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úend, která vás naučítryuživat

možnosti vašeho mozku
b*r" n

Sedím naproti ženě plné
optimismu. Přesto, že jí
život uštědřil několik tw-

dý,ch ran,

v

w,4
*;&§

posledních

letech se dobrala poznáni,
iak žit spokojený a šťastný
život. Míla Rutová se zabý-

vá metodou

ž,".l

)

jednotného

mozku. Během posledních
dvaceti let pomohla díky

této metodě mnoha lidem.

Na vašich webových strán-

laich se prezentujete jako
facilitlitorka a terapeutka.

Z definbe je faciliaitor řídí-

cí diskuse, který odpovídti zl
její pnůběh, ale nikoli zajejí
obsah. V čem tkví vaše próce

faciliíliíora?

t

V mém případě facilitoviání
spočíváv přenášení informací
a poznatků dalším zájemcům.
Jedná se o poznatky, které
j.em nab1,1a před zhruba dvaceti lery a viastně stále ještě
nabývám v arnerické organizaci THREE IN ONE. Jedná

n

L.*
==

se o metodu ONE BRAIN,

kterou se zabývám. Takže se
dá ňci, že facilitátorje vlastně
učitel této metody. Já jsem se
vlastně během let vypracovala
z fac1lltov6ní těch nejnižších

i

lidé, kteří se cítífyzicky
zdravi, ale chtějí si navodit

Ale jestliže vás budu

tes-

jsem byla

v klinické smrti.

tovat, tak váš mozek mi to Všechno jsme však přeskočikurzu ť na ty nadstavbové.
poví přes vaše svalové napěrovnováhu do svého života.
li. Leltorka se dostala až do
Dnes jsem jediným zrásfupti. Když se k tomu dobere- doby mých tří let. V duchu
Jak se vlastně diagnostikucem ve v,ýšB zmíněné ame- je
příčina problému?
me přes komunikaci vašeho jsem se zasmála. Tak to jsi,
rické organizaci za Českou
Příčinou současného pro- mozku a svalů, tak poté se Američanko, pěkně ulíďa, Ve
republiku.
blému bývá nějaký negativní
várn to vybaví i v paměti.
řech letech jsem byla šťastrré
Nózev organizace je v přezážftek v minulosti. Lidský Dorozumívat se s mozkem
dítě. Když viděla, s jakým
kladu ,,ři v jednom". Co to
mozek ukládá vzpomínky člověka pomocí jeho svalů despektem na ni koukám, řekulamenó?
ve vrsťvách. My musíme na- je tížasná věc.
la, sedni si, vzala mne za hlaTři v jednom, protože se jedná
jít období života dotyčné- Je hodně slažitése to nau- vu a už jela. ,Jsou ti ři roky
ojednotu Ě14 mysliaducha. Při
ho jedince, kdy se problém čit?
a dýchej" řekla. Ajá dýchala
pnáci s metodou ONE BRAIN
objevil poprvé, Vracíme se
Na kurzech, které pořádrám,
a byly mi ři roky. Zřejmě
vycháÁts z jedné informace,
jsem zlobila a tak mne rodizpátky do minulosti, někdy až se to naučíkaždý. Já sama
a|e zÁrov eň ziskÁv áte informace
do prenatáního života nebo mám zajímavou zkušenost če zavřeli do sklepa a ještě
ři. Vychází se z tabulky, která také do minulých generací. z doby, kdy jsem sama začí- k tomu áasnuli světlo. I když
se nazývá baromefr chování. Ta
Když se dostaneme k prvot- nala. První kurz, který jsem jsem byla na školenív Praze,
je rozdělena na dvě poloviny.
nímu zážitku, odblokujeme
absolvovala, vedla lektorka
v fu chvfli jsem se ocitla u nás
Na levé sEaně jsou ltdé ztravi,
ho a tím dojde i k odstranění z USA. Při nacvičování svadoma v Perštejně, zavřená ve
šťashí,spokojení a na druhé soudobého problému.
lového tesfu ve dvojicích, sklepě. Z jedné strany jsem

jsou lidé, kteří si přijdou vyřešit problém. Celé je to složeno
do řech úrovní.Úroveň vědo,
mí, podvědomí a élesná. Pres
svalov,ý test se yytestuje, ktení
emoce je zapojena v problému
daného člověka.

