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Díky nemoci známe hodnotu zdraví, díky zlu hodnotu dobra, 
díky hladu sytost, díky únavě odpočinek. 

Hérakleitos

metabolík
Vážení čtenáři,
Vánoce jsou za námi a s nimi i ten neobyčejný čas plný zázra-
ků a plnění nejtajnějších přání. Představa ideálně strávených 
Vánoc může být pro každého jiná. Pro někoho je to zběsilé 
shánění dárků, pro druhého zase podvečerní procházka 
křupavým čerstvě napadaným sněhem. Představa rodinná 
pohody, klidu a úsměvů nejbližších je ale snad společná pro 
všechny.
České Vánoce mají svůj základ v lidové předkřesťanské kultu-
ře, ve slavení zimního slunovratu a neodmyslitelně k nim patří 
ozdobený stromeček, Ježíšek, koledy, cukroví a kapr.
Vy už jistě dojídáte spoustu výborného cukroví a poslední 
zbytky bramborového salátu, víte ale, co mají k jídlu děti v ji-
ných zemích?
Například v Dánsku mají opepřenou tresku s ředkvičkou 
a jako dezert rýžový nákyp s mandlemi. Ve Švédsku jako vá-
noční specialitu podávají vařené fazole se slaninou a cibulí. 
V Polsku se zase podává boršč nebo zelí s houbami. Na italské 
vánoční hostině zase nesmí chybět panettone, typická vá-
noční bábovka s hrozinkami a kandovanou citrusovou kůrou. 
A víte, co dělají na Havaji? Na Havaji prý panuje zvyk pořídit si 
na Vánoce domů akvárium s rybou, jejíž domorodé jméno je 
humu-humu-nuku-nuku-a-pua-a.
Jelikož poslední číslo roku 2009 jsme vám nestihli poslat na 
konci roku, dovolte nám dodatečně popřát do nového roku 

pevné zdraví, hodně štěstí, vzájemné tolerance, optimismu 
a jen samé radosti.
Na závěr jeden krátký vánoční příběh a kdo ví, třeba vás bude 
v tomto roce inspirovat.

Víc než dárek
Tento příběh se stal už dávno. Žil jednou jeden tatínek se svojí 
malou pětiletou dcerkou. Peněz tehdy měli velmi málo. Bylo 
zrovna před Vánoci a malá holčička ztratila jednu cennou věc. 
Otec se velmi nazlobil a dcerku potrestal.
Na Štědrý den dalo děvčátko otci balíček s těmito slovy: „Ta-
tínku, tohle je pro tebe”. Otec byl nejdříve v rozpacích, a když 
zjistil, že balíček je prázdný, rozzlobil se.
Přísným hlasem se zeptal: „Nevíš, že když dáváš dáreček, něco 
musí být uvnitř?”   
Děvčátko se podívalo na otce a se slzami v očích řeklo: „Není 
prázdný! Je naplněný mými polibky pro tebe!” Otec se velmi 
zastyděl, poklekl, objal svoji dcerku a poprosil o odpuštění.  
Od té doby otec střežil svůj balíček pod postelí, a když se mu 
nedařilo či potřeboval povzbudit, otevřel balíček a vybral 
z něho jednu pusu. Každý z nás by měl mít také takový svůj 
balíček plný lásky od svých dětí, přátel, rodiny...

Vaše redakce
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Polynenasycené mastné kyseliny 
(LC-PUFA): význam pro dětský 
organismus a rizika jejich nedostatku 
u dětí s dietním omezením

Na odborné téma

Úvod
Existuje již více prací ukazujících, že pacienti s fenylketonu-
rií (PKU), i přes dobře vedenou dietní léčbu, mají přece jen 
snížené kognitivní (myšlenkové) funkce (o 3–10 bodů IQ) 
oproti zdravým sourozencům (1–3). Popisovaná je i porucha 
koncentrace ve škole (4) a poruchy jemné motoriky (5). Uka-
zuje se, že mezi  příčiny nepatří pouze změny koncentrace 
fenylalaninu (Phe) v krvi a dodržování diety, ale i další fakto-
ry, jako například nedostatek dlouhých nenasycených mast-
ných kyselin ve výživě (Long Chain PolyUnsaturated Fatty 
Acids, LC-PUFA) (6, 7). Dodávka LC-PUFA, a zejména docosa-
hexaenové kyseliny (DHA),  eicosapentaenové kyseliny (EPA) 
a arachidonové kyseliny (AA) do organismu pacienta s PKU 
není dostatečná, protože potraviny, které obsahují optimální 
množství těchto mastných kyselin (jako maso, máslo, mléčné 
výrobky, játra, vajíčka, ryby) nejsou podávány v dostatečném 
množství. Bohužel tvorba DHA, EPA a jiných LC-PUFA v orga-
nismu samotném z kyseliny alfa-linolenové (ALA) a linolové 
(LA), které musejí být ovšem také přijímány stravou, nestačí 
nedostatek doplnit. Je proto třeba o existenci těchto kyselin 
vědět a věnovat jejich optimálnímu přísunu do organismu 
dítěte s nutností určité dietní restrikce zvýšenou pozornost. 
V našem krátkém sdělení  shrnujeme základní poznatky, které 
jsou o LC-PUFA známy, a to jak z pohledu základních fyziolo-
gických funkcí, tak z hlediska jejich příjmu u dětí s nízkobílko-
vinnou dietou.  

Fyziologické funkce
Lidský organismus dokáže sám vytvářet pouze nasycené 
mastné kyseliny a nenasycené mastné kyseliny s jednou 
dvojnou vazbou. Mastné kyseliny s více dvojnými vazbami 
(polynenasycené mastné kyseliny - LC-PUFA) vytvářet nedo-
káže, a je nutno je přijímat ve stravě, proto se stávají pro orga-
nismus esenciální (nepostradatelné). Dle polohy dvojné vaz-
by od konce řetězce se rozdělují LC-PUFA na omega-3 (n-3) 
a omega-6 (n-6). Mezi omega-3 patří například DHA, EPA, ALA 
a mezi omega-6 LA a AA. LC-PUFA tvoří nezbytnou součást 
buněčných membrán (tvoří až 15 % všech lipidů buněčných 
membrán) a pomáhají modulovat jejich fyziologické funkce. 
Vysoké koncentrace se nacházejí zejména v mozku a sítnici 
během vývoje jedince a odpovídají za optimální rozvoj ko-
gnitivních a zrakových funkcí (8). LC-PUFA tvoří také prekur-
zory (základy pro tvorbu) pro bílkovinné signální molekuly 
(prostaglandiny, prostacykliny, thromboxany a leukotrieny), 
které jsou důležité pro mezibuněčnou komunikaci a ovlivňují 
například cévní tonus (napětí), agregaci (slučování) krevních 
destiček a imunitní funkce. Před narozením dítěte jsou tyto 

