutě: neutrální,
citron, jahoda

XPhe KID
Bez příchuti
74g bílkovin/100g
7,4g bílkovin/1 sáček-10g

XPhe smart J
75g bílkovin/100g
10g bílkovin/1 sáček-14,5g
Příchutě: neutrální,
citron, borůvka

XPhe energie J
30g bílkovin/100g
10g bílkovin/1 sáček-33g
Příchutě: neutrální,
citron, jahoda

XPhe ADVANCE Sachet
77g bílkovin/100g
7,7g bílkovin/1 sáček-10g

XPhe smart A
70g bílkovin/100g
20g bílkovin/1 sáček-29g
Příchutě: neutrální, 
citron, borůvka

XPhe energie A
30g bílkovin/100g
10g bílkovin/1 sáček-33g
Příchutě: neutrální,
citron, jahoda

XPhe Infant, 0 – 1 rok

K preparátům metaX dodáváme jako bonus naše nízkobílkovinné potraviny 

Čerstvé pečivo

Čokoládové výrobky

Krupice a 
náhrada vejce

Náhražky masa

Sladké a slané 
dobroty

Sýr a mléko

Těstoviny a rýže

Potraviny německé firmy metaX
E-shop, který provozuje matka holčičky s klasickou fenylketonurií

Nízkobílkovinné potraviny – www.PKUshop.cz
E-mail: info@pkushop.cz Tel.: +420 731 907 987

Sezónní zboží

Hotová jídla Mouky a směsi na pečení
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V sobotu 16. 4. 2016 jsme se s dcerou zúčastnily kurzu 
vaření pro pKU a  Hpa. Tento kurz zorganizovali a  připra-
vili ho pro všechny pacienty MUdr.  dagmar procházková, 
ph.d.  z  ambulance dědičných metabolických poruch pe-
diatrické kliniky FN Brno a  MUdr.  Bert Bartas zastupující 
firmu Nestlé. 

Kurzu se také zúčastnila paní Mária Maníková z  centra 
pro pacienty s pKU při dFN Košice, která je velmi příjemná 
a zkušená nutriční terapeutka a bylo příjemné s ní spolupra-
covat a využít její dlouholeté zkušenosti s přípravou speciál-
ní stravy. pro všechny účastníky kurzu připravila praktickou 
část a každému poradila a pomohla s přípravou jednotlivé-
ho chodu.

Velký dík patří i MUdr. Halině Matějové z Ústavu ochra-
ny zdraví při LFMU, která zajistila velmi pěkné, moderní 
kuchyňské prostory v  Univerzitním kampusu Bohunice. 
Sešlo se nás opravdu hodně, zkušenosti a poznatky přijeli 
nasbírat rodiče, prarodiče, dospělí členové i děti. pomáhala 
i nejmladší účastnice kurzu, která připravovala s babičkou 

výborné sladké plněné knedlíky, které ihned po  uvaření 
ochutnala a byla velmi  spokojená.

paní Maníková pro nás připravila několik receptů:

1) avokádová pomazánka
2) Mrkvová polévka
3) Strapačky se zelím
4) Švestkové knedlíky z bramborového těsta
5) příprava a pečení chleba
6) Zeleninové lasagne
7) Svíčková s knedlíkem
8) pečená jablka s kysaným zelím 
9) Čokoládové kuličky na špejli
10) Košíčky paní Zahradnice

Kurz vaření v Brně

jednotlivé recepty jsme si rozdělili do skupinek a pustili se do vaření a pečení. Velmi užitečné bylo předání různých in-
formací a rad mezi sebou, s životem dětí a dospělých s dietami pKU a Hpa. MUdr. Bert Bartas nás seznámil s produkty firmy 
Vitaflo, což mnohé zaujalo a také předal dárky, zajistil občerstvení a kvalitní čerstvé potraviny. Všechna jídla se opravdu po-
vedla a velmi nám chutnala, na tom jsme se při závěrečném posezení shodli. Nejen nás, toto příjemně strávené dopoledne 
obohatilo o dobré rady a zkušenosti. Tímto děkujeme všem zúčastněným a těšíme se na další společné strávené chvíle. 

Jitka a Aneta Sloukovy

Uskutečněné akce
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Vážení čtenáři Metabolíku, v  Metabolíku 2/2014 jsem 
uveřejnila obsáhlý článek o  peripetiích s  příspěvkem 
na péči, který nám byl od 1. 12.2012 na základě reformy teh-
dejšího ministra práce a sociálních věcí odejmut. jak je jistě 
všeobecně známo, nebyli jsme ojedinělým případem, změ-
na zákona o  sociálních službách se dotkla mnoha dalších 
přeposuzovaných osob trpících tímto závažným metabo-
lickým onemocněním. do dnešní doby jsme podali nespo-
četně žádostí, odvolání a žalob k Úřadu práce, Ministerstvu 
práce a sociálních věcí, Krajskému soudu v Ústí nad Labem 
a  Nejvyššímu soudu České republiky v  Brně. V  průběhu 
tohoto martyria jsme se snažili náš problém zároveň také 
medializovat (noviny, časopisy, televize Barrandov - pořad 
Bez cenzury). 

před pár měsíci, tedy téměř po  3 letech psychického, 
fyzického, ale také finančního vypětí (u Nejvyššího soudu 
v  Brně jsme již museli mít právníka a  služby s  pojené s  ří-
zením si financovat sami) bylo rozhodnuto: …Žaloba se 
zamítá a  výše uvedené rozhodnutí se potvrzuje…opráv-
něná osoba se nepovažuje za osobu závislou na pomoci 
jiné fyzické osoby... u namítané základní životní potřeby 
osobní aktivity nebyl shledán odpovídající klinický kore-
lát, pro který by oprávněná osoba tuto základní životní 
potřebu nezvládala alespoň v  přijatelném standardu. 
Tato poslední věta mě obzvláště „dojala“. V plánu jsem měla 
obrátit se na  Evropský soud pro lidská práva ve  francouz-
ském Štrasburku. Situaci jsem ale záhy přehodnotila. co je 
vlastně hlavním úkolem Nejvyššího soudu České republiky 

se sídlem v  Brně spolu s  Nejvyšším správním soudem ja-
kožto nejvyššího článku v soustavě soudů České republiky? 
jeho hlavním úkolem je zajišťování jednoty a  zákonnosti 
rozhodovací praxe českých soudů v trestním řízení a v ob-
čanském soudním řízení, a  to především rozhodováním 
o mimořádných opravných prostředcích proti rozhodnutím 
soudů nižších stupňů a  zaujímáním sjednocujících stano-
visek. a  jednota rozhodovací praxe byla tedy v našem pří-
padě beze zbytku naplněna, Nejvyšší soud dal za  pravdu 
soudu Krajskému, jak jinak také?

celou záležitostí jsem znechucena, ale především unave-
ná a tak jsem se ji rozhodla možná i tímto článkem uzavřít. 
jediné, čím se mohu uklidňovat je, že máme zatím „Kuvan“, 
pojišťovna nám hradí ze zdravotního pojištění opakované 
pobyty v  dětských léčebnách a  synovi se po  všech strán-
kách daří výborně. Z některých nezasvěcených stran se ozý-
vají hlasy, které by nikdy nerezignovaly a které by se kvůli 
dětem nikdy nevzdaly. ale za  jakou cenu? Není smyslupl-
nější věnovat čas dítěti přímo tím, že s ním pojedu na výlet? 
a to, že stát bohužel místo prevence bezplatně léčí ty, kteří 
si své onemocnění způsobili sami svým nezdravým život-
ním stylem, prostě hodit za hlavu? pro někoho možná ne, 
ale pro mě definitivně ano. 

Mgr. Jana Kuželková, Ph.D.