Říkala iste, že na levé straně jsou li^dé zdraví. Znamenó
to, že k vóm chodí i tito lidé?
Je tomu tak.

chodí za filnou

Jak {istíte, co mne trópila

dejme tomu ve ňech letech?
Jó si žódný problém nevybavuji.
Vy to nedokážete říci, protože si na to nevzpomínáte.
My se k tomu dostanéme

pomocí svalového testu.

Jestliže se vás zeptám, jaký
problém jste měl ve třech
letech, odpovlte, že žáďný.

O ěem je tedy metoda ONE
BRAIN?
Metoda jednotného mozku, jak už vyp|ývá z tohoto
názvtl, lvádi obě mozkové

hemisféry do rovnováhy.
Nejedná se o žádnémeditace
nebo jiné věci, ale o to aby
člověk našel sílu a rovnováhu a mohl si každý večer říci,
dneska to bylo prima. Protože
tu sílu máme v sobě, jen se.lr
musíme naučit používat.
Otl kdy se tato metoda

ve

používtí?
Zfuuba od šedesátých let
minulého století. Dá se říci,

světě

že je rozšiřená po celém svě-

tě, ale nejvíce asi v Japonsku.
Tam mají na kťdé škole člo-

jsem absolutné žádné ode-

cítila pach brambor, z druhé
strany uhlí. V tu chvíli mi
lektorka řekla, abych si ten

kurzy a vylživá tuto metodu

stojím, zeptala se. proč necvi-

zážitek píev edla do pozitivna.
Já jsem si teda představia, že
máma před dveřmi zastavila
a nezavřela mne tam. A pro-

tové konferenci našíorganizace. Měla jsem šanci poznat

zvy svalů necítila. Když mne
viděla lektorka, jak bezradně

číme.Odpověděla jsem, že
nic neslyším.Řekla, že mám

nějalď blok

a

začala mne
sama testovat, promítla se mi

všechna těžká období mého

života.Kdyžrni zemřelo dítě,
když mi utekl manžel, když

tože mozek nedělá rozdíl

mezi představou a skutečností, tak ten to pfijal a od té doby
slyším svalový test,

věka, kteql absolvoval tyto

ku prospěchu žálcu. Bylajsem
tam před několika lety na svě-

tam jejich školství. Jelikož
jsem většinu svého života
působila v českémškolství,
měla jsem možnost srovnání. Musím však říci, že je to

3
nesIovnatelné.
b_vli naprosto

Tamní žácl

v pohodě, žád-

ný Stres a bylo na nich vidět,
že do školy chodí rádi. Jsem

si naprosto jista, že k

tomu

velkou nrěrou přispívá i apliklrce metody ONE
i,šech školách.

BRAIN ve

u

čila jsem v osmé třídě

i

děnrrr začala pravidelně
.\,ič,it touto nretodclu. Tehdy
,l,ťm tam měla.iednoho žáka.
]<terÝ se nri svěřil, že má jeden
relkÝ sen. Chtěl se stát řidi:em tramvaje. Bohužel pro
rehdejšího absolventa zvláštní školy to byl nesplnitelný
sen z důvodu nedostatečného
r zdělání. Přesto jsem mu řekla. abv totnu věřil a udělali
,]\me na to speciální cvičení,

Kdlž jlenl ho po

několika

)ete.,h potkala. tak mi s nadše-

rím vlprár,ěl. jak se po škole
rvuči] a poté naruko\al na

r:hJr ještě povinnou vurjnu.
Trnl si uclělal řidičský prťl-

kez i na nák]adní auto a zísl,al řidičskou praxi. Po vojně
:cl Jo doprar ních poLlniku se

,,

šemi doporučeními a dnes

1ezdí nejen tramvají. zrle i tro1ejbusenr a autobusem. Někdy.

kdl,ž jdu po městě a on ňdí
tlan.vaj a vidí mle, zvoní tak.
že by utrhl zvonek a mně se
;hce brečet. protoŽe ten kluk
.t splnil s\,ůj sen. A i iá si dnes

plnínl svůj sen.
]aký byl vdš sen?
Jedná se vlastně o dva sny,
Prvním je pocit, jenž máni.
kd1,,ž se lidem, ktetým jsem
pornohla. žije podle jejich
pt'edstar,. Jednou u mne b;,la
n-raminka

s

rách a tam ryučuji metodě
oNE BRAIN.