mastné kyseliny získávány přes placentu od matky a jejich 
hladina v pupečníkové krvi záleží na výživě matky (9). Denní 
doporučená dávka kyseliny DHA v průběhu gravidity je 100-
300 mg/den. To většinou představuje nutnost zařadit do jídel-
níčku 2x týdně mořské ryby. Dostatečný příjem DHA ve výživě 
těhotné ženy prokazatelně vede ke snížení rizika předčasné-
ho porodu a narození dítěte s nízkou porodní hmotností (tj. 
nitroděložní růstovou retardací) (10, 11). Vícečetné těhoten-
ství nároky na DHA ve výživě matky ještě znásobuje. Mateř-
ské mléko obsahuje většinu LC-PUFA (LA, ALA, DHA, EPA, AA), 
do kojeneckých mlék se musí dodávat. Zatímco hladina AA 
v mateřském mléku je relativně stabilní, a to i v celosvětovém 
měřítku, hladina DHA je velmi variabilní a závislá na příjmu 
výživou. Biologická dostupnost LC-PUFA z kojeneckých mlék 
je nižší. Denní potřeba kyseliny DHA u dětí v průběhu prvního 
roku života je 100 mg (představující zhruba 2 % z celkového 
energetického příjmu). Již práce z 90. let ukázaly, že zvýšené 
dodávky LC-PUFA u opic zlepšily jejich zrakové funkce a vývoj 
určitých žádoucích vzorců chování (12, 13). Zásadní vliv DHA 
na optimální psychomotorický vývoj byl prokázán násled-
ně i u dětí ve studiích, které srovnávaly děti kojené a živené 
kojeneckým mlékem, které neobsahovalo LC-PUFA (14-16). 
Podávání DHA matkám v průběhu těhotenství prokazatelně 
zlepšilo zrakové funkce (parametry zrakových evokovaných 
potenciálů dětí ve věku 2,5 a 6 měsíců) a jemnou motoriku 
dítěte ve věku 2,5 let (17). Podobný efekt se dosáhl suplemen-
tací kojeneckých mlék nedonošeným dětem (18). Zvýšený 
příjem rybího oleje v průběhu těhotenství a laktace (kojení) 
vedl i k prokazatelnému zlepšení inteligenčního kvocientu 
(IQ) ve slovní složce a v porozumění (19-21). Určitý vztah je 
dáván i mezi nedostatkem LC-PUFA v raných stadiích vývoje 
a rozvojem poruch specifických školních dovedností a syn-
dromu ADHD (syndrom poruchy pozornosti a hyperaktivity) 
(22). Pozitivní efekt LC-PUFA byl dokumentován i ve vztahu 
ke kardiovaskulárnímu a imunitnímu systému, kde byly zjiš-
těny  snížené hodnoty krevního tlaku u šestiletých dětí, které 
dostávaly kojenecká mléka obohacená o LC-PUFA (23) a zvý-
šení počtu lymfocytů, produkce cytokinů (signální proteiny 
zlepšující imunitní odpověď organismu) a rozpoznávání 
antigenu (látka vyvolávající imunitní odpověď) u nedonoše-
ných dětí, které byly kojené nebo dostávaly kojenecká mléka 
obohacená o LC-PUFA oproti kontrolní skupině krmené pou-
ze běžným kojeneckým mlékem (24). Efekt snižování rizika 
kardiovaskulárních onemocnění (infarktu myokardu, náhlé 
smrti, snižování hladin LDL cholesterolu, snižování agregační 
schopnosti krevních destiček) u dospělých je již všeobecně 
dobře znám (např. 25-27). Objevují se i studie ukazující jejich 
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příznivý efekt na průběh zánětlivých onemocnění například 
u revmatoidní artritidy a nespecifických střevních zánětů 
(14), ale i u demence a depresivních stavů (28).
Sice bychom našli v literatuře rovněž práce, které pozitivní 
efekt suplementace LC-PUFA matkám v průběhu těhotenství 
a kojení a dětem v době výhradně mléčné stravy neprokázaly 
a nepotvrdily, ale všeobecně se dá říci, že současný trend ve 
výživě matek a dětí je jejich dodávku do organismu zvyšovat, 
a to minimálně po celé období prvního roku života. Evropská 
komise pro bezpečnost potravin (The European Food Safe-
ty Autority) přitom prokázala, že při konzumaci zvýšeného 
množství ryb ve výživě matky (jedna až dvě rybí porce 2x týd-
ně) nestoupá riziko příjmu potravinových kontaminant (látek 
znečisťujících potraviny) jako polychlorovaných bifenylů a di-
oxinů. 

LC-PUFA u dětí s nízkobílkovin-
nou dietou

Je dokumentováno, že příjem tuků a LC-PUFA ve výživě dí-
těte s PKU (a to zejména mladších pěti let) není dostatečný 
(6, 7, 10, 29-33). Přitom podávání LC-PUFA (sáčky obsahující 
17,2 g/100 g LA a 4,5 g/100 g ALA) 44 dětem s PKU (ve věku 
1-10 let) ve studii Cleary MA a spolupracovníků (34) po dobu 
20 týdnů vedlo k signifikantnímu (průkaznému) nárůstu kon-
centrace DHA (o 19 %) v membráně erytrocytů těchto dětí, 
což potvrdilo dostatečný efekt jejich perorální suplementace 
na hladiny LC-PUFA nejen v krvi (10, 35), ale i přímo v buněč-
né membráně. Práce s podáváním LC-PUFA (rybí olej v kap-
slích v dávce 1-10 g/den, dávka DHA >15 mg/kg) 36 dětem 
s PKU dokládá zlepšení parametrů zrakových evokovaných 
potenciálů (36, 37) a specifických motorických funkcí (jem-
ná motorika, testy rovnováhy, rytmické pohyby) (37, 38) již 
po tříměsíčním podávání. Podobný efekt při léčbě pacientů 
s PKU dokumentovalo více pracovních skupin (35, 39-42). 
Je zarážející, že do současné doby nejsou k dispozici žádné 
údaje a studie, které by se zabývaly studováním hladin LC-
PUFA v krvi či analyzovaly efekt jejich suplementace u jiných 
dědičných poruch metabolismu s nutností podávání nízko-
bílkovinné stravy (jako například u pacientů s tyrosinémií, 
homocystinurií, organickými aciduriemi a poruchou cyklu 
močoviny). Ojedinělé práce však již začínají studovat vliv LC-
PUFA u pacientů s nízkotukovou dietou (pacienti s X-vázanou 
adrenoleukodystrofií) (43).
Závěr: O existenci LC-PUFA se ví již více než 70 let a někte-
ré práce naznačují, že rozhodující pro extrémní nárůst obje-
mu mozku v průběhu vývoje člověka (1300 g) oproti opicím 
(450 g) byla změna jídelníčku s vyšším příjmem tuků, a tím 
i nenasycených mastných kyselin (44). V současné době se ví, 
že LC-PUFA jsou nepostradatelné pro základní buněčné funk-
ce, a zejména pro optimální vývoj mozku a zrakových funk-
cí. Doložené práce, ukazující určité zhoršení neurologických 
funkcí u dětí uměle živených versus kojených, vedlo k zavede-
ní obohacování kojeneckých mlék o LC-PUFA. Teprve nedáv-
no se obrátila pozornost na skupinu dětí na nízkobílkovinné 
dietě (pacienti s fenylketonurií) a výsledky jsou jednoznačné. 
Tyto děti jsou ohroženy nízkou dodávkou LC-PUFA ve své vý-

živě a je třeba denní příjem LC-PUFA těchto dětí monitorovat 
a zvyšovat. Netýká se to ale pouze pacientů s fenylketonurií, 
ale musíme předpokládat (podrobné studie zatím chybějí) 
stejný problém u všech dětí, které musejí užívat přísnou níz-
kobílkovinnou a nízkotukovou dietu.    

(MUDr. Tomáš Honzík, Ph.D., 09/2009)