.

zdravý nemocný fenylketonurik 
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Minulý rok v  listopadu se nám narodila dcerka anežka. 
jako všichni novopečení rodiče jsme byli naprosto uchváce-
ní, jak krásné a maličké děťátko se nám narodilo. anežka se 
nečekaně narodila skoro o měsíc dříve, než byl termín po-
rodu. první dny jsme si užívali a zažívali nepředstavitelnou 
radost z naší holčičky. Třetí den v porodnici nám lékař sdě-
lil, že se anežce rozjela novorozenecká žloutenka a  je nut-
né, aby se léčila fototerapií. Naši maličkou mi vzali a svítili 
na ni v sesterně. oči i hlavičku měla zavázanou obinadlem 
a už tenhle pohled byl pro mě - čerstvou prvorodičku „ka-
tastrofální“. a to jsme ještě nevěděli, co všechno nás čeká... 
pátý den po porodu mi večer zazvonil telefon a to byl první 
moment, kdy jsem slyšela hlas paní docentky procházkové, 
kdy mě informovala o tom, že naší anežce vyšel pozitivní 
screening na fenylketonurii. V tu chvíli se mi zatmělo před 
očima a nebyla jsem schopna ničeho. Vystudovala jsem VŠ 
v oboru ošetřovatelství a tak jsem již měla nějakou předsta-
vu o tom, čeho se tato nemoc týká. Když jsem si vyslechla 
tu zdrcující zprávu, že naše malá je vážně nemocná, byli 
u nás na pokoji zrovna moji rodiče, kteří pro mě v tu chví-
li byli obrovskou oporou. ihned jsem volala příteli, aby se 
uvolnil z práce a přišel za námi. do půl hodiny jsme všichni 
čtyři brečeli a prožívali jednu z nejhorších, ale zpětně mu-
sím zhodnotit, že i  svým způsobem nejhezčích chvil v  ro-
dině, protože zažít takovou podporu a lásku je velmi silný 
zážitek. druhý den jsme opět všichni čtyři i s anežkou jeli 
do Brna, kde mě a anežku hospitalizovali k dalšímu dovy-
šetření. od začátku, kdy mi paní docentka sdělila diagnózu, 
jsem začala vyhledávat na internetu všechny možné články, 
způsoby léčby a co to vlastně znamená - mít tak vzácné dítě. 
Všechny informace zastínil jeden zásadní údaj „mentální 
retardace“.  Samozřejmě jsem se dočetla, že při dodržová-
ní velmi přísné diety toto nehrozí, ale v hlavě mi neustále 
alarmovala myšlenka, že naše dítě bude s mentálním posti-
žením. jako každá matka jsem měla určité představy a oče-
kávání od  svého dítěte. S  nadsázkou, že bude minimálně 

„neurochirurg, doktor práv nebo olympijský sportovec“. Na-
jednou jsem si začala uvědomovat, jaké limity nás čekají. ať 
jsem v hlavě hledala jakákoliv řešení, vždycky jsem skončila 
u informace, že moje děťátko nebude mentálně v pořádku. 

potom mi přítel dal přečíst článek o malé Lindě, kde se uvá-
dí informace o novém způsobu léčby látkou BH4. V tu chvíli, 
zřejmě pod vlivem poporodních hormonů, jsem se ani tak 
nezajímala o léčebný preparát, ale spíše o fotku té nádherné 
malé holčičky. Když jsem uviděla malou Lindu s maminkou, 
jak je krásná a šikovná, konečně mě to odblokovalo a došlo 
mi, že budeme mít zdravé a chytré dítě. Byl to pro mě bal-
zám na duši. Najednou jsem měla zase optimistické myšlení 
a věděla, že se to prostě vystříbří a „nějak“ to půjde. Začala 
jsem si zase naplno užívat péči o naši novorozenou holčič-
ku. Za tři dny nás propouštěli domů, diagnózu fenylketon-
urii lékaři zjemnili na hyperfenylalaninémii a dali nám ales-
poň nějakou naději, že by any jednou mohla být bez diety.  
Stále jsem věřila, že se jedná o nějaký laboratorní omyl, že 
za zvýšené hodnoty může novorozenecká žloutenka nebo 
nezralý enzymatický systém z předčasného narození. Bohu-
žel další testy prokázaly genetický podklad nemoci.  po pár 
týdnech jsem se na sociální síti přidala do skupinky mami-
nek pKU, kde jsem se opět utvrdila v tom, jak mají úžasné 
děti a že onemocnění se týká opravdu „pouze“ stravování. 
Samozřejmě si uvědomuji, že je to zásadní zásah do kvality 
života dítěte i celé rodiny. ale kromě těchto omezení jsou to 
naprosto zdravé, živé, nadané, šikovné děti a pokud zrovna 
nenastane čas oběda, tak na nich nemáte šanci poznat, že 
je něco jinak. chtěla bych poděkovat všem maminkám, kte-
ré netají identitu svých dětí a hlavně s ostatními sdílí i jejich 
úspěchy či neúspěchy. Věřte, že pro každou nově vzniklou 
rodinu s  dítětem s  fenylketonurií je neskutečně potřebné 
a motivující vědět, jak vy „staří pKU mazáci“ máte šikovné 
děti a vše úspěšně zvládáte. já, anežka i celá naše rodina 
Vám všem chceme poděkovat, že se o  své příběhy dělíte 
s ostatníma, děkujeme Vám za Vaši Lindu, Martínka, Vládíka,  
Míšu, rózku, Honzíka a další zlatíčka. a těšíme se, až si zase 
přečteme o  dalších úspěších Vašich dětí. Velké díky patří 
i dospělákům, kteří se podílejí o své životní příběhy a opět 
tím dávají naději, že i některé naše děti třeba jednou z toho 
kolotoče krabičkování jednoduše „vyrostou“. 

Mgr. Sabina Ščepoňcová, Albrechtice u Českého Těšína

našim dětem

1. anežka Ščepoňcová 2. anežka Ščepoňcová s rodiči 
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petřík se po náročném těhotenství narodil císařským ře-
zem o týden dříve – 16. 12. 2014 v praze v Nemocnici u apo-
lináře. je to takový náš předvánoční pražský dáreček. Když 
mi ho poprvé donesli, tak spal, ale jakmile petříka sestra 
probudila, tak se nádherně ušklíbl a ty modré oči se na mě 
dívaly a  já jsem se nemohla vynadívat na  něj. Byla jsem 
šťastná s  pocitem, že máme zdravé miminko.  Už se blížil 
Štědrý den a 23. 12 jsme měli jít domů, ale den před naším 
propuštěním přišel za mnou dětský lékař a oznámil mi, že 
synovi vyšel pozitivní screening z patičky a podle krevních 
testů má s  největší pravděpodobností fenylketonurii. já 
jsem byla jako matka strašně vyděšená, protože jsem ne-
věděla, co to je a co nás čeká. Takže náš odchod domů byl 
zrušen a Vánoční svátky i Nový rok jsme trávili za zdmi praž-
ské nemocnice. Každý den měl petřík odběr krev z patičky 
na určení hladiny fenylalaninu v krvi. Když byl synovi týden, 
tak mi lékaři zakázali dávat mu mateřské mléko z důvodů 
vysokých hladin fenylalaninu. 7. ledna 2015 nás asi po třech 
týdnech propustili domů z nemocnice s diagnosou klasická 
fenylketonurie. Na cestu nám nabalili speciální aminokyse-
linové směsi ve formě sušeného prášku a rozpis petříkovy 
diety.

první půl rok petříkova života byl pro mě strašně psychic-
ky náročný, ale jen do doby než jsem přijala, že můj syn má 
pKU a musí držet velmi přísnou dietu. Nakonec se mi poda-
řilo přijmout syna takového, jaký je a beru ho, že je stejný 
jako všichni jeho ostatní vrstevníci, ale má jen jinou meta-
bolickou přeměnu, ale je náš. 

dnes je petřík  živé a  temperamentní dítě a  milujeme 
ho takového, jaký je. Máme radost z každého jeho pokroku, 
který dělá. Vždy nás dokáže překvapit jeho nějakou kulišár-
nou. Život s pKU není jednoduchý, ale dá se zvládnout, když 
máte kolem sebe spoustu přátel a  pevné rodinné zázemí. 
Tato nemoc se nedá vyléčit, ale my věříme, že jednou bude 
existovat nějaký lék, který syn polkne a bude moci vše, co 
ostatní jeho vrstevníci. Možná je to jenom otázka několika 
let, kdo ví? 

Hlavně nás těší, že pokud bude petřík dobře držet dietu, 
tak bude moci dělat vše jako ostatní vrstevníci a na první 
pohled na něm nebude poznat, že je nějak nemocný a že 
má pKU. proto Vám všem, kteří tímto obdobím procházíte, 
vzkazuji: držte se, uvidíte, bude líp!!