--H

Proč ELPIDA?

Elpida znamená

řecky

A protože my dáváme lidem nlrtle.ji. tak jsem ji

k]ukem. které-

pojmenovala takto.

du naučíkaždý absolvent

-

&

Ír*

Žádné trlásrní schopnosti

nejsou třeba. Je mojí profesní

ctí. aby každý absolvent mojí
školy tuto rnetodu zvládl,
Jestliže se to někonru neclaří.
tak je to o malém sebevědomí.

Ten člověk si prostě nevěň,
že je něčeho takového scho-

pen. AIe ty kurzy jsou právě
o tom, že zde to sebevědomí
nachází.
Spousía lidí kinez.iologii

vnímd jako léčebnounteto-

du.

Z

tašeho yt:prciyění se

jelí spíšejako

mi

-}yalitnění :iyota.

Je tomu tak.

metoda ke

U

mrrohých
odstraněnějakého problénir. ale

Ldí nemusí jít o

ní

.-,ptltl

JLi o

zk t :]tiI,tctl

l

zt , ,,-

ta. Slouží k tonru priirě série

cvičení,které se každý tlen
provádí. l já, přestože žiidný

nikcly dělat nept'estane.

Akterý je ten druhý sen?
Vždycky jsem chtěla mít
r,lastní školu. A i to se mi spl-

*"1

,,.,:

ještě čtyři
Kúdy z

nadstavbové.

téch základních je
na nejaké tóma. Jednii,ka je

úplný základ. dvojka zlep!i ur edoměni u.,ent, Tr.1_1ka se jmenuje Kód tě}a. To
je nesmírně zajímavé. Na
obličeji a rúbec na těle jstlLl
znak1. která uriují jaký ten

člor,ěk _ie od přírodr , \ěkd1
r

irk pr,,.třetii

11

1p

1

l3.1116sti

potLatlí a to je špatnč.Čtl,řka

problérn nepociťqi. každé je vlastně rozšířená drojka.
rltno a večer cvičírn.
tam se již učíkorekce na
To se ale nejedrui o fyzické vnitřní orgán_v, Kdl,ž mají
cvičení.
Ne. ne. Jedná se o duševní
cvičení.Mňžete ho dělat třeba
rárro v posteli po probuzení.

Je to

1,1astně

1illi6l,ý tr-énink

mozku.

Slyšel jsem, že metoda ONE
Bř*AIN se dtí použít i u zví-

řat.

Je to tak. Zvířata se dělají
přes prostředníka. Kolegyně
napřrklad pomáhala slonovi

to tak daleko. že ho

kvtkou, Ptala jsem se ho. co
>i přeje. Řek]. že je ten kluk
co ho měli přeřadit c1o zr,láštní školy a že mi nese ukázat
nraturitní r,l,svědčení a že se
h]ásí na l,vsclkou školu, Řekl
nli. že stále ještě dělá clik1,.
ktt-ré .iserri ho naučila a že .;e

ď

vašíškoly?

Odblokovala jsenr ho a naui,ila cviky, které musí každý
den dělat. Nedávno za mnou

přišel mladý muž s velkort

BB

schopnosti nebo se tu ,lleto-

v liberecké ZOO. Měl těžký

do zvláštníškoly.

&

}íusímmít nějaké zt,ltištní

ho chtěli přeřadit kvúii prospěchu

,a

naděje.

Kdyžjste ještě byla ve školsní, nezkoušela jste ptisobit
na vaše žáky?
Když jsenr metodu dostudo\ ala, placovala jsem v tehdejií zvláštní škole na Borech.
L

nilo a plní. Dnes miá,m školu.
která se jmenuje ELPIDA. Je
v Pizni ve vlastních prosto-

zánět nehtových 1ůžek a došlo

chtěli

utratit. Na bltronletrtt chclvi]tní

mrr l,yšlo. že b1,1 nlorbidní.
netnocný. opuštěný. l,ylekanÝ. ner.ítaný a bo;ovný. hys-

teickr. Oni ho odchytli

ve

volné přírodě a zastřelili mu
rr-iámu.