Literatura:
1. Koch R., et al., J Inherit Metab Dis. (1984) 7: 86-90.
2. Pietz J. et al., Eur J Pediatr. (1988) 147: 361-367.
3. Burgard P. et al., Eur J Pediatr. (1996) 155: S33-S38.
4. Stemerdink BA. et al., J Inherit Metab Dis. (2000) 23: 548-562.
5. Pietz J. et al., Eur J Paediatr. (1998) 157: 824-830.
6. Galli C. et al., J Pediatr. (1991) 119: 562-567. 
7. Pöge AP. et al., J Inherit Metab Dis. (1998) 21: 373-381.
8. Heird WC and Lapillonne . Ann Rev Nutr. (2005) 25: 549-571.
9. Krauss-Etschmann S. et al., Am J Clin Nutr. (2007) 85: 1392-1400.
10. Koletzko B. et al., J Inherit Metab Dis. (2007) 30: 326-332.
11. Horvath A. et al., Br J Nutr. (2007) 98: 253-259.
12. Neuringer M. et al., Proc Natl Acad Sci USA (1986) 83: 4021-4025.
13. Reisbick S. et al., Physiol Behav. (1994) 55: 231-239.
14. Cleland LG. et al., Am J Clin Nutr. (1992) 55: 395-399.
15. Heird WC. Et al., Curr Opin Lipidol. (1997) 8:12-16. 
16. Birch EE. et al., Pediatr Res. (1998) 44: 201.
17. Dunstan JA. et al., J Allergy Clin Immunol. (2003) 112: 1178-1184.
18. SanGiovanni JP. et al., Early Hum Dev. (2000) 57: 165-188.
19. Innis SM. et al., J Pediatr. (2001) 39: 532.
20. Innis SM. et al., Am J Clin Nutr. (2002) 75: 406S.
21. Hibbeln JR. Nut Health (2007) 19 (1-2): 9-19. 
22. Richardson AJ and Ross MA. Prostaglandins Leukot Essent Fatty Acids (2000) 63: 1-9.
23. Forsyth JS. et al., Br Med J. (2003) 953.
24. Field CJ. et al., J Pediatr Gastro Nutr. (2000) 31: 291.
25. Bucher HC. et al., Am J Med. (2002) 112: 298-304.
26. Hu FB. et al., J Am Med Assoc.  (2002) 287: 1815-1821.
27. Hu FB. et al., Circulation (2003) 107: 1852-1857.
28. Akabas SR. and Deckelbaum RJ. Am J Clin Nutr. (2006) 83 (Suppl): S1536-S1538.
29. Sunjurjo P. et al., J Inherit Metab Dis. (1994) 17: 704-709.
30. Cockburn F. et al., Int Pediatr. (1996) 11: 56-60.
31. Agostoni C. et al.,  Prostaglandins Leukot Essent Fatty Acids (1997) 56: 219-222.
32. Moseley K. et al., J Inherit Metab Dis. (2002) 25: 56-64.
33. Rose HJ. et al., J Hum Nutr Dietet. (2005) 18: 395-400.
34. Cleary MA. et al., Eur J Clin Nutr. (2006) 60: 915-920.
35. Agostoni C. et al., J Pediatr. (2000) 137: 504-509.
36. Beblo S. et al., Neurology (2001) 57: 1488-1491.
37. Koletzko B. et al., Prostaglandins Leukot Essent Fatty Acids (2009): 81(2-3):159-164. 
38. Beblo S et al., J Pediatr. (2007) 150: 479-484.
39. Ullrich K., et al., Eur J Paediatr. (1996) 155 (Suppl 1):S74-S77.
40. Ludolph AC. et al.,  Eur J Paediatr. (1996) 155 (Suppl 1):S64-S68.
41. Leuzzi V. et al., J Inherit Metab Dis. (1998) 21: 351-364.
42. Henderson RM et al., Acta Paediatr. (2000) 89: 52-57.
43. Deon M. et al., Metab Brain Dis. (2008) 23:43-49.
44. Muskiet FA. et al., J Nutr. (2004) 134: 183-186.  



4

Zpravodaj NS PKU

Zápis z výroční schůze
Dne 21. listopadu 2009 dopoledne se v zasedací místnos-
ti Dětské kliniky Všeobecné fakultní nemocnice (VFN), Ke 
Karlovu 2, Praha konala Výroční členská schůze Národního 
sdružení PKU a jiných DMP.
Této schůze se zúčastnili předsedkyně sdružení p.Hana 
Koňaříková, oba místopředsedové p. Markéta Lhotáková 
a p. Radek Puda, hospodářka p.Markéta Samková a dalších 
25 členů sdružení.

Prvním bodem programu bylo shrnutí uskutečněných 
akcí za rok 2009:

 Víkendové setkání rodičů a dětí s PKU a jinými DMP - a) 
30. 4. - 3. 5. 2009, Radimovice u Želče, zotavovna Vě-
zeňské služby ČR Pracov – 118 účastníků, z toho 32 dětí 
s PKU nebo jinou DMP 
 Víkendové setkání dospělých s PKU a jinými DMP - b) 
23.10.-25.10.2009, Praha, hotel Aura – 21 účastníků 
s PKU nebo jinou DMP
 Edukační kursy vaření nízkobílkovinných jídel pro jed-c) 
notlivé věkové kategorie ve spolupráci s metabolickým 
centrem Fakultní nemocnice Královské Vinohrady – pět 
kursů v roce 2009
 Vydávání časopisu Metabolík v nákladu 500 kusů / d) 
čtvrtletně
 Modernizace a doprogramování internetových strá-e) 
nek Sdružení www.nspku.cz, prostřednictvím kterých 
probíhá poskytování aktuálních informací o Sdružení 
a poradenská činnost
 Vytvoření loga Sdruženíf ) 
 Seznámení s výsledky dotačních programů z roku 2009 g) 
(příspěvek na členství v ES PKU, modernizace a dopro-
gramování internetových stránek, vydávání časopisu 
Metabolík)
 Výsledky jednání Sdružení s úřady h) 

 jednání s Hlavním hygienikem ČR ve věci ohřívání - 
z domova donesených hotových nízkobílkovinných 
jídel – k předmětné záležitosti vydáno kladné stano-
visko
 jednání s VZP o možnosti rozšířit příspěvek pro celi-- 
atiky na nákup bezlepkových výrobků i pro pacien-
ty s PKU – k předmětné záležitosti vydáno záporné 
stanovisko 
 podnět k Veřejnému ochránci lidských práv k mož-- 
nosti rozšířit příspěvek VZP pro celiatiky na nákup 
bezlepkových výrobků i pro pacienty s PKU – k před-
mětné záležitosti vydáno stanovisko, že toto je plně 
v kompetenci VZP

Poté následovalo čtení Výroční zprávy Sdružení za rok 
2008, která se nechala kolovat mezi všemi zúčastněnými.

Druhým bodem programu bylo seznámení s plánova-
nými akcemi Sdružení v roce 2009 a 2010:

 i) Mikulášské setkání rodičů a dětí s PKU a jinými DMP, 
21. 11. 2009 odpoledne, Praha, Pidivadlo, očekávaná 
účast 35 dětí s PKU nebo jinou DMP 
 Mikulášské setkání rodičů a dětí s PKU a jinými DMP, j) 
5.12.2009, Olomouc, loutkové divadlo Kašpárkova říše, 
očekávaná účast 35 dětí s PKU nebo jinou DMP 

 Víkendové setkání rodičů a dětí s PKU a jinými DMP k) 
v roce 2010, 29. 4.–2. 5. 2010, Radimovice u Želče, zota-
vovna Vězeňské služby ČR Pracov 
 Víkendové setkání dospělých s PKU a jinými DMP v roce l) 
2010 – místo a termín budou upřesněny
 Mikulášská setkání rodičů a dětí s PKU a jinými DMP m) 
v roce 2010, pravděpodobně Praha a Olomouc, přesná 
místa a termíny budou upřesněny
 Analýzy potravin na aminokyseliny fenylalanin a me-n) 
tionin – předpoklad 10 výrobků s termínem realizace 
prosinec 2009
 Edukační kursy vaření nízkobílkovinných jídel pro jed-o) 
notlivé věkové kategorie ve spolupráci s metabolickým 
centrem Fakultní nemocnice Královské Vinohrady – 
předpokládáno 5 kursů v roce
 Vydávání časopisu Metabolík v nákladu 500 kusů / p) 
čtvrtletně

Třetím bodem programu byl přehled podaných žádostí 
o dotace na rok 2010.
Pro rok 2010 Sdružení požádalo o tyto dotace z Dotačního 
programu podpory VÚA – Úřadu vlády:

 Organizačně-administrativní servis NS PKU a jiných q) 
DMP – požadováno 28 000 Kč
 Potravinové tabulky pro výživu u vrozených poruch r) 
metabolismu – požadováno 105 000 Kč
 Členství v Evropské společnosti pro PKU a jiné DMP (ES s) 
PKU) – požadováno 7700 Kč
 Vydávání časopisu Metabolík – požadováno t) 
105 000 Kč.

Tyto dotační programy a jejich částky byly účastníky schů-
ze jednohlasně odsouhlaseny.
 

Ve čtvrtém bodu programu místopředseda Radek Puda 
seznámil účastníky schůze s chystanými analýzami po-
travin, plánovanými v roce 2009, a nastínil plán pro rok 
2010. Zároveň rozdal účastníkům schůze formuláře, kde 
všichni měli z několika možností vybrat potraviny, které 
si přejí zanalyzovat. Zanalyzováno bude 10 výrobků, které 
získaly největší počet hlasů.

V pátém bodu programu hospodářka Markéta Samko-
vá seznámila účastníky schůze s průběžnými výsledky 
hospodaření Sdružení za rok 2009 a nechala mezi zú-
častněnými kolovat zprávu o účetnictví. K dispozici k na-
hlédnutí bylo též celé účetnictví NS PKU.
V rámci tohoto bodu byla jednohlasně všemi přítomnými 
zvolena Revizní komise NS PKU  ve složení Darina Leuch-
terová a Klára Foglarová.