Eva Vlašínová 

Petříkovy první narozeniny

Za fotografie děkujeme paní fotografce Ireně Brelové  z Třebíče

příběhy
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Sledovat jídelníček musí řada z nás, aby si udržela zdra-
ví, stav, kterého si někteří často neváží. pokud vás netrápí 
zdravotní problémy a internetové stránky a kalkulačky výži-
vových hodnot nebo blogy o výživě (např. blog.kaloricketa-
bulky.cz) sledujete jen proto, abyste vylepšili svou postavu 
či sportovní formu, můžete si blahopřát. ano, je to často 
o odříkání a boji o každou kalorii, dobře využitou živinu, ale 
v podstatě nejde (pokud pomineme opravdu zdraví nebez-
pečnou nadváhu) v těchto případech o život. 

a pak je tu druhá skupina lidí. Mezi ně patří ti, kteří musí 
dodržovat určitá výživová omezení, aby jejich organismu 
fungoval a nepoškozovaly se životně důležité funkce. Hod-
ně se skloňuje poslední roky například celiakie, ale své o po-
dobném problému ví také jedinci s laktózovou intolerancí 
a samozřejmě diabetici. a tím výčet zdaleka nekončí. 

Začtěte se do příběhu skvělé matky petry, která od naro-
zení své dnes šestnáctileté dcery Elišky vaří tak, jak to vyža-
duje dceřina nemoc – fenylketonurie a přesto s tak význam-
ným omezením žijí život plný sportovních a volnočasových 
aktivit. paní petra popisuje svých posledních patnáct let 
následovně: „Máme dceru! Znáte to – nejlepší okamžik v ži-
votě ženy. Narodilo se vám zdravé dítě. V  našem případě 
to platilo týden. Elišce na základě novorozeneckého scree-
ningu diagnostikovali fenylketonurii (pKU). do  té doby to 
bylo slovo, které jsem znala jen z  obalů potravin. a  říkala 
si, co to asi obnáší. Náročné bylo po narození všechno, nej-
horší byla asi skutečnost, že v době Elina narození nebyly 
k  dispozici jiné informace než ty, že děti s  touto diagnó-
zou jsou mentálně postižené. Takže srovnat se v šestinedělí 
s myšlenkou, že budete mít mentálně postižené dítě, bylo 
sice velmi obtížné, ale šli jsme do toho s rozhodnutím, že to 
zvládneme. V nemocnici dostanete informaci, že vaše dítě 
musí ze stravy vynechat potraviny obsahující bílkoviny, to 
znamená vynechat maso, mléko, obilniny, ale také běžné 
pečivo, cereálie, většinu cukrovinek, ořechy, luštěniny, 
částečně i většinu druhů ovoce a zeleniny a potraviny ob-
sahující umělé sladidlo aspartam. Nutně vás tedy napad-
ne otázka, co bude moje dítě jíst? Základní potraviny pro 
nízkobílkovinnou dietu představují speciální potraviny pro 
pKU dietu (většinou ve specializovaných prodejnách zdravé 
výživy), med, tuky rostlinné i živočišné (sádlo, máslo) a přes-
ně do gramů odvážené vybrané druhy zeleniny a ovoce. Ty-
hle informace vám ze dne na den změní život. Prošli tím 
i ti, kteří mají doma celiatika či diabetika. Děláte vlastně 
to, co bychom měli dělat všichni. Přemýšlíte o jídle v tom 
správném slova smyslu. co mohu a  nemohu nabídnout, 
abych neublížila. Každé dítě má jinou toleranci k přijímání 
fenylalaninu z přirozené stravy a ta se mění i s tím, jak ros-
te. denní limit musí být striktně dodržen, protože bílkoviny 
k růstu a normálnímu fungování potřebuje každý člověk – 
i fenylketonurik.“ 

a jak to tedy v tomto konkrétním případě vypadá? petra 
pokračuje ve  svém vyprávění: „V  rámci volného času fun-
gujeme jako každá normální rodina. jezdíme na dovolené, 
chodíme po  horách, chodíme cvičit. Eliška s  taťkou navíc 

jezdí lyžovat a  chodí plavat. dieta už nás neomezuje, vše 
plánujeme vždy dopředu s  předstihem a  zjišťujeme, co 
nám daná lokalita může nabídnout nejen z hlediska atrak-
cí, ale i z hlediska možnosti stravování. Eliška je odmalička 
činorodé stvoření, takže od pěti let hraje na klavír, chodí 
zpívat do  sboru, trénuje v  oddíle sportovního aerobiku, 
chodí cvičit i  mimo tréninky, jezdí na  koni, ráda poslou-
chá muziku, na prvním stupni ZŠ chodila i do skautu. Letní 
aktivity řešíme bez nabídky speciálních pobytů pro fenyl-
ketonuriky. Vždy jsme se dokázali s příslušnými vedoucími 
a provozovateli středisek domluvit na možnostech dietního 
stravování. Eliška zcela bez problémů absolvovala různé tá-
bory včetně tábora skautského, jazykové pobyty, soustředě-
ní pěveckého sboru či sportovního aerobiku v aerobicstu-
diu ostrava, lyžáku, školy v přírodě. Vždy je to sice náročné 
na přípravu, protože musíme myslet úplně na všechno, ale 
kde je vůle, tam to jde.

K Elišce jsme vždy přistupovali tak, aby věděla, že od-
lišnost ve stravování má a že musí respektovat, že odliš-
nost mají i  jiní. Nikdy jsme tudíž před ní nic neschovávali 
a do nekonečna vysvětlovali, co smí a nesmí a proč tomu 
tak je. Nezastávám názor, že dítě by nemělo ochutnávat 
věci, které patří k zakázaným, protože si myslím, že o to in-
tenzivněji bude mít chuť dietu porušit. Naučili jsme se tomu, 
že má-li Eliška na něco velkou chuť, tak mi to řekne a já se 
pokusím udělat v nejbližší době jídelníček tak, aby mohla 
něco ochutnat (zmrzlina, čokoláda, šunka apod.). Většinu 
věcí už znovu ochutnat nechce, výjimku tvoří zmrzlina a čo-
koláda, tam jsme začali vyhledávat věci, na nichž je uveden 
obsah bílkovin, který přepočteme na množství fenylalaninu 
ve  stravě a  do  jídelníčku čas od  času zařadíme. Elišku už 
se nebojíme pouštět na pobyty samotnou, neboť přesně 
ví, co si může dovolit a není-li si jistá, vždycky volá domů. 
od září loňského roku si Eliška stravu počítá sama, my už 
v současnosti jen kontrolujeme, jestli neudělala někde chy-
bu, nebo nezapomněla na něco, co přes den jedla. Aby bíl-
kovin bylo dost, musí stravu doplňovat o speciální prepa-
rát, který obsahuje všechny bílkoviny kromě fenylalaninu. 
U této diagnózy nezbývá nic jiného než se držet dávného 
přísloví: důvěřuj, ale prověřuj (i když i to prověřování musí 
být s mírou – puberťák je velmi háklivý).

Dostupnost potravin je velmi obtížná. V  ostravě lze 
sehnat ve zdravých výživách jen velmi omezený sortiment. 
S tím, že něco dojde, musíte počítat hodně dlouho dopře-
du. objednáváme většinou na internetu nebo nakoupíme 
ve  specializovaném obchodě v  praze. Potraviny jsou fi-
nančně velmi náročné a nebereme žádné sociální dávky, 
neboť podle sociálního systému jsou naše děti zcela zdra-
vé. Takže vlastně zaplať pánbůh za to, že vše dodržujeme 
a naše děti jsou zdravé. Ony nám to vracejí tím, že se smě-
jí, zlobí, chodí do školy a mají normální starosti jako jiné 
děti. 