A to byla ta

emoce.

kterír tam byla. Takže se to
vyčistilo a slon je dodneška
živ.
Když se.ieště l,rdtíme ke studiu metody. Z kolika kurzil
se

skltídti?

Celkem se jedná

o

deset

základních stupňu. Pak jsou

lidé problémy například se
žaludkem, Pětka je rozšířená trojka. Šestka se jmenu-

je

Ještě zpátky k diagnostice.

Říkola irte, že při hledóní

chronickou akutní bolest.
stav_y

po nehodách. Der,ítka

jmenuje Dětství. sextralita
a Stámutí. Desítka je dospívání. zralost,láska.
Za jak d,louho se to dd
se

vystudovat?
Dá se říci, že za jeóen až dva
rokv. Studiurn se dá kdykoliv
přerušit a zase se k němu l,rátit. Nelze r,šak žádný stupeřl
přeskočit.

Jak dloulto tn,ají jednotlivé
kurzy?
Jednička dva dny, dvojka tň
a všechny ostatní jsou čtyřdenní.

ir

lit

:i:.-:.

Co minulé živo4,?
Já osobně na ně věřím, ale

už iu :lení. Jak
reisen " irdo pu.lde pro Míšu
do školk1,, napadlo mne. No
a najednou mne něco začalo
tlačit dolů a říká, ieště není

\r Ju .,::.,'.,j-i.. .-.na a LUJlZ }ť l]J lcnto 5\čt
neustále lracínle. Každý nrěl
r,e sr,óm žir-otě jistě alespori

jsem před sebou ještě mnoho
důležitého.

probléttttt se vlastně |racíte

do mitulosi toho

čloyěka.

tato metoda se jinri nezab;i-

nech

1r L,;,t.

truj čo., Te|,dl i,:I, :.;,.
ji..,. proc .'c..i :,:-,.. :,-_,
čas, Te; llž to rím, \lěla

Dalšíz vašich životních

jednou pocit. že to již jednou
kdysi zažil. Já osobně jsem

etap

po rer o1uci přijela, hnedjsem
vědě}a. že jsem doma.
Prožila jste klittickou smrt.

íi,zenímosudu jsem v lednu
2016 nastoupila za odstoupivšiho Josefa Vozdeckého

určitě kdysi žila v Holandsku. Kdl,ž jsem tam poprvé

Jak to t,s"padalo?
Strukturální neurologie
a tam 1iž jde hodně o čín- Měla jsenr mimoděložní tehotenstr í a doktoři to
skou medicínu. sedmička se
jmenuje Vztahy v ohrožení, nepoznali, itlě b1,1o čínrdál
Jedná se o všechny možné hůř a pak už mě l,ezla rychvztahy. jak k rodičirm, sou- 1á a b;-la jsem na sále a to
rozencúm, dětem a daiší. už jsem viděla.lakoby zdáIOsrnička se jmenuje Svalové ky. A najednou tunel a světokruhy, bolest a porozumění, Tam se učímeodblokovat

mé tělo, Slri::ll.

lo a já

je kariéra političky.

Ano, na stará kolena jsem
se drla na politiku, Jakýnrsi

do

sněnrovny Parlamentu

ČR .1ato poslankyně. Je

to

plo nrne naprosto nor,á role.

a i kdl,ž je to někd\, pořádnÝ
..iičak". snažtnt :e iuto pricj delat co nejsvědomitěji.
věřím. že i v této roli budu
Iidem co platná a zůstane za
mnou kus dobře odvedené

korikám od stfopu
na dva doktorv. jak oživulí práce.

Fotografie
na straně 1

Míla Rutová

má

ráda zvííataa pejsky

zejména. Snažíse

pomáhat těnl, kleří přijdou o svého páníčka.