Šestý bod programu byl věnován časopisu Metabolík 
V jeho rámci bylo jednohlasně všemi přítomnými odsou-
hlaseno od 1. 1. 2010 zvýšení ročního předplatného ča-
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Vážení členové Národního sdružení PKU a jiných DMP,
na základě finančních možností NS PKU a jiných DMP bylo 
v prosinci 2009 předáno laboratoři Watrex deset výrobků 
k provedení analýz vybraných aminokyselin (fenylalanin 
a methionin) v těchto potravinách. Výběr těchto výrobků se 
uskutečnil na základě podnětů a tipů z členské základny a byl 
upřesněn hlasováním ze strany účastníků Výroční členské 
schůze Národního sdružení PKU a jiných DMP.
Přehled výrobků, které byly předány k analýze, včetně jejich 
dostupnosti, je uveden v přiložené tabulce:

Analýzy potravin v roce 2009

Název výrobku Velikost Bílkovi-
ny /100 g

Sachari-
dy /100 g

Tu-ky 
/100g

kJ 
/100 g

Kcal 
/100g

Dostup-
nost

Výrobce / 
Dovozce

Bebe Brumík jahodový 30 g 4,7 g 65,1 g 9,8 g 1517 360 téměř 
všude

Opavia - LU, 
Praha

Chléb toustový Albert Quality 
Penam

250 g 9,17 g 51,55 g 2,22 g 1114 263 téměř 
všude

Penam, Brno

Jogurt Ovísek - zakysaný 
obilný výrobek - višeň

125 g 1,4 g 8,9 g 2,2 g 256 61 Zdravá 
výživa

Mgr. Vl. Malyk, 
Olomouc

Müsli tyčinka Alnatura - 
jablečno-hrušková  

25 g 2,5 g 73,8 g 6,5 g 1538 364 dm 
drogerie

Alnatura,
Bickenbach (SRN)

Listové těsto Pasta Sfoglia 275 g 5,5 g 36,1 g 23,4 g 1573 377 Penny Landmanns 
Gmbh, 

Klosterhäsel-er 
(SRN)

Lupeto snacks Bohemia 
solené

50 g 2,4 g 64,0 g 25,0 g 2054 neuv. téměř 
všude

Intersnacks 
Choustník

Omáčka hotová Prima Cucina 
Quattro Formaggi

370 ml 1,5 g 4,5 g 9,0 g 440 105 téměř 
všude

Vitana, Byšice

Oplatky Miňonky 50 g 5,1 g 59,5 g 27,8 g 2130 508 téměř 
všude

Opavia - LU, 
Praha

Rybí salát Toppo 150 g 2,64 g 4,48 g 20,7 g 878 213 jen Lidl Delimax, 
Hodonín

Šunka dušená Albert Quality - 
vakuově balená

100 g 10 g 0 g 5 g neuv. neuv. Albert Baleno pro Ahold 
CZ, Brno

Termín ukončení analýz a předání jejich výsledků se před-
pokládá do Vánoc 2009. Zpracování výsledků předpoklá-
dáme v lednu 2010, přičemž jejich další distribuce bude 
přednostně prováděna e-mailovou korespondencí. Žádá-
me proto členy NS PKU a jiných DMP, kteří mají o výsledky 
těchto analýz v datové podobě zájem a nepředali dopo-
sud svůj e-mailový kontakt, aby tento kontakt co nejdří-
ve předali na e-mailové adresy dalibor.samek@volny.cz  
a radek.puda@dvorak-sw.com.

Ing. Radek Puda, 1. místopředseda NS PKU a jiných DMP

sopisu Metabolík pro nečleny NS PKU z původní částky 
100 Kč na částku 150 Kč. 
Zároveň byla rozšířena redakční rada o dva nové čle-
ny  Janu Kuželkovou a Richarda Denka.
V sedmém bodu programu místopředsedkyně Markéta 
Lhotáková seznámila účastníky schůze s možností zú-
častnit se marketingového průzkumu firmy GFK.
Všichni zájemci mohli vyplnit předtištěný formulář, na zá-
kladě kterého dávali souhlas s účastí v tomto marketingo-
vém průzkumu, který byl zaměřen na monitoring situace 

nízkobílkovinných potravin a aminokyselinových prepará-
tů na českém trhu.

Závěrečným, osmým bodem programu schůze byla dis-
kuse., V jejím rámci se diskutující zaměřili především na 
vylepšení obsahu časopisu Metabolík a na získávání dal-
ších možností dotací a sponzorských darů na provoz a jed-
notlivé projekty NS PKU a jiných DMP. 

V Táboře 1. 12. 2009
Hana Koňaříková, předsedkyně NS PKU a jiných DMP
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Vzhledem ke svému zdravotnímu postižení mají děti s PKU 
a jinými DMP nároky na některé dávky státní sociální podpo-
ry, z nichž nejvýznamnější jsou prodloužený rodičovský pří-
spěvek a příspěvek na péči.

Prodloužený rodičovský 
příspěvek

Prodloužený rodičovský příspěvek je dávka státní podpory, 
určená rodiči pečujícímu o dítě, které bylo posudkovým léka-
řem ohodnoceno jako dítě zdravotně postižené.
Vzhledem ke svému zdravotnímu postižení jsou děti s fenylketo-
nurií (PKU) a jinými DMP, vyžadujícími dietní režim, považovány 
za děti dlouhodobě zdravotně postižené, na základě čehož jim 
vzniká nárok na prodloužený rodičovský příspěvek, takto:
·  Nárok na rodičovský příspěvek v základní výměře (7600 Kč 

měsíčně), a to ode dne posouzení dítěte lékařem posud-
kové služby do dovršení 7 let věku.

·  Nárok na rodičovský příspěvek v nižší výměře (3000 Kč 
měsíčně), a to od dovršených 7 let věku do dovršených 
10 let věku, přičemž od 1. 1. 2010 je tento nárok prodlou-
žen až do dovršených 15 let věku.

Tyto nároky jsou stanoveny Zákonem o státní sociální pod-
poře č. 117/1995 Sb. ve znění pozdějších předpisů (zejména 
§ 30-32) a Přílohou k Vyhlášce MPSV č. 207/1995 Sb. ve znění 
Vyhlášky č. 62/2008 Sb. (posouzení u PKU je uvedeno v Kapi-
tole XI, položka 5 b), posouzení u ostatních DMP je uvedeno 
v Kapitole XI, položka 13 b)).
Prodloužený rodičovský příspěvek není automatická nároko-

Nároky na dávky státní sociální 
podpory při PKU a jiných DMP

vá dávka, nýbrž rodič si o ni musí požádat na místně přísluš-
ném úřadu práce dle místa svého bydliště. 
Podmínky pro jeho pobírání jsou, že dítě nesmí chodit do školky 
na déle než 6 hodin denně (toto je odchylné od běžného rodi-
čovského příspěvku, kde je tato doba 4 hodiny) nebo že řádně 
navštěvuje základní nebo střední školu, o čemž je vyžadováno 
potvrzení o návštěvě školy. Možnost přivýdělku rodiče v této 
době je neomezená a neovlivňuje výši rodičovského příspěvku.

V roce 2009 se rozhodl výbor Národního sdružení PKU 
a jiných DMP požádat pro financování činnosti a aktivit 
NS PKU a jiných DMP o dotace ze státního rozpočtu. Jako 
vhodný dotační program byl vybrán dotační program 
„Podpora veřejně účelných aktivit občanských sdruže-
ní zdravotně postižených (Program Podpora VÚA)“, jehož 
poskytovatelem je Vládní výbor pro zdravotně postižené 
občany, přičemž při tvorbě požadavků na dotace se mu-
sel respektovat požadavek státu na to, že na jeden projekt 
(typ aktivity) může být požádáno o dotaci pouze z jednoho 
dotačního programu.
Požadované částky dotací podle jednotlivých projektů jsou 
podrobně uvedeny v následující tabulce.
Výsledky dotačního řízení na tyto projekty budou známy 
v průběhu prvního čtvrtletí roku 2010 a naše členy o nich bu-
deme informovat prostřednictvím časopisu Metabolík.