S Eliškou do naší rodiny přišla nejen běžná radost a sta-
rost, ale především poznání, že když se chce, tak všechno 
jde. Skončily výmluvy, že na  něco není čas, protože ten 

Přemýšlení o jídle nepatří zdaleka jen 
k hubnutí 
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nemáme nikdy. dietář vás naučí s časem hospodařit a radovat se i z malých věcí. Tohle je zkušenost k nezaplacení. Přeji vám, 
abyste se naučili radovat z malých věcí a uvědomili si, že čas vám nesmí utéct mezi prsty.“

Ing. Marcela Macáková a Ing. Petra Růčková   
poděkování:
Tento článek byl původně připraven ing.  Marcelou Macákovou pro webový portál www.kaloricketabulky.cz (odkaz: 

http://blog.kaloricketabulky.cz/2015/11/premysleni-o-jidle-nepatri-zdaleka-jen-k-hubnuti-sledovat-jidelnicek-
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ahoj, jmenuju se Zuzana a narodila jsem se před 40 léty, 
což se vůbec nezdá. V naší rodině jsem byla druhá s diagno-
zou pKU. Moje sestra v té době byla v Ústavu sociální péče, 
jelikož v roce 1961 se pKU ještě neléčila (ano byla o 15 let 
starší). Měla jsem důsledek nedodržování diety před očima 
celé dětství až do její smrti, ale to by byl jiný příběh. pama-
tuju si ještě doc. Bohunku Blehovou, která se stala vlastně 
takovou vzdálenou babičkou. Moc ráda na ni vzpomínám, 
ale to by byl také jiný příběh. ano, mohla bych vyprávět 
hodiny o  mém boji se širokým povědomím, že pKU = ne-
vzdělavatelnost, který v mém dětství byl přijímán jako fakt 
(přece jen patřím do první odléčené generace), o školách, 
kde mě spolužáci mezi sebe nepřijali, o dospělých, kteří mě 
velice rychle zařazovali mezi postižené atd. atd. Nicméně 
bych se chtěla zaměřit na svoji vášeň, kterou je cestování, 
konkrétně na můj poslední “výlet”.

Vše začalo výletem za polární kruh. Někoho jsem slyšela, 
že s pKU nemohu cestovat. dokázala jsem, že to není prav-
da.  po  té jsem procestovala vlastně skoro celou Evropu, 
byla jsem 5x v USa (vždy min. 3 týdny) a tento leden jsem 
byla měsíc v Tanzánii. afrika byla i pro mě takovým tím “tam 
přece nemůžu, co tam budu jíst?, apod.”, avšak moje dob-
rodružné já, když dostalo příležitost, tak ji prostě uchopilo 
za  pačesy. Naší destinací byl nejprve Zanzibar, kde jsme 
strávili 10 dní dovolené a pak jsme se přemístili malým leta-
dlem do oblasti Mbulu, do malé vesničky dongobesh, kde 
probíhá projekt děti afriky, skrze který tam každý rok jezdí 
dobrovolníci na 9 měsíců. cíl naší cesty bylo si užít 10 dní 
dovolené a pak navštívit dobrovolníky, předat dětem dopi-
sy od sponzorů. Vezli jsme s sebou také věci pro sirotčinec. 
Byla to výzva a nyní jsem ráda, že jsem do toho šla. 

polovina mého báglu byla nabalená Lophlexem, který je 
skvěle balen do malých sáčku, s čímž se velice dobře cestu-
je. Vybavena papírem, že nepašuju “bílý prášek” jsem vyrazi-
la na cestu přes amsterdam, Nairobi až do Zanzibaru. první 
čtyři dny jsme strávili v hlavním městě Stown Town, které je 
nádherné, kulturně úplně jinde, než na co jsme zvyklí (Zan-
zibar je muslimský) a hlavně v lednu teplíčko! Byla jsem nad-
šena výběrem ovoce, ale též zeleniny a orientální kuchyně, 
kde si člověk dokáže vybrat. Z ovoce byly dostupné hlavně 
banány (zjistila jsem, že existují tři druhy), manga, melouny, 
ananasy a sem tam jsem si dala i avokádo. Z příloh tam byla 
nejčastější rýže, ale též brambory. potom jsme se přemístili 
na sever ostrova do resortu Kendwa rocks. Tedy mohu vám 
říct, že první tři dny jsem měla pocit, že se z  toho krásné-
ho snu probudím, že to nemůže být pravda. resort prostě 
parádní, indický oceán hrál všemi odstíny modré, korálové 
útesy lákaly ke  šnorchlování a  dokonce jsme si zaplavali 

i s delfíny! a jídlo? V resortu (a nejen našem) jsme si mohli 
vybírat z hojné nabídky snad všeho. dalo se vybrat i  tady 
a to bez větších problémů. ono v takových 30 stupních stej-
ně není moc hlad :) asi se už nyní ptáte na pečivo…no, při-
znám se, že jsem dietní chléb s sebou neměla, nevešel se mi 
do báglu. avšak banán ke snídani úplně stačí a občas jsem 
si dala “chapati”, což není dietní, avšak do mého denního li-
mitu se dvě vešly. 

pak jsme přeletěli do dongobeshe - malé vesničky, kde 
jsme byli s  dobrovolníky jediní bílí lidé. Bylo to někdy až 
vtipné, jak moc si chtěli na  bělocha šáhnout, děti hlavně 
na  mé blond vlasy, avšak jsem zažila i  ne moc příjemné 
chvíle právě proto, že jsem blondýna. Na  místě pak jsme 
jezdili po místních vesnicích a církvích a mluvili jsme s  lid-
mi (pevnina Tanzánie je převážně křesťanská), řediteli škol 
a studenty, vedli program pro sirotky, byli jsme v rodinách 
a jejich obydlích, mluvili jsme s kočovným kmenem, který 
si rozhodl pro kočovný život v buši, jako to bylo vždy, apod. 
Navštívili jsme též nemocnici. Všude nás hostili a já poprvé 
v životě byla Bohu vděčná za svoji pKU. Nemohla jsem totiž 
jíst to, co nejvíc dělalo mým přátelům problémy - maso, luš-
těniny a „ugali” nebo v lepším případě „makande” - bylo to 
dle jejich hodnocení převážně dost těžko poživatelné. 

Byli jsme v  regionu, kde není ani moc jídlo, ani pitná 
voda. odmítnout jídlo tam byla urážka, jelikož někdy to 
bylo to poslední, co sami měli. jejich pohostinnost byla až 
neuvěřitelná, když člověk viděl, že nemají vlastně nic. Moji 
omluvu, že ze zdravotních důvodů nemohu některé po-
traviny jíst, vzali docela dobře…avšak kdo ví, třebas mně 
právě pomohlo to, že jsem blondýna a  většinu času jsem 
byla s muži - kazateli, evangelisty apod. Většinou jsem jedla 
misku rýže (neochucenou, protože na rozdíl od Zanzibaru 

- ostrova koření, neměli nebo neuměli používat koření) a ba-
nán či pomeranče. V “restauraci” jsem si objednávala buď 
opečené brambory a prosila o sůl či “kečup” či rýži „pilau“. 
Když jsme byli sami s dobrovolníky, tak jsme si vařili sami 
to, co jsme chtěli, což mi absolutně vyhovovalo. opět tu byl 
výběr ovoce a zeleniny. dokonce mi místní občas donesli 
pomeranče nebo banány či brambory apod. s tím, že asi vě-
děli, že nic jiného nejím. 

Ve  městech byl veliký výběr na  trzích, kterých tu bylo 
fůra, jelikož nějaké nakupovací centra či řetězce tu neexis-
tují. jediné, co bylo ne moc příjemné, bylo smlouvání ceny, 
což za měsíc, kdy si zjistíte u místních reálné ceny, tak jdete 
do toho bez milosti. Natáhnout vás chce absolutně každý, 
jelikož jste běloch (mzungu), což je pro ně synonymum vel-
kých peněz, bohatství. 