Jeden

z

oblíbených

psích útulkúkam jez-

dí, je ten

rr

v

Borovně

Spálenéhr.l Poříčí,
Fotka vznik]a při jedné z návštěv, při které
pejskům přivezla pytle
s granulemi,

Díky metodě
ONE BRAIN si těIo
dokáže pomoci
od velké řady problémů
Co to kineziologie One
Brain vlasně je? Objevíl
ji arnerický chiropraktik
C.Goodheard v šedesátých
]etech nrinulélro sto]etí. Ten

uň své práci zjistil. že stlaóor,áním ruzných bodťl na

lidském těle je možno posíllt
odpovídajícísvaly. Postupně
zmapoval vztah mezi šestnácti různými tlakovými body
na lebce, nad prsní kostí. za
kolen1, a všemi blavními svalov_Ýrrii skupinami. Na základě těchto poznatků usoudil.
_: ,, ,;rii eristují urc:ité ener-

i;-.-l-'

xr]]u]r. Jtk_r

erisruje

r

t'tiI:tz

nah mezi tlako\ )'ltil

body a jednotlir,ými

orgá-

ny. Tyto energetické dráhy
- rneridiány -jsou využívány

v akupunktuře a

akupresr:ře

jak znzínle z čínskéniedicíny.
Pr'i práci terapellt zjistí celkový stav těia podle tolio.
jak reagují sval1,, na jemrrý
tlak rukou. Na negativní
informace odpoví oslabením.
Ve svalu se prqeví každý
stres nebo nernoc. Negativní
emoce zab]okují energetické
proudění. nejdríve v ohlasti
mozku a tínr i v příslušnéčásti těla. kterou tato oblast řídí.
J'estclr,ánitl sr aiii tt-tilže terapeut tylo energetické blokády

vytrledat a pomocí jemn_v-clr
technik pierušcný energetický tok obnovit. Tato znrěna
se projeví zlepšenírn svalové
reakce.

Kineziologie tak vlastně přikazuje tělu: Braň se r,lastnírni
silami!

Nápravou

energeticlých

toků se obnoví samoléčící
procesy v těle a organisnrus

se začne autoínaticky Vracet
do rovnováhy. Terapeut díky

komunikaci svalů a mozku

je schopen zjistit, kdy a za
jakých okolností k zablokolání energie došlo. Ponrúže

s

odstraněním negativních

vytvo- Lidé se mění k
života. a změnvjsou trvalé.

vzorců. které se mohly
řit kdykoii v pruběhu

lepšínru

Cvik na přetížení,únavu '
Jednu ruku držímena břiše a druhou rukou
maSÍrujeme a) ktíčníkostí
b) horní,a dotní
c)

- metoda, která pomáhá odstranit fyzické
i psychické problémy u dětí a dospělých

Mgr" Miloslava

Rutová

5peciální pedagožka
terapeutka metody One Brain
členka fakulty Three ln One

Ko nta kt:

503 213 166
377 247 582
e-mail:

milarut@ltiscali.cz
www.elpida-plzen.cz

:

kostri

Opakujeme druhou'rukou
:.
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Cvik ná,

(koncentrať*

rUkoU

nečna (ležat
nÍme rUCe.
Samé. Nakonec kr
ma rukama.

'

F

la

d

u. Jednou
]znak nekonejméně 7x, vymě'|,tnzsah d provedeme to
ak nekonečna spojený-

ržéhí§rontálně/okcipitální)

Držíme
tátně pro9ramU"

zátytek druhou (fronlizualizace pozitivn ího
.ia::|:i,;li:?
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ditě dobře žil,ette
dílcy potravittové 1lotltot,i ; atncric-
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1976 - prořnoce - Pedagogiqká
fakulta Úxí nad Labem.
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,,Někdy je to pořádný fičúk",
říká poslankyně Rutová
ivliloslava Rutová se stala
v polovině ledna 2016 poslzrrr-

Isrí parlanrennr ČR. Jelikož
poslanec za hnutí ANO 201 1
Josef Vozdecký se roáodl ze
z,jr::r

é It.
**1?

r,tních důr,odúna tuto

rezignovat \íila Rutor,á
,Áo pn ní náhradnice na;toupila do sněnrovny. Po prvním půl
rt.-e práce v parlamenru jsme
.e zeptal1 na její pocity a zkuŠe-

*",ft

,'-,,rrŇ.-i

nosti z této práce.