Hana Koňaříková, předsedkyně NS PKU a jiných DMP

Název projektu 

Celkové 
rozpočtované 

náklady na 
projekt

Výše 
požadované 

dotace

Členství v Evropské asociaci 
pro PKU a jiné DMP

11 000 Kč 7700 Kč

Vydávání informativního 
časopisu Metabolík v nákladu 
500 výtisků čtvrtletně

150 000 Kč 105 000 Kč

Potravinové tabulky pro 
výživu u vrozených poruch 
metabolismu – překlad, 
doplnění, vydání a distribuce

150 000 Kč 105 000 Kč

Organizačně-administrativní 
servis NS PKU a jiných DMP

40 000 Kč 28 000 Kč

Celkem: 351 000 Kč 245 700 Kč

Žádosti dotačních projektů NS PKU 
a jiných DMP pro rok 2010
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vány, je přibližně 20, v případě přiznání dotací nebo darů 
na tyto aktivity může být i vyšší. Abychom na analýzy moh-
li předat výrobky, po jejichž analýzách je ze strany členů NS 
PKU největší zájem, prosíme členy NS PKU o průběžné za-
sílání obalů od těchto výrobků nebo tipů na tyto výrobky 
poštou na adresu Radek Puda, Fischerova 30, 779 00 Olo-
mouc nebo na e-mail: radek.puda@dvorak-sw.com.
Děkuji vám všem za vaši pomoc.

Ing. Radek Puda, 1. místopředseda NS PKU a jiných DMP

Analýzy potravin v roce 2010
Vážení členové Národního sdružení PKU a jiných DMP,
tak jako každý rok se i v roce 2010 pokusíme o provedení 
analýz vybraných aminokyselin (fenylalanin a methionin) 
v běžných potravinách. Vzhledem k tomu, že provedení 
těchto analýz závisí na finančních možnostech NS PKU 
a je z rozhodující části závislé na množství sponzorských 
darů a dotací, tak k dnešnímu dni nelze odhadnout přesné 
množství výrobků, které budou v roce 2010 analyzovány. 
Odhadovaný počet výrobků, které by mohly být analyzo-

Příspěvek na péči 
Vzhledem ke svému zdravotnímu postižení mohou děti s fe-
nylketonurií (PKU) a jinými dědičnými metabolickými po-
ruchami (dále jen DMP), vyžadujícími dietní režim, požádat 
o přiznání na péči dle zákona o sociálních službách.
Příspěvek na péči dle zákona o sociálních službách je dávka, 
která se poskytuje osobám závislým na pomoci jiné fyzické 
osoby za účelem zajištění potřebné pomoci, čili tento příspě-
vek je určen osobám, které vyžadují péči druhé osoby.
Podmínky získání příspěvku na péči jsou uvedeny v §7-§10 Zá-
kona o sociálních službách č. 108/2006 Sb. ve znění pozdějších 
předpisů, přičemž pro děti s PKU a jinými DMP je významná 
novelizace tohoto zákona provedená Zákonem č. 206/2009 
Sb. (účinná od 1. 8. 2009 – změna zásad posuzování a snížení 
počtu posuzovaných úkonů). Bližší podrobnosti posuzová-
ní zdravotního stavu jsou uvedeny v §1 a §2 a v Příloze č. 1 
Vyhlášky č. 505/2006 ve znění pozdějších předpisů, přičemž 
pro děti s PKU jsou významné novelizace této posuzovací 
Vyhlášky, provedené Vyhláškou č. 340/2007 Sb. (účinná od 
1. 1. 2008 – rozšíření počtu posuzovaných úkonů) a Vyhláš-
kou č. 239/2009 Sb.(účinná od 1. 8. 2009 – změna způsobu 
posuzování a rozšíření počtu posuzovaných úkonů).

Výše příspěvku na péči, odstupňovaná podle věku a stupně 
zdravotního postižení, je uvedena v  §11 Zákona o sociálních 
službách č. 108/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů.
Tato výše činí u osob do 18 let věku:
Při stupni závislosti I (lehká závislost) – 3000 Kč
Při stupni závislosti II (středně těžká závislost) – 5000 Kč 
Při stupni závislosti III (těžká závislost) – 9000 Kč 
Při stupni závislosti IV (úplná závislost) – 12 000 Kč,
přičemž dětem s PKU a jinými DMP je nejčastěji přiznáván 
stupeň závislosti I. 
O příspěvek na péči je možno požádat na odborech sociální 
pomoci místně příslušného obecního úřadu s rozšířenou pů-
sobností (magistráty nebo městské úřady pověřených měst).
Bližší podrobnosti o tom, jakým způsobem  je možno o tyto 
dávky požádat, jakým způsobem probíhá řízení o těchto dáv-
kách a jak je u těchto dávek řešena otázka placení zdravotní-
ho a sociálního pojištění a zápočet doby péče (náhradní doba 
pojištění) na důchod, naleznete na webových stránkách Ná-
rodního sdružení PKU a jiných DMP (www.nspku.cz) v oddíle 
Legislativa. Zde taktéž naleznete přehled všech jiných úlev 
a příspěvků, na které je možno dosáhnout. 

Ing. Radek Puda

V letošním roce se poprvé v historii Národního sdružení PKU 
a jiných DMP konalo Mikulášské setkání dětí s PKU a jinými 
DMP na Moravě. Toto setkání se uskutečnilo 5. 12. 2009 v Olo-
mouci v loutkovém divadle Kašpárkova říše. Účast dětí na 
tomto setkání předčila veškerá očekávání, protože přijelo 35 
dětí s PKU nebo jinými dědičnými metabolickými poruchami 
se svými rodiči a sourozenci. Děti zhlédly v loutkovém sále 
dvě představení,  „Dva mrazíci“ a „Zimní pohádka“. Po jejich 
skončení se všichni přesunuli do velkého sálu, kde Mikuláš 
předal všem dětem mikulášské balíčky s nízkobílkovinnými 
potravinami. V letošním roce  byla mikulášská nadílka velmi 
bohatá, za což děkujeme všem firmám, které naše děti těmito 
balíčky sponzorsky podpořily (firmy Nutricia – výrobky Milu-
pa a SHS, Bezgluten a Balviten).
Myslím si, že se toto setkání vydařilo, že všichni jeho účastní-
ci s ním byli spokojeni a už nyní se těší na podobné setkání 
v příštím roce.

Ing. Radek Puda

Mikuláš v Olomouci



PKU Anamix Junior,

práškový PKU přípravek 

s Omega 3 pro děti 

od 3 do 10 let

PKU Anamix Junior LQ,

první tekutý PKU přípravek 

s Omega 3 pro děti 

od 3 do 10 let

Balený v sáčcích, obsahuje 10 g 
aminokyselin bez fenylalaninu

Výborně rozpustný, stačí jen přesypat  
do sklenice, zalít vodou a krátce zamíchat

V chuťových variantách:  
čokoláda a vanilka/ananas

Zahrnuje vyšší množství železa, mědi, zinku, selenu a vitaminů A a B
12

, 
jejichž hladina může být u dětí s PKU nízká, stejně tak obsahuje více 
vápníku, který pomáhá při zdravém vývoji kostí a zubů

Hotový nápoj, připravený v malé 125ml lahvi se snadno  
uzavíratelným víčkem, perfektní do dětské ruky

V chuťových variantách: 
pomeranč a lesní ovoce
Potraviny pro zvláštní výživu – potraviny pro zvláštní lékařské účely.



Omega 3 
mastné kyseliny, které 
jsou součástí tuků, jsou 
nezbytné pro správný vývoj 
mozku a očí. Snižují riziko 
kardiovaskulárních onemocnění, 
astmatu, depresí a zánětlivých 
onemocnění.

Zdrojem Omega 3 mastných kyselin 
jsou především ryby a vejce.

Všichni s PKU jsou ochuzeni 
o dostatečný příjem těchto 
nezbytných mastných kyselin 
v běžné stravě.

Odborníci doporučují doplňování 
Omega 3 mastných kyselin 
těhotným ženám, kojencům, 
batolatům i všem malým dětem.

Přípravky Anamix obsahují 
Omega 3 mastné kyseliny.