Cestování s PKu

příběhy
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Nejlépe se nakupuje ve  vesničkách, kde se už ani ne-
smlouvá, jelikož tu nejsou turisté a tudíž je cena v podstatě 
daná. Zážitek je smlouvat z autobusu s někým (třebas ma-
sajkou stojící s  banány na  hlavě u  okýnka autobusu), ona 
umí pouze swahilsky, vy pouze anglicky a číslovky ve swa-
hilštině se vám pletou. po  měsíci rezignujete, a  pokud si 
z toho neuděláte zábavu, tak váš život bude těžký (to samé 
je s domlouváním setkání, jelikož čas tu je chápán úplně ji-
nak)

Viděla a  zažila jsem toho mnoho a  mohla bych mluvit 
celé hodiny, avšak to, co jsem chtěla tímto hlavně říct, bylo 
to, že s pKU lze nejen cestovat, ale užívat si života naplno. 
ano, je to trošku náročnější. ano, člověk se musí trošku 
uskrovnit a  dávat si pozor na  to, co mu hostitelé připraví, 
být schopen s nimi jasně a s úctou komunikovat a být ocho-
ten vysvětlit o co jde. ano, někdy to člověk musí neustále 
opakovat a  respektovat jejich kulturu…ale myslím, že to 
stojí za to. 

do  Tanzanie se chci pravidelně vracet. Naprosto mě 
uchvátila a  dá se říct, že i  změnila některé mé pohledy 
na  některé věci. Bylo pro mě život měnící být mezi lidmi, 
kteří jedí, protože mají hlad a  potřebují nasytit a  ne kvůli 
tomu, že a  zda jim to chutná a  vidět jakým způsobem se 
dostávají k  vodě (ve  které bych si s  prominutím neumyla 
ani nohy), kterou oni pijí, protože jiný zdroj nemají, apod. 
a co mě naprosto dostalo, bylo to, že přestože patří do jed-
né z nejchudších oblastí, zažila jsem radost ze života, kterou 
my jsme asi někde ztratili. Skoro “syrovou” radost, kterou 
jsem nikde jinde nezažila a která je velice nakažlivá.

ano, život s pKU je možná v mnohém komplikovanější, 
avšak záleží na  člověku samotném, co s  ním udělá…zda 
rezignuje a svůj život nějak přežije nebo si ho užije. Tuším, 
jak musí být těžké pro rodiče, když se jim narodí dítě s pKU, 

jakým šokem musí procházet, jak bolestivé to pro ně musí 
být “odepírat” svému milovanému dítěti to, co ostatní děti 
běžně jedí (a  nemusí to být pochutiny)…vím, jak to bylo 
těžké pro moji mámu. Vydržte, jednou vám děti poděkují 
(možná až budou mít své vlastní a mnohé jim dojde), že jste 
byli přísní. Vím taky, jak je to mnohdy těžké pro ty, kteří žijí 
s pKU…žiju to též. chěla bych vás povzbudit, vydržte, stojí 
to za to! Sami víte, když jste k sobě upřímní, že při dodržová-
ní diety se cítíte lépe. Vím, že to někdy už leze krkem, nebaví 
člověka furt něco vysvětlovat nebo se dívat někdy na lítosti-
vé pohledy…vykašlete se na to. je to váš život a dá se prožít 
kvalitně a  nezapomeňte si splnit sem tam nějaký ten sen, 
jako já jet do afriky a vidět žirafu, Kilimandžáro a baobab.

Zuzana Vačkářová

pozn.: 
 � Chapati - placka osmažená/upečená na  něčem (vařič, 

kámen, atd.), těsto je z kukuřičné mouky, vody a kapky 
čersvého slunečnicového oleje. 

 � ugali - vyrobeno z kukuřičné mouky a vody. Konzistenci 
to má jako hustá bramborová kaše, i to tak vypadá, avšak 
rozhodně to tak nechutná.

 � Makande - luštěniny, které jsou namočené přes noc, po-
vařené, přidaná cibulka, kukuřice a vše povařeno. Vznik-
ne taková fazolovo-kukuřičná kaše. Bohatí přidají česnek 
a kokosové mléko, sůl.

 � Pilau - rýže ochucená mixem kořením (šafrán, sůl, kori-
andr, masala, atd.), olej, sem tam s cibulí, někdy paprikou, 
kousíčky masa neznámého původu jsem vybírala a  ne-
jedla. To, co bylo v pilau záleželo na “restauraci” či rodině 
(měli jen “bohatí”).
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aktuálně se tedy v Čr vyhledává a vyšetřuje při novoro-
zeneckém screeningu 18 onemocnění, a to konkrétně: 

 � cystická fibróza
 � 2 endokrinní onemocnění (kongenitální hypotyreóza 

(cH) a  kongenitální adrenální hyperplazie (caH))
 � 15 dědičných metabolických poruch  (fenylketonurie 

(pKU) a  hyperfenylalaninemie (Hpa),  glutarová acidu-
rie typ i  (Ga i), homocystinurie z  deficitu cystathionin 
beta-syntázy (cBS) - pyridoxin non-responzivní forma,  
homocystinurie z  deficitu methylentetrahydrofolátre-
duktázy (MTHFr), izovalerová acidurie (iVa) a  leucinóza 
(nemoc javorového sirupu, MSUd), argininémie (arG),  
citrulinémie i. typu (ciT), deficit acyl-coa dehydroge-
názy mastných kyselin se středně dlouhým řetězcem 
(Mcad), deficit acyl-coa dehydrogenázy mastných ky-
selin s velmi dlouhým řetězcem (VLcad), deficit biotini-
dázy (BTd), deficit 3 – hydroxyacyl- coa dehydrogenázy 
mastných kyselin s dlouhým řetězcem (LcHad),  deficit 
karnitinpalmitoyltransferázy i (cpT i), deficit karnitinpal-
mitoyltransferázy ii (cpT ii) a deficit karnitinacylkarnitin-
translokázy (cacT)

Metodika používaná pro vyšetřování 15 dědičných me-
tabolických poruch může navíc zachytit i  další dědičné 
metabolické poruchy. Tyto nemoci nejsou primárním cílem, 
screeningu, protože jejich vyhledávání nemusí být spoleh-
livé nebo protože některé z nich nelze léčit s tak vysokou 
účinností jako hlavní vyhledávané nemoci.

jedná se o například o  tyto nemoci: hydroxyprolinémii, 
glutarovou acidurii typu ii, deficit mitochondriálního tri-
funkčního proteinu, deficit 2-methylbutyryl-coa dehyd-
rogenázy,  argininjantarovou acidurii, citrulinémii ii. typu, 
deficit pyruvátkarboxylázy, maternální citrulinémii i. typu, 

deficit methionin adenosyltransferázy i/iii, deficit glycin 
N-methyltransferázy, deficit S-adenosylhomocystein hyd-
rolázy, homocystinurii z deficitu cystathionin beta-syntázy 
(cBS)- pyridoxin responzivní formu, remethylační homocys-
tinurie komplementačních skupin cblc, cbld, cblE, cblF, cbl-
G,a cblH a cblj a deficit vitaminu B12. celkem může scree-
ningový program v Čr zachytit kolem 40 různých vzácných 
chorob.

Bližší informace o  rozšířeném novorozeneckém scree-
ningu naleznete ve  Věstníku Ministerstva zdravotnictví 
č.6/2016 z 31.5.2016.

Toto rozšíření novorozeneckého screeningu, které urči-
tě přispěje ke znatelně vyšší kvalitě života pacientů s nově 
sledovanými dědičnými metabolickými poruchami,  je za-
vršením mnoha let usilovné práce všech odborníků, kteří 
se problematice novorozeneckého screeningu v Čr věnují, 
zejména  týmu Ústavu dědičných metabolických poruch 
VFN a 1.LF.

Moc za tyto pacienty děkuji.

Ing. Radek Puda, předseda Národního sdružení PKU 
a jiných DMP, z.s. 

Rozšíření novorozeneckého 
screeningu o dalších 5 dědičných 
metabolických poruch

Na odborné téma/informujeme

Vážení členové, 
letošní Mikulášská setkání se budou konat na  stejných 
místech jako loni, tedy v praze v akademickém klubu VŠE 
a v olomouci ve Sportovním centru Tj Milo.

předběžně odsouhlasené termíny jsou 26.11.2016 v pra-
ze a 3.12.2016 v olomouci. o přesných termínech a o pro-
gramu Vás budeme informovat během října 2016.

Výbor NS PKU

Mikulášská setkání 2016



21

Tyto analýzy vznikly na základě iniciativy Mgr. Sabiny Ščepoňcové, která společnost dm drogerii markt s.r.o. oslovila se 
žádostí o zaslání hodnot fenylalaninu v jejich Bio - příkrmech. 