Krlr. čll)věk nastupuje

uprostřed volebního obdabí,
lnri lrocltu netýnodu oprati

nrtantún koleBuln poslattt uttt.
V.íichni již mají svůj z.aběhlí,
s.vstém a pořádek, a nováček
l\u í0 a,pl1\l koukt jako tryoranó
tttl,š. Jenont z,vládnoU v

pnníclt

ll P,,němě .sltfi111 lab\ rint
:llěl,itltlticlt buLlov a kanceltiří

dllcL

: _- .-]] ;: j; |: .T.,ttlt ntoc
-,,jěůtá s, e (i_iljirliiLa
ce. kteró nae sice

_\íarcel-

,-

pnních

Jnech vodila po sněmovně jako
nedyědtt na řetěztt, aLe díl<l ní

:
Se staro.gítlu Spáleného PoříčíPat,lem Číž.kr,r,,

S e,s t a r t l,s í o tt

K ra

l r; v

i

t, Rutl o lfe m

S a l,[i c

kí

t

n

#ž,

§*r
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.jsem vše síhala a nebkltdila
někde v Litrobách parlanlent-

nít,lt budov. poměmě velice
nchle jsem se zoňentovtlla, jctk
práci v klubu ANO 20]1, tak

v

t,e ,,1-borech, do kterých jsem
by,Ia nonzinoydna. Domnít,átlt
se, le po pťtl roce by již, nikdo

nepoanal, le jsem nastoupila
qlro,střed volebního období,"
ntii poslan§ně Rutová.
,.J,setn pře,svědčena, že každÝ

?rlslanec bl, se měl realizovaí
,,. '-

,: €
,,

sněnult,ně.

pracoiat i pro

ale

tněl

lolební
ob:od. Proto jsent sí dala :a
!,,.

st,tij

Se starostott Pačejtll,tt Janem Vavřičkott

S

e

s ta r

tn t o

u

C

h o t ě šov

a Lutlke

n

Ro

s e

nb

e rg e r

;ikol, že každou volnou chvíli,
k$,ž nebule Zasedat sněmovna,
íll-(i\ ún
Pra(,l' pro plzensh' regiott. Ablrh svůj volební obvod
lépe polala, ro1hodla jsetn se
tlttt,štíy,it y,.šec,hlu y,ětší měs.ta,

Lterá v nán leží.Bělrctn pn,níc,h ,íesti tněsíců se mi poda-

ilo

objet y,íce než dvacet měst

a obcí t, regiontt,

Při své ncw.ště-

,,-ě

se sejdu, l,ětšinou s vedenítrt
tlbce a :jištitji, co je trápí, ct jak
bl,ch ntohla z titultl poslanh,-

,lě pnplg1. Rúdu r,úédebanji
s lidnti, které potluím ncíhotlně
t, ulicích nňsru. Čkněk tak :ís-

ktí ttinohcl podnětů pro prtici

t poslanecké sněmowň"'
r

řela

uza-

roáovor Míla Rutová.

S tnlsIu.tIIlt,osIt,tt H,,!)'iovu Kamil< tn Šefletn,

S místostarosrkou Nebíloy, Soňclu Říhol ott

etn.

'*;

nejen o Plzni a Plzeňácích
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se starostou Blivic Janem poduškou a ředitelkou

ň

Růženouk

Se starostou Nepomuku Jiřím Švecem.

r
l.
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se starostou chlumčan liřím kučerou

t

se starostkou starého plzence wastou DoMkovou.
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Se starostou Horažďovic Michaelem Formanem.

se starostou přeštic karlem Naxerou

lEĚ

ffi

se starostou Štěnovic petrem slavíkcm a místostarostou Janem polívkou.

tr
Li
§

Se starostou Losiné Milošem Černým.

B

tf
W-W

se starostou Štahlav vdclayem štětinou.

l'
l{.

H

#u

s místostarostou stříbra Martitum zihořem.