SHS, Nutricia, a. s.
Na Hřebenech II 1718/10, 140 00  Praha 4
Tel: +420 602 691 241
E-mail: jana.eberlova@nutricia.com
www.shs-pku.cz

Omega 3 

mastné kyseliny
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21. listopadu 2009 proběhla každoroční členská schůze 
národního sdružení PKU a jiných DMP, která se jako vždy 
konala ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze. Schůze 
probíhala v dopoledních hodinách a odpoledne na ni na-
vazovala mikulášská besídka pro děti s PKU a jinými DMP, 
která se konala v Pidivadle na Letné. Obě tyto akce byly 
v letošním roce naplánovány na jeden den, aby účast na 
členské schůzi byla vyšší a jednotliví členové nemuseli do 
Prahy jezdit dvakrát. 
Protože jsem se v loňském roce schůze ani mikulášské besídky 
s rodinou nezúčastnila, nedokážu posoudit, nakolik byl tento 
záměr úspěšný, nicméně účast byla zcela jistě vyšší na odpo-
lední mikulášské besídce, kde Pidivadlo praskalo ve švech.
Na členské schůzi, která začala v 10 hodin, nás vedení Národ-
ního sdružení seznámilo s výroční zprávou za rok 2008 a hos-
podařením v letošním roce. Vzhledem k tomu, že došlo ke 
změně podmínek pro čerpání dotací, musela vzniknout reviz-
ní komise, jejíž dvě členky byly na schůzi úspěšně zvoleny. Re-
dakční rada časopisu Metabolík byla úspěšně rozšířena o dva 
nové členy, proběhla diskuse k novým stránkám NS PKU a ji-
ných DMP, jak vypadají a jak by měly v budoucnu vypadat. 
Účastníkům schůze byl předložen seznam cca třiceti běžných 
potravin, ze kterých si mohli vybrat deset, a z těchto sezna-
mů bude vypracován konečný seznam potravin, které budou 
analyzovány odbornou laboratoří. 
Na závěr setkání byla účastníkům dána možnost zapojit se 

Reportáž z členské schůze 
a z pražského Mikuláše

do průzkumu o kvalitě života osob s PKU, který bude u nás 
realizován odbornou firmou. Poté byla schůze po 12. hodině 
ukončena.
V 15 hodin začala v Pidivadle na Letné pohádka O Popelce, 
kterou nám zahráli a zazpívali studenti Vyšší odborné školy he-
recké a loutky, což byla velice zajímavá kombinace a vzhledem 
k tomu, že naše děti po celou dobu představení ani nedutaly, 
mohu napsat za ně, že  se jim pohádka líbila. Děti měly první 
řady vyhrazeny pro sebe, zadní řady patřily rodičům, kteří se 
případně mohli občerstvovat v restauraci v předsálí. Jako kaž-
dý rok celé divadlo i toto odpoledne patřilo členům Národního 
sdružení PKU a jiných DMP. Po přestávce, kterou většina využila 
k občerstvení, dorazili na divadelní prkna čert, anděl a Mikuláš, 
a protože všechny děti byly během celého roku hodné, dostalo 
se jim za odměnu spousty dobrot od firem Milupa, SHS,  Bal-
viten a Bezgluten a dalších sladkostí, ovoce a drobných dárků. 
Aby si děti svou odměnu zasloužily, každý vždy zazpíval písnič-
ku či zarecitoval básničku, podle toho, co měl připravené. Pro 
ty nejmenší to byla odměna za to, že se nebály. Naštěstí letošní 
čert příliš strachu nebudil, takže pláče mnoho nebylo. 
Děkuji tímto vedení národního sdružení PKU a jiných DMP za 
skvělou organizaci a zajištění spousty dárků a nízkobílkovin-
ných potravin i dobrot  od sponzorů, které si děti odnesly, byť 
ne všechny přežily cestu domů, která je dlouhá. Už nyní se 
těší na příští rok.

Lenka Ludvíková
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Letošní setkání dospělých s PKU se konalo v říjnu, o víkendu 
od 23. do 25. 10. v hotelu Aura v Praze-Čakovicích. Toto setká-
ní bylo speciální, jelikož bylo věnováno ženám s PKU. Hlavním 
důvodem setkání bylo hlavně to, že každá žena s fenylketo-
nurií/hyperfenylalaninémií by měla být informována o aktu-
álně používaných metodách léčby své metabolické poruchy, 
zvláště pak v období plánování těhotenství. 
Je velmi důležité dodržovat PKU dietu před početím i v prů-
běhu celého těhotenství. Nedodržení doporučeného dietní-
ho režimu v tomto období může vést k vážnému poškození 
a nesprávnému vývoji dítěte. Ženy s PKU mohou mít zdravé 
děti a správný vývoj dítěte mohou významně ovlivnit dodržo-
váním diety, je ale nutné, aby byly o všem včas informovány.
Měli jsme celý hotel pro sebe, a tak jsme se mohli v klidu a na-
plno věnovat problematice z odborné stránky, ale také se do 
sytosti společensky pobavit a věnovat neodborným aktivitám.
Sobotní odborný program byl bohatý a velmi zajímavý. Úvod-
ní přednášku měla MUDr. Renata Pazdírková z FNKV Praha. 
Přednáška byla velmi podrobná a věnovala se obecně PKU - 
historii, principu, léčbě, a pokračovala syndromem mateřské 
PKU. V přednášce zazněly důležité informace: „Proti vysokým 
hladinám fenylalaninu dodávaným matkou nemá plod obra-
nu. Roste a vyvíjí se v prostředí, které je pro něj svým složením 
nevýhodné… Riziko závisí na výši hladiny Phe a době, po ja-
kou je jí plod vystaven… Předpoklad pro normální vývoj plo-
du u ženy s fenylketonurií je udržení nízké (léčebné) hladiny 
fenylalaninu (Phe) 2–4 mg/dl (120–240 μmol/l). Studie ukáza-
la, že rozhodujícím faktorem ovlivňujícím výsledek těhoten-
ství žen s PKU je hladina Phe v krvi těhotné a doba, po kterou 
je jí plod vystaven. Potvrdil se předpoklad, že vysoká hladina 
Phe je to, co poškozuje plod… Nejvíce je plod ohrožen na po-
čátku gravidity, kdy se tvoří jednotlivé orgány (srdce!) a žena 
mnohdy ještě neví, že je těhotná… Mezi nejčastější poruchy 
patří: mentální retardace, mikrocefalie, nízká porodní hmot-
nost a vrozená srdeční vada.“
V první dopolední části pokračoval Prof. MUDr. Jan Hořejší, DrSc. 

Reportáž z víkendového  
setkání žen s PKU

z FN Motol, který měl zajímavou přednášku na téma: Co by 
měly dospívající dívky a mladé ženy vědět 
– o pohlavních orgánech a jejich funkci
– o antikoncepci
– o pohlavně přenosných nemocech
Tím byl zakončen první dopolední blok a po přestávce po-
kračoval Prof. MUDr. Josef Hyánek, DrSc. z ÚDMP, Praha. Ve 
své přednášce se věnoval genetice a poukázal na dobré 
i špatné příklady žen s PKU, se kterými se setkal během své 
praxe. Další přednášku měla Mgr. Renata Hermánková, PhD. 
(ÚDPM Praha), která hovořila na téma Psychoterapie v pre-
koncepční přípravě pacientek s PKU a věnovala se hlavním 
problémům, které řeší ženy s PKU při své přípravě a během 
těhotenství.
Poté navazovaly přednášky sponzorů celé akce, firem Milupa 

Reportáž
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a SHS. Milupa představila nový přípravek Milupa PKU 3 Tem-
pora, což je směs volných aminokyselin bez fenylalaninu. Mi-
lupa PKU 3 Tempora je specifická tím, že má příjemnou vůni 
a neutrální chuť, která byla vyvinuta speciálně s ohledem na 
ranní nevolnost těhotných žen. Jedna porce obsahuje 14 g 
bílkovin a k přípravě stačí 100 ml vody. Tempora také obsahu-
je zvýšené množství energie ve formě tuků a cukrů (194 kcal 
na jednu porci), která je pro těhotné velmi potřebná. Nový 
přípravek mohly všechny účastnice ochutnat. SHS se ve své 
přednášce zaměřila na přípravky Lophlex, které jsou u těhot-
ných a u žen s PKU v přípravě na těhotenství velmi oblíbené. 
Především proto, že mají na rozdíl od klasických základních 
dietních PKU přípravků příjemnou vůni, jsou lehce stravitelné 
a po zamíchání se nehrudkují.
Po obědě pokračovaly nutriční terapeutky Jana Komárková 
a Terezie Paterová. Ve své přednášce ukázaly zásady přísného 
dodržování diety v přípravě a během těhotenství. Seznámili 
jsme se se základními typy jídelníčků a jejich přípravou včet-
ně propočítávání hodnot Phe, ale také jsme se dozvěděli, co 
dělat v případě těhotenských nevolností a jak je řešit. Odbor-
ný program jsme zakončili diskusí s paní Sandrou Zmekovou, 
která přijela na setkání i se svým krásným synem Jarouškem. 
Jaroušek je zářným příkladem zdravého dítěte ženy s PKU, 
která pečlivě dodržovala dietu a hlídala si hladiny fenylalani-
nu v přípravě na těhotenství i během něj. Zábavné odpoled-
ne pro nás připravila firma Mary Kay a mohli jsme se nejen na-
učit, jak pečovat o svou pleť, ale také jak se správně nalíčit. Po 
večeři následovala diskotéka, kterou velmi vtipně odstartoval 
majitel hotelu Aura pan Chodora svou úvodní písní. Neděl-