Hodnoty fenylalaninu v příkrmech 
dmBio

Dm BIO příkrm - příchuť věková kategorie obsah fenylalanin mg / 100g fenylalanin mg / 
sklenička

jablko, banán, jáhly od 6 měsíců 190 g 26 56
ovoce, vločky od 6 měsíců 190 g 53 101
ovoce, müsli od 8 měsíců 190 g 60 114
mrkev od 5 měsíců 125 g 25 31
dýně od 5 měsíců 125 g 27 34
jablko od 5 měsíců 125 g 9 11
hruška od 5 měsíců 125 g 18 23
jablko, banán od 5 měsíců 190 g 14 26
pastinák od 5 měsíců 125 g 30 37
zelenina, batáty od 5 měsíců 190 g 40 50
zelenina, rýže od 5 měsíců 190 g 61 115
pastinák, brambory, hovězí od 5 měsíců 190 g 106 201
brambory, rýže, losos od 5 měsíců 190 g 108 206
mrkev, brambory, pstruh od 8 měsíců 220 g 114 217
mrkev, brokolice, špaldové nudle od 8 měsíců 220 g 69 152
mrkev, batáty, hovězí od 8 měsíců 220 g 113 248
mrkev, zelenina, brambory, hovězí od 12 měsíců 250 g 125 312
zelenina, špaldové nudle, mozzarella od 12 měsíců 250 g 147 367

mango, jablko od 5 měsíců 190 g 12 24

švestka, jablko od 5 měsíců 190 g 11 21
jablko, špalda od 5 měsíců 190 g 61 115
jablko, mango, rýžové vločky od 8 měsíců 190 g 34 64
mrkev, brambory od 5 měsíců 190 g 44 83
zelenina, batáty, kuře od 5 měsíců 190 g 96 183
zelenina, jáhle od 8 měsíců 220 g 58 127
zeleninová rýže, losos od 12 měsíců 250 g 137 343
kuřecí od 5 měsíců 125 g 325 406
hovězí od 5 měsíců 125 g 376 471
dýně, rýže, kuře od 5 měsíců 125 g 105 200
jablko, hruška, banán, jáhle od 8 měsíců 190 g 49 92
švestka, jablko, hruška, müsli od 8 měsíců 190 g 53 101
banán, višeň, müsli od 8 měsíců 190 g 63 120

jablko, hruška, vločky od 8 měsíců 190 g 46 88

banán, jablko, jogurt, müsli od 10 měsíců 190 g 89 169
zeleninová rýže, kuře od 8 měsíců 220 g 111 244
zelenina, jáhle, quinoa od 12 měsíců 250 g 76 190
jablko, mango, špaldová krupice od 5 měsíců 190 g 68 130
špaldové špagety boloňské od 8 měsíců 220 g 132 291
jablko, borůvka, jogurt od 10 měsíců 190 g 74 140
švestka, jablko, banán od 5 měsíců 125 g 16 30
jablko, meruňka od 5 měsíců 190 g 17 31
jablko, šípek od 5 měsíců 190 g 37 70
jablko, borůvka od 5 měsíců 190 g 11 22

informujeme
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Tyto analýzy vznikly na základě iniciativy jany Marešové, která společnost Hipp oslovila se žádostí o zaslání aktualizova-
ných hodnot fenylalaninu v jejich výrobcích.

Hodnoty fenylalaninu výrobcích HIPP

Číslo výrobku Název výrobku PHE mg/100 g 
nebo 100 ml

obilné kaše
aL3017 Bio obilná kaše ovesná celozrnná 673
aL2763 Bio obilná kaše kukuřičná 431,593
cZ2919 Bio obilná kaše rýžová 378,413
cZ2920-V Bio obilná kaše rýžová 378,413

Mléčné kaše
cZ3443-F Mléčná první kaše pro kojence 505,232
cZ3444-F Mléčná kaše s ovocem a jogurtem 616,171
cZ3441-01 Bio Mléčná kaše na dobrou nocs banánem a suchary 610,549
cZ3471-01 Bio Mléčná kaše na dobrou noc s dětskými keksy 576,108
cZ3501-01 Bio Mléčná kaše na dobrou noc ovesná-jablečná 593,231

zeleninové příkrmy
cZ4000 Bio Karotka s bramborami 26,14
cZ4003-01 Bio Brambory se špenátem a se smetanou 104,679
cZ4063 Bio první dýně 53,1
4145 Bio dýně s bramborami 60,75

ovocné příkrmy
4370 Bio jablka s meruňkami 20,164

ovoce a Jogurt
5400 Bio Müsli, jahody a jogurt 119,068
5410 Bio Müsli, ovoce a jogurt 118,849

ovoce & obiloviny
cZ4703-01 Bio jablka s broskví a celozrnnou rýží 23,717

cZ4710 Bio jablka a banány s dětskými keksy 40,913
cZ4710-01 Bio jablka a banány s dětskými keksy 40,913
cZ4800 Bio ovocná kaše s celozrnnými obilovinami 42,043
cZ4800-01 Bio ovocná kaše s celozrnnými obilovinami 41,708

Kaše na dobrou noc
aL5160 Bio Kaše na dobrou noc krupicová s příchutí vanilky 118,928
aL5140 Bio Kaše na dobrou noc mléčno-obilná s keksy 110,321

Masové příkrmy
aL6000 Bio Krůtí maso 325,03

Menu příkrmy
cZ6105 Karotka s bramborami a lososem 101,35
cZ6143 Bio Mrkev s rýží a telecím masem 98,8
cZ6173 Brambory s králičím masem a fenyklem 101,63

cZ6210 Bio Zelenina s těstovinami a šunkou 122,096

6230 Bio Špagety v boloňské omáčce 95,135
cZ6253 Bio Zelenina a rýže s kuřecím masem 110,605
6400 Bio rajčata se špagetami a mozzarellou- paSTa BaMBiNi - bezmasý 133,836
cZ6403 Bio Těstoviny se zeleninou a smetanou 98,821
cZ6413 Bio Zelenina s rýží a telecím masem 102,74
cZ6510 Bio rajčata a brambory s kuřecím masem 60,571
cZ6525 Bio celozrnné špagety se zeleninovou omáčkou 87,377
cZ6530 Bio rýže s karotkou a krůtím masem 98,378

informujeme
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cZ6540 Bio Zelenina s těstovinami a šunkou 131,098
cZ6550 Těstoviny s mořskou rybou, brokolicí a smetanou 136,021
cZ6803 Bio Zelenina a těstoviny s kuřecím masem 137,185
cZ6813 Bio Zelenina s krůtím masem 110,118
6825 Hipp Špagety s mořskou rybou a zeleninou ve smetanové omáčce 139,858
cZ6833 Bio Těstoviny s rajčaty a telecím masem 121,886
cZ7972 Bio Kuřecí polévka s pšeničnou krupicí 114,932
cZ7973 Bio Zeleninová polévka s kuřecím masem 125,004
cZ7976 Bio rajčatová polévka s kuřecím masem 99,332
cZ8635 Bio Boloňské špagety 126,907
cZ8637 Bio Boloňské lasagne 186,062
cZ8638 Bio Mini-rigatoni se zeleninou  ve smetanové omáčce 126,45
cZ8640 Bio Těstoviny s rajčaty a cuketou 103,874

100 % ovoce
cZ5800 Bio jablka s hruškami 9,477
cZ5805 Bio jablka s broskvemi 10,317
cZ5810 Bio jablka s jahodami 10,617

ovocné kapsičky
aL8520 Bio Fruit Fun jablko-Hruška-Banán 15,6
aL8521 Bio Fruit Fun jablko-Banán-jahoda 17,2
aL8525 Bio Fruit Fun jablko-Broskev-Lesní ovoce 12,98
aL8527 Bio Fruit Fun Hruška-Banán-Kiwi 15,509

snacks
cZ3566-01 Bio jablečné rýžové oplatky 380,912
cZ3569-01 Bio Borůvkové rýžové oplatky 388,011
8579 Bio Fruit Fun jablko-Banán s keksy 38,261
8575 Bio Fruit Fun 100% ovoce jablko-Hruška 10,999
3569 Bio Borůvkové rýžové oplatky 382,611

Šťávy
aL8003 Bio Šťáva z červených plodů ovoce 4,797
cZ8014 Bio jablečno-malinová šťáva 3,666
cZ8020 Bio Mrkvová šťáva 10,986
cZ8030 Bio jablečno-hroznová šťáva 3,342
cZ8032 Bio Hrušková šťáva 4,633
cZ8036-01 Bio Meruňkovo-hruškový nektar 9,008
cZ8043-01 Bio Švestkový nektar 0,211
cZ8230 Bio Štáva z červených plodů ovoce 4,797
cZ8240 Bio jablečno-hroznová šťáva 3,342
cZ8400 Bio Nápoj s jablečnou šťávou a fenyklovým čajem  1,265
cZ8410 Bio Nápoj s ovocnou šťávou a šípkovým čajem 2,517

Mockrát děkujeme společnosti Hipp a paní Mgr. Magdaleně Suchanové, Nutrition Specialist za aktualizované výsledky 
prověřování množství fenylalaninu v jejich výrobcích a paní janě Marešové za skvělý nápad.