ní dopoledne bylo věnováno vaření. Několik skupinek vařilo 
podle předem připravených receptů. Mohli jsme ochutnat 
nejen polévky, ale také různé pomazánky, omáčky a sladké 
koláče. Všem se povedlo, ochutnávka byla úspěšná a vše se 
do posledního sousta snědlo. Během vaření do hotelu také 
dorazily firmy Balviten a Bezgluten, které představily celý svůj 
sortiment, od novinek až po osvědčené „šlágry“. Účastníci si 
mohli potraviny samozřejmě na místě zakoupit. Setkání bylo 
velmi zajímavé i poučné, problematika maternální PKU je 
velmi důležitá a jistě jí bude věnován potřebný čas i v dalším 
roce. 
Závěrem několik krátkých rozhovorů s účastnicemi setkání:

Bětka Plecitá

1. Co vám přineslo letošní setkání, které bylo věnované 
problematice maternální PKU?
Určitě nové informace. A opět jsem se přesvědčila o tom, že 
dieta je to nejmenší, co můžete pro svoje dítě udělat.

2. V čem si myslíte, že bylo toto setkání jedinečné?
Bylo dobré, že bylo na konkrétní téma, a nejen všeobecně 
o PKU v dospělosti.

3. Dozvěděla jste se něco nového?
Ano.

4. Které informace jste na setkání očekávala, dostala jste 
na ně odpověď?
Těžko říct, které jsem očekávala. Zajímá mě spousta věcí 
ohledně mateřství a PKU a určitě jsem se dozvěděla zase 
něco nového. Například bych třeba uvítala nějakou brožur-
ku, která se týká PKU v mateřství. Takové ty informace, jaké 
jsou optimální hladiny, co dělat, když je člověk nemocný, ale 
musí dodržet stanovené množství jídla atd... bylo by dob-
ře, kdyby tohle každá žena či dívka mohla mít neustále při 
sobě. Sice se to na setkání člověk dozví, ale není nad to, když 
to má člověk doma po ruce a může se do toho podívat, kdy-
koli potřebuje.

5. Co si ze setkání nejvíce pamatujete?
Asi nezapomenutelné jsou přednášky pana profesora Hyán-
ka.

6. Chtěla byste, aby setkání na stejné téma bylo i v příštím 
roce, přijela byste na něj?
Určitě by to nebylo špatné, postupně dorůstají další děvča-
ta. Toto téma je letos nemuselo ještě zajímat, ale příští rok by 
o ně mohla projevit zájem zase spousta dalších lidí. Myslím, 
že když je setkání na konkrétní téma, je to lepší – alespoň pro 
mě.

7. Plánujete mateřství?
Ano, pokud to dobře dopadne, chtěla bych se pokusit o mi-
minko někdy příští rok.

8. Byla jste spokojená s programem, výběrem místa a s jí-
delníčkem?
Program byl celkem dobrý, jen to vaření bylo takové neorga-
nizované. To mi docela vadilo. Jídelníček byl dobrý, ale místo 
bylo dost zastrčené, špatně se to hledalo.

9. Doporučila byste setkání ostatním ženám?
Určitě ano.
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Sandra Zmeková

1. Co vám přineslo letošní setkání, které bylo věnováno 
problematice maternální PKU?
Dost mě zaujaly přednášky o genetice a přesvědčilo mě, že 
dodržovat dietu je opravdu důležité.

2. V čem si myslíte, že bylo toto setkání jedinečné?
Myslím si, že jedinečné je hlavně v tématu, kvůli kterému 
jsme se sešli, a rozhodně to každé budoucí matce s fenyl-
ketonurií pomůže. Je to jediná možnost, jak se dozvědět co 
nejvíce odpovědí na své otázky ohledně mateřství s fenyl-
ketonurií.

3. Dozvěděla jste se něco nového?
Určitě ohledně genetiky jsem toho moc nevěděla, a tohle mě 
hodně zajímalo.

4. Které informace jste na setkání očekávala, dostala jste 
na ně odpověď?
Přiznám se, že jsem na takovémto setkání byla poprvé a ne-
věděla jsem, do čeho jdu, a tak jsem se vlastně nechala pře-
kvapit, jak to všechno bude. Proto jsem nijak nepřemýšlela 
nad tím, co bych zde chtěla slyšet.

5. Co si ze setkání nejvíce pamatujete?
Pamatuji si tu hlavně fajn lidi, kteří byli moc milí.

6. Chtěla byste, aby setkání na stejné téma bylo i v příštím 
roce, přijela byste na něj?
Určitě, toto setkání je rozhodně zajímavé a myslím, že i v tom-
to oboru se za rok může najít spousta novinek, o kterých se 
zde můžeme dozvědět.

7. Plánujete mateřství?
Ano.

8. Byla jste spokojená s programem, výběrem místa a s jí-
delníčkem?
S programem jsem rozhodně spokojená byla i s ubytováním 
a jídelníčkem.

9. Doporučila byste setkání ostatním ženám?
Toto setkání určitě doporučuji všem ženám, které mají fe-
nylketonurii a plánují miminko. Už z toho důvodu, že pokud 
se bojí, jak to všechno dopadne, tak dětičky, které na setká-
ní byly, je přesvědčí o tom, že při dodržování diety všechno 
dobře dopadne.

Letos poprvé jsem na členské schůzi NS PKU a jiných DMP 
neseděla za předsednickým stolem, ale v plénu mezi řa-
dovými členy, a moc jsem si to užívala. Už když jsem se na 
schůzi chystala, tak se mi hlavou honila spousta připomí-
nek a podnětných nápadů. Některé jsem si i napsala  na 
papírek, abych jimi ve vhodnou chvíli obohatila diskusi. 

Listárna

Neměli bychom se ptát, co sdružení 
má udělat pro nás, ale co my 
můžeme udělat pro naše sdružení.

A opravdu to byl blažený pocit. Já něco vymyslím, a o re-
alizaci ať se postará někdo jiný, mnou volený zástupce na-
šeho sdružení. Radost mi trochu pokazil fakt, že jsem byla 
zvolena do kontrolní komise, ale čas kontroly nastane 
až v lednu, takže mi to zas tak moc nevadilo. Množstvím 
podnětných nápadů jsem přispěla do pomyslného mlýna 
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a domů jsem se vracela v povznesené náladě, těšíc se na 
odpolední mikulášskou besídku. 
Byla jsem ráda, že časopisu sdružení Metabolíku byl vě-
novaný samostatný prostor. Už od posledního čísla mě 
na jazyku pálila kritika tohoto vydání. Zpočátku jsem ani 
nevěděla, co mě na něm dráždí. Bylo dobře sestavené, 
články byly docela poutavé a obecně by se dalo říci, že to 
je vydařené číslo, ale něco mi na něm stále vadilo. Teprve 
s odstupem času mi došlo, co to je. Toto vydání bylo nějak 
moc učesané a profesionální. Působilo na mě odosobněně 
a studeně. Pak mi svitlo. Ten časopis už nevytvářejí sami 
pacienti či rodiče dětí s PKU. Tento postřeh jsem s hrdým 
čelem a jako skutečnou kritiku také přednesla na schůzi. 
V odpověď  jsem se dozvěděla, že toto je opravdu holý 
fakt, protože momentálně není nikdo, kdo by byl ochotný 
se sestavováním časopisu pomoci. Docela mě to zamrze-
lo, ale v podvědomí mi táhla myšlenka, že toto řešit není 
moje starost, protože už nejsem předsedkyně.
Včera odpoledne jsem měla v telefonu nepřijatý hovor. 
Volal mi Mgr. Munk z Nutricie. Ve skrytu duše mě zahřála 
kapička ješitnosti. Něco takového jako: To je pěkné, že si 
na mě vzpomněl. To mi asi chce popřát hezké svátky atd… 
Zavolala jsem mu zpátky a čekala předvánoční gratulaci, 
když na mě spustil: Víš, ta připomínka ohledně Metabo-
líku byla vážně namístě. Úplně s tebou souhlasím, takže 
jsem tě chtěl požádat, nenapsala bys nám něco do pro-
sincového čísla? Trochu jsem ztuhla a probrala se. Hlavou 
mi táhlo: Ještě nemám všechno cukroví, zabalené dárky, 
o úklidu ani nemluvě. Jak jsem tak přemýšlela, že bych 
měla říct ne, oči mi bloudily od rozměklého másla na cuk-
roví na kuchyňské lince k rok a půl staré dceři, která právě 
využila mé nepozornosti a vyjídala krabičku bonbonů. Už 
už jsem to „ne“ měla na jazyku, když se vzbouřilo mé lepší 
já a začalo šťourat. Jasně, to je přesně ono. Kritizovat, že 
si každý hrabe na svém písečku, to by ti šlo. Teoreticky vě-
dět, jak by to mělo být. To umí každý. Chceš být jako kaž-
dý? Taky jenom teorie, co? Moje sobecké já oponovalo. 
No, já už jsem pro sdružení a Metabolík udělala dost. Ať 