informujeme
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16. prosince 2016 se v chrámu apoštola pavla v Ústí nad 
Labem uskutečnil vánoční koncert pěveckých sborů ka-
tedry hudební výchovy pedagogické fakulty Univerzity j. 
E. purkyně. Na  koncertě vystoupily tyto sbory s  převážně 
vánočním repertoárem: dívčí komorní sbor pod vedením 
Vladimíra Kuželky, Smíšený sbor pHoHŽ pod vedením jiří-
ho Grünera, Komorní smíšený sbor NoNa pod vedením Lu-
boše Hány, chorea academica pod vedením jiřího Holubce 
a  Smíšený sbor katedry HV se kterým vystoupili studenti 
sbormistrovství. publikum ocenilo pěvecký výkon souro-
zenců Vládíka (7 let, klasická pKU) a andulky Kuželkových, 
kteří byli nejmladšími účinkujícími. jako zástupce fenylke-
tonuriků Vládík spolu s  andulkou odváženě zazpíval sólo 
u  vybraných koled otmara Máchy za  doprovodu dívčího 
komorního sboru. Koncertu se zúčastnilo cca 150 účinku-
jících a cca 150 návštěvníků. Výtěžek koncertu 3 500 Kč byl 
věnován dětem s  fenylketonurií a  jinými dědičnými meta-
bolickými poruchami. 

Tento projekt podpořila finančně KHV spolu s  pF UjEp. 
Z těchto zdrojů byla zaplacena propagace, technické zajiš-
tění a pronájem kostela. Bez jejich finančního přispění by 
nemohl být celý výtěžek koncertu věnován NS pKU a jiných 
dMp. Všem sponzorům tímto mockrát děkujeme za  jejich 
přízeň a podporu.

Mgr. Jana Kuželková, Ph.D. a Doc. PaedDr. Vladimír Kuželka

Benefiční koncert VIII

Už delší dobu jsem měla myšlenku uspořádat koncert 
s  osvětou na  téma fenylketonurie. Nevěděla jsem, jak vše 
technicky zorganizovat. Už jenom proto, že bydlíme v obci 
Mohelno asi s 1 343 obyvateli a navíc jako matka na mateř-
ské dovolené moc času nemám.  Tak mě napadlo, že oslo-
vím jednu maminku z vedlejší vesnice a zeptám se jí, zda 
by mi jako vedoucí pěveckého farního sboru Mohelenská 
schola nepomohla zorganizovat v  naší farnosti benefiční 
koncert.  To se podařilo a dne 3. 1. 2016   se po delším vá-
hání a přípravách moje myšlenka stala realitou a za spolu-
práce  s Římskokatolickou  farností  Mohelno  se uskutečnil 
Benefiční koncert pro petříka Vlašína a děti s fenylketonurií.

 V úvodu akce  jsme účastníkům  promítli ukázku spotu,  
kde vystupuje Linda Hrušková s její maminkou a vysvětlují,  
co je to pKU. Když se vypínala projekce, tak nejeden člověk 
uronil slzu dojetím. poté následoval samotný koncert, kte-
rý trval asi hodinu a vystoupil na něm amatérský farní sbor 
Mohelenská schola a smyčcový kvintet Wild bow ladies. 

po  samotném koncertu  následovalo  mých pár pozná-
mek, kdy jsem účastníkům vysvětlovala, co je to fenylketon-
urie,  jak se s ní žije, nebo proč  petřík nemůže to či ono. Byla 
jsem velmi nervózní vystupovat před tolika lidmi a  ještě 
jim povídat o pKU, ale musím říci, že to bylo moc zajímavé 
a potěšilo mě,  že  mohelenské občany to moc zajímalo a že 
veřejnost je ochotná se dozvědět něco konkrétního o pKU.  
dokonce se ke mně hlásili i lidé s bezlepkovou dietou a ne-
bylo jich málo. 

Koncert se vydařil a lidé přispěli na benefičním koncertě 
částkou  8719,- Kč, kterou jsem vzápětí odeslala na transpa-
rentní účet na analýzy potravin, protože věřím,  že tyto vy-
brané peníze dobře poslouží na analýzu potravin pro naše 
děti s pKU. 

Myslím si, že to nakonec dobře dopadlo, a že je potřeba 
mluvit na veřejnosti o fenylketonurii, protože jedině tak ne-
bude pKU srovnávána s bezlepkovou dietou a  ledy se po-
hnou k lepším zítřkům.

Eva Vlašínová

Koncert na faře aneb jak se sen stává 
skutečností

poděkování
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Výrobky nutricia (Milupa+ loprofin) 
Název Balení popis Cena

Damin LP mix 500 g mouka 106,-Kč

Loprofin LP rice 500 g rýže 162,-Kč

Loprofin LP long spaghetti 500 g špagety 138,-Kč

Milupa LP Drink 400 g mléčný nápoj (v prášku) 307,-Kč

Milupa LP Drink choco 375 g čokoládový nápoj (v prášku) 258,-Kč

Loprofin PKU milk drink 200 ml mléčný nápoj 33,-Kč

Milupa LP Flakes 375 g lupínky 127,-Kč

Milupa LP Ringlets 250 g čokoládové kroužky 96,-Kč

Milupa LP-fruity birne 300 g ovocná kaše (hruška) 100,-Kč

Milupa LP-fruity apple-banana 300 g ovocná kaše (jablko-banán) 100,-Kč

Výrobky nestlé (Vitaflo) 
Název Balení popis Cena

ProZero 250 ml náhrada mléka 38,-Kč

ProZero 1000 ml náhrada mléka 109,-Kč

Vitabite 7 x 25 g čokoláda 208,-Kč

Výrobky Mevalia
Název Balení popis Cena

Mevalia BREAD MIX 500 g mouka 98,-Kč

Mevalia DITALI 500 g těstoviny 110,-Kč

Mevalia FUSILLI 500 g těstoviny 110,-Kč

Mevalia PENNE 500 g těstoviny 110,-Kč

Mevalia FROLLINI 200 g sladké sušenky 95,-Kč

Mevalia CHOCO CHIP 200 g čokoládové sušenky 101,-Kč

Mevalia MAGDALENAS 4 x 50 g meruňkové koláčky 113,-Kč

Výrobky Finax
Název Balení popis Cena

Finax 900 g mouka 104,-Kč

Vážení pacienti s pKU a jinými dMp,
jak už jistě někteří z Vás víte, tak zhruba od loňského roku funguje zásluhou vstřícného postoje vedení nemocnice a díky 
osobní iniciativě pharmdr. Lucie Kachtíkové možnost nákupu nízkobílkovinných výrobků v ústavní lékárně Fakultní nemoc-
nice Královské Vinohrady.

Tato lékárna se nachází v areálu Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, pavilon p,  na adrese Šrobárova 50, praha 10, ale 
vchod do ní je z ruské ulice, a má následující otevírací dobu: 

Po - Pá 7:30 - 18:00 hod. (bez polední pauzy) - so, ne, svátky 7:30 - 12:00 hod. 12:30 - 16:00 hod.

aktuálně tato lékárna nabízí možnost nákupu nízkobílkovinných výrobků firem Nutricia, Nestlé, Mevalia a Finax dle níže 
uvedeného přehledu, přičemž v nejbližší době bude tento prodej rozšířen i o možnost nákupu nízkobílkovinných výrobků 
firmy MetaX.
nízkobíkovinné potraviny – volný prodej (stav cen k 13.6.2016)

Prodej nízkobílkovinných výrobků 
v lékárně FnKV

aktuální přehled výrobků Vám ráda zašle paní pharmdr. Lucie Kachtíková nebo ho naleznete i na našich internetových 
stránkách www.nspku.cz v oddíle odkazy – prodejci nízkobílkovinných potravin – Lékárna FNKV.

Tato lékárna má většinu těchto výrobků aktuálně ve svých prostorech, ale v případě, že požadujete těchto výrobků větší 
množství nebo chcete mít jistotu, že Vámi požadované výrobky si při návštěvě lékárny odnesete, tak neváhejte dopředu 
kontaktovat pharmdr. Lucii Kachtíkovou na níže uvedených kontaktech (e-mail : lucie.kachtikova@fnkv.cz , tel. do lékárny: 
267 163 553 nebo 267 162 823) a určitě se domluvíte. 