se taky chvilku snaží někdo jiný. Co třeba dospělí pacienti 
s PKU. Ti nedělají vůbec nic, kromě toho, že zaplatí člen-
ský příspěvek. Sdružení přece neposkytuje předplacené 
služby, to není firma. To by měl být náš společný zájem. 
A to moje lepší já kontrovalo. No vidíš, řekla jsi – náš spo-
lečný zájem. Tak to dokaž. A bylo to. Řekla jsem: tak jo. Já 
něco napíšu. Do kdy to potřebujete? 
Hlavou mi při tom táhla slova naší paní primářky… Nemě-
li bychom se ptát, co sdružení má udělat pro nás, ale co 
my můžeme udělat pro naše sdružení.                          

 Klára Foglarová

Toto číslo vychází v prosinci 2009. Časopis je registrován pod č. MK ČR E 13356. ISSN: 1214-3057. Vychází 4x 
ročně. Vydává: NS PKU a jiných DMP. Vedoucí redaktor: Hana Koňaříková. E-mail: metabolik@centrum.cz. Fotografie na 
úvodní stránce: http://caskoun.foto4fun.cz. Toto číslo je dotováno Programem Podpory VÚA.

Po přečtení příspěvku v naší listárně jsme posmutněli. 
Časopis Metabolík je jako naše vlastní dítě a každé číslo 
připravujeme s největší pečlivostí a snažíme se pro vás při-
pravovat co nejzajímavější příspěvky. Z průzkumu o oblí-
benosti Metabolíku, který jsme provedli v roce 2007 a při 
němž jsme se snažili oslovit nejen čtenáře ale i náhodné 
„nezávislé pozorovatele“ časopisu Metabolík, jsme zjistili, 
že nejvíce vás zajímají novinky z oblasti PKU, odborné člán-
ky, příběhy a rozhovory s lidmi s PKU a recepty. Pro každé 
číslo jezdíme za lidmi s PKU po celé republice a děláme 
s nimi rozhovory, komunikujeme s odborníky a díky nim 

přinášíme odborné články, fotíme zajímavé fotky a snaží-
me se o co největší počet barevných obrázků, pořádáme 
setkání a přinášíme poutavé reportáže z nich. Co opravdu 
nechceme, je, aby vás časopis Metabolík, jak bylo zmíněno, 
dráždil. Proto ho neděláme a budeme velmi vděční za ja-
kýkoli váš názor, příspěvek, komentář nebo jen pár slov, co 
se vám na něm líbí a co nelíbí, co byste chtěli změnit, a co 
naopak ponechat nebo rozšířit. Za všechny názory předem 
velmi děkujeme. Markéta Půlkrábková

Markéta Jiříková
Jiří Munk

Vážení čtenáři Metabolíku,
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ZELENINOVÁ SEKANÁ

Suroviny: 100 g mražené zeleniny Mochovská směs; 20 g Fi-
naxu; 50 g strouhanky NB; 5 g česneku; 1 káv. lžička kečupu, sůl, 
majoránka; 50 g cukety /nastrouhané/; 50 ml vody; 1 lžička va-
ječné náhražky rozmíchané v 50 ml vody

Postup: Zeleninu chvilku opražíme na pánvi s trochou sádla, 
potom rozmixujeme.
Do misky dáme strouhanku a zalijeme 50 ml vody. Přidáme 
ostatní přísady a promícháme. Necháme chvíli proležet. Na vál 
nasypeme trošku strouhanky, abychom udělali pěknou šišku. 
Tu pak zabalíme do alobalu a pečeme buď na pečicím papíře, 
nebo podlijeme vodou, pečeme na maximum asi 40 min. Po 40 
minutách troubu vypneme a necháme ještě 30 minut dojít.  

Všechny tyto recepty nám poslala paní Pospiechová, které za ně 
velmi děkujeme

Recepty

PIZZA

Suroviny: 300 g Finaxu; 175 ml vlažné vody; 2 pol. lžíce olivové-
ho oleje; 1 čaj. lžička soli, cukru; 10 g droždí

Postup: Uděláme kvásek – rozdrobíme droždí a zalijeme 
troškou vlažné vody, trošku posypeme krystalovým cukrem 
a necháme vzejít asi 20 min.
Kvásek přidáme do misky s moukou a ostatními přísadami /
voda, olej, sůl a cukr/ a vymícháme hladké těsto. Necháme pod 
utěrkou vykynout /půl až 1 hodinu/. Mezitím si připravíme potěr 
na pizzu – 20 g kečupu, špetku koření na pizzu, půl čajové lžič-
ky soli, 2 g česneku – rozředíme troškou vody nebo olejem, aby 
to vyšlo na celou pizzu. Po vykynutí vyválíme těsto do požado-
vaného tvaru, potřeme trochu olejem a připraveným potěrem 
a ozdobíme ještě kousky rajčátek, kiwi, ananasu, papriky apod. 
Pečeme ve vyhřáté troubě na maximálně 10–15 minut. Neuvá-
dím hodnoty Phe, protože se tabulky liší, např. droždí, kečup.

SUŠENKY

Suroviny: 250 g hery; 125 g cukru moučky; 300 g Finaxu; špetka 
prášku do pečiva

Postup: Rukou zpracujeme těsto, až je krásně hladké, dáme 
do potravinové fólie a necháme v lednici alespoň půl hodi-
ny. Z těsta děláme kuličky /když se lepí, namáčíme ruce ve 
studené vodě/. Kuličky dáme na plech na pečicí papír dál od 
sebe, potom vidličkou namáčenou ve studené vodě vytvoří-
me placičky, jsou na nich rýhy. Pečeme ve vyhřáté troubě na 
180 stupňů 15–20 minut. Sušenky mírně zrůžoví, jsou výbor-
né, křehké a hera jim dává máslovou chuť. 
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Rozhovor

MILUPA InspIrována přírodou

U žen s fenylketonurií (PKU) nebo hyperfenylalaninémií je těhotenství 
velmi důležitou životní etapou. 

Milupa pKu 3 Tempora je směs volných aminokyselin bez fenylalaninu.  
Je to celosvětově unikátní přípravek, vyvinutý speciálně pro ženy v přípravě, 
průběhu těhotenství a v období kojení. v tomto období mají ženy specifické, 
zvýšené nároky na spotřebu bílkovin, vitaminů, minerálů a stopových prvků. 

všechny tyto nároky splňuje Milupa pKu 3 Tempora – kompletní přípravek.

Milupa PKU 3 Tempora

Pro nejkrásnějš í  
období  vašeho života

Milupa PKU 3 Tempora 

  přípravek s tuky a sacharidy 
= potřebná energie navíc

  obohacený o vyvážené 
množství vitaminů, 
minerálních látek 
a stopových prvků

  žádná umělá dochucovadla, 
barviva nebo sladidla

MILUPA  Markéta Jiříková
 na Hřebenech II 1718/10
 140 00  praha 4
 marketa.jirikova@nutricia.com
 www.milupa.cz potraviny pro zvláštní výživu – potraviny pro zvláštní lékařské účely.