Výrobky je možno zakoupit pouze přímým prodejem, jejich zasílání poštou nebo kurýrem tato lékárna nezabezpečuje!!!
Takže máte-li zájem, nakupujte, ať se tento způsob prodeje mezi Vámi co nejrychleji rozšíří a neskončí z toho důvodu, že 

o tyto výrobky z Vaší strany není zájem.
Ing. Radek Puda, předseda Národního sdružení PKU a jiných DMP, z.s.

informujeme
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suroviny: 500 g NB mouky, 100 g moučkového cukru, 
300 ml NB teplého mléka, 1 vanilkový cukr, citronová kůra
1 droždí, náhražka za 2 vejce, 180 g rozpuštěného másla, 
špetka soli

Postup přípravy: V hrnku rozmícháme v trošce mléka 1 
lžíci cukru, přidáme rozdrobené droždí a na teplém místě 
necháme vzejít kvásek. do  mísy dáme mouku a  ostatní 
přísady. Nakonec přidáme kvásek. Vypracujeme těsto, 
které necháme zhruba hodinku kynout. pak těsto přen-
dáme na vál, znovu propracujeme a na konec rozdělíme 
na čtyři díly. Z každého uděláme tři válečky, spleteme je 
do copu a ty pak spojíme do věnečků. Kousky přendáme 
na  plech vyloženým pečícím papírem, potřeme olejem 
(nebo máslem případně malým množstvím vejce s vodou 
dle tolerance) a pečeme při 175 °c dozlatova. Horké peči-
vo posypeme moučkovým cukrem.

celý recept obsahuje asi 264 mg phe.
Autor: Anna Kalinová

Kynuté pletence

suroviny: 280 g NB mouky, 200 g palmarín, 100 ml sme-
tany 33%, 20 g droždí, 120 g cukru krystal, 1 čajová lžička 
cukru moučka, 200-250 g hustého džemu, citronová šťáva 
a kůra, sůl, cukr moučka smíchaný s vanilkovým cukrem 
na posypání

Postup přípravy: Z droždí, 50 ml vody a 1 čajové lžičky 
cukru moučka připravíme kvásek, který necháme vzejít. 
V míse smícháme mouku s palmarínem, přidáme kvásek, 
smetanu, cukr krystal , sůl a citronovou šťávu a zpracuje-
me v hladké těsto, které necháme přes noc odstát v chla-
du. 
Z těsta vyválíme plát asi 0,5 cm silný, z kterého vykrájíme 
kolečka o průměru 8 cm. do středu kolečka dáme džem, 
přeložíme na piroh a jemně zatlačíme okraje. pirohy uklá-
dáme na plech vyložený pečícím papírem  a pečeme při 
200 ° c asi 15-20 minut. Hotové pirohy pocukrujeme práš-
kovým cukrem s vanilkou.

celý recept obsahuje asi 207 mg phe 
Autor: Jana Komárková

sladké pirohy

suroviny: 10 g oleje,  20 g cibule, 20 g zelené papriky, 20 g kapie, 20 g pórek, 30 g rajčata,  30 g hlávkové zelí, 30 g cuketa, 5 g 
sojová omáčka, 20 g kečup Hamé, 10 g NB mouka, 30 ml voda,  sůl, pepř, Vegeta, koření na čínu

Postup přípravy: očištěnou zeleninu nakrájíme na nudličky, přidáme sůl, koření na čínu, sojovou omáčku, kečup, olej, NB 
mouku rozmíchanou ve vodě a vše dobře promícháme. Necháme odležet nejlépe do druhého dne. Naloženou čínu vložíme 
na pánev, dle potřeby podlijeme vodou a dusíme do měkka. dle chuti dochutíme.
1 porce obsahuje:  99,8 mg  Phe, 2,9 g bílkovin

Autor: Anna Kalinová

zeleninová čína
oCHutnalI Jste na PRaCoVě 2016:

uPeKlI  Jste sI na  VelIKonočníM KuRsu Pečení V DuBnu 2016 V PRaze:

recepty
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suroviny: 400 g brambor, 200 g NB mouky ,sůl, voda, 400 g švestek nebo švestkových povidel, 120 g másla, 50 g NB strouhan-
ky,100 g cukru krystal

Postup přípravy: Brambory uvaříme ve šlupce, necháme vychladnout a oloupeme. Na vál nastrouháme brambory, přidáme 
mouku, sůl a podle potřeby vodu. Zpracujeme na vláčné těsto. rozválíme na přibližně půl cm silný plát, nakrájíme na čtver-
ce, do každého dáme polovinu švestky a vytvarujeme  do tvaru koule.  Mezi tím dáme vařit vodu a následně do vařící vody 
vložíme knedlíky a dáme je vařit. Vaříme asi 10 – 15 minut. Uvařené knedlíky vytáhneme, polejeme máslem a posypeme 
opraženou strouhankou smíchanou s cukrem krystal.

Z receptu uděláme 4 porce.

celý recept obsahuje 546 mg phe.
1 porce obsahuje 136 mg phe.  

Autor: Mária Maníková

Švestkové knedlíky z bramborového těsta

suroviny: 

Dušené  hlávkové zelí: 400 g brambor, 240 g NB mouky, sůl, voda, 40 g másla
těsto: 450 g hlávkového zelí, voda, sůl, kmín, bobkový list,20 g tuku, 30 g cibule, cukr, ocet

Postup přípravy: připravíme dušené  hlávkové zelí. očištěné hlávkové zelí nakrájíme na proužky podlejeme vodou, osolíme, 
přidáme kmín, bobkový list a dusíme do měkka asi 10 – 15 minut. přidáme najemno nakrájenou na tuku osmaženou cibulku 
a promícháme. dochutíme cukrem, octem a solí. očištěné brambory nastrouháme najemno, část vody z brambor slejeme, 
přidáme NB  mouku, sůl a vypracujeme těsto. Těsto protlačíme sítem na halušky do vroucí osolené vody.
Vaříme asi 5 minut. Uvařené strapačky scedíme, necháme odkapat a pomastíme tukem. dušené hlávkové zelí promícháme 
s uvařenými strapačkami a podáváme.

Z receptu uděláme 4 porce.
1 porce obsahuje 193 mg phe.

Autor: Mária Maníková

strapačky se zelím

suroviny: 1 kg NB mouky, 1 a 1/2 lžička náhražky vajec, 3 lžíce oleje, 1 droždí, 400 ml vlažné vody, sůl, NB chleba

Postup přípravy: Z droždí a vody si uděláme kvásek. Mezitím si do mísy dáme mouku, náhražku, sůl, olej a přidáme kvásek. 
poté přidáváme postupně vodu. Těsto nesmí být moc tuhé,  nakonec zapracujeme na kostičky nakrájený NB chléb. Necháme 
na teplém místě 45 minut kynout. poté vytvarujeme šišky ve tvaru knedlíku. Vaříme v páře cca 28 minut.

Autor: Anna Kalinová

Pravé domácí  knedlíky

suroviny: 2 plátky Bezgluten kukuřičný chléb - na  kos-
tičky namočit v Lp drinku, 20g Lp drink + voda (1 hrnek 
vlažného mléka), sůl, 1 lžička NB náhražky vajec od Me-
taxu (prášek), 3/4 hrnku NB mouka Metax  Sunny, 50 g NB 
krupice Metax, 1/2=7 g prášku do pečiva

Postup přípravy: Veškeré přísady, do kterých je možno 
přidat i trochu NB krupice,  navzájem smícháme do směsi, 
kterou naplníme hrnky zhruba do 3/4. 2 hrnky vymažeme 
a vysypeme Herou  + NB krupicí a naplníme je  lžící  touto 
směsí zhruba do  3/4 jejich výšky. pečeme v mikrovlnné 
troubě na 800 W asi 7,5 minuty. po té necháme vychlad-
nout, vysypeme knedlík z hrnku a nití ho rozkrájíme. Ze 
dvou knedlíků uděláme cca 10 – 12 koleček. celý recept 
obsahuje cca celkem 40  mg phe.

recept najdete i na FB stránkách pKU maminky
Autor: Ing. Šárka Štěrbová

PKu houskový knedlík z mikrovlnky

oBDRželI JsMe oD Vás:

uVařIlI Jste sI na  KuRsu Vaření V DuBnu 2016 V BRně:

recepty
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