.ffi,
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MíIa Rutová:
,,Moje rodina mi dodávó energíi"
Rodinruí pohoda je nezbytruí pro šťastný život, ale i pro vysoké pracovní nasazení, lderé mají
aby nós seauímila se
suim rodinným zózemím. 7nslala.nóm nóshdující odpověď

ňqříklad poslanci parlamenn Čn Poftlali jsme Mitoslavu Rutovou,
sedka pracující v Německu
Moje rodina
Manžel, dva dospělí jim vozí kočičípaštičky,

aženati synové, dvéna|eze- které nádherně voní- I mně.
né kočky a na zabradé ježči Ale na chlebajsem si je ještě

rodinka.

Začtu ježky. Jsou u nás

již několik let. Netroufnu

si

tvrdit, že jsou to pořád jedni
a ti samí, ale objevují se každý rok hned na jaře. Milují
kočičígranule, a když jim
je večer zapomeneme nasypat, tak největší ježek vezme
plechovou qbtsu_4qjslqe
ku a tak dlouho s ní mlátí
do dlažby na dvorku, dokud

nedosáhne svého. Micina
a Baruna, kočičídůchodkyně. Jedna patnáct a druhá
čřnáct let stará. Ty granule
odmítajía pozřou je pouze
s pňpadu krajní nouze. Sou-

nenamazala.

Manžel Jiří (65), chlapft,

na kterého se můžuve všem,

již skoro 30 let,
a

spolehnout
jsem za něj moc ráda. Star-

šísyn Zdeněk (43) má tři
děti. Nejstarší Ivan (14) má
umělecké sklony a odmítavý
postoj ke sportu, Vendulka (12), sportovkyně tělem
i duší.llraje pozemní hokej
a za Viktorii Plzeň kopanou.
Nejmladší Zdenda (8) hra-

je kopanou, pozemní

hokej,

na flétnu i kytaru a nejvíce
ze všeho rodičům na nervy,
protože dostat do něj nějaké
jídlo je nadlidský výkon.

Mladšísyn Michal (35) má

úžasnéhoklučíkaMíšránka
(1 rok a sedm měsíců),kte-

naíozena v Polovině minulého století
poslankyně Partamentu ČR
terapetltka metody kineziologie One Brain

rého si nadělili loni pod stro-

meček. Ten problémy s jídlem nemá. Jeho, ,,ham, ham,

ňam, ňam", se ozývá skoro
celý den. A já sebekriticky
phznávám, že jsem babička
,,na baterky". Nemám na ty
děti vůbec čas. Jsem většinu
času v praze v poslanecké
sněmovně, o víkendech učím
kineziologické kurzy aje pro
mne svátek, když je vezmu
do kina nebo na výlet. Nejde
vše skloubit dohromady tak,

aby byli všichni spokojeni.
Ale říkám si, že to dělám

nejen pro jejich dobro. Vždyť
přece všichni chceme - ,,Aby

bylo líp..."

,,Nejvíce si odpočinu v kruhu slé rodiny a hlavně se svými čtyhni vnoučaty"'' říkó Míla
Rutovó.

I

Plzeň je nrůj domov. I když jsem se narcrdila asi 150

km od ní, r,ůbec si zde nepřipadám jako ,,náplava"

Manžel Jiří je prauý chlap do nepohody. Ród opéfui špekdčky i na tak netradičnímohništi,

jako je stavební kolečko.

a jsem vděčna osudu , že zde mohu žít;F. rotože Plzeň
je opravdu dobré míito pro život.

12

,Kdo má íád psy, miluje také lidi
Myšlence v titulku toho-

to článku Míla Rutová plně

věří. Ona, jako milovnice

zvířat, má opravdu ráda lidi.
Vadí jí přftoří páchané jak na

lidech, tak la zyft aterh. Kdy ž
se jedná o pejsky, táhne ji to

do psího útulku v Borovně,
nedaleko Spáleného Poříčí. do útulku v Borovně vždy
Honorář z jejich přednášek pňjede vděčným psím obyvatelům předat.

l

Po jedné z těchto návštěv
nám řekla; ,,Kdo jste nebyl
v psím útulku, tak bych vóm

-li
É

Á

o metodě ONE BRAIN vždy
věnuje na nákup granulí pro
pejsky a nejraději osobně je

sl čas
Borovno nayštívit. Je zbudován z bývalého kravína a péče
o psílq je příkladná. Ale co je
to plaíné.Když se podívóte do
očítěch nalezených nebo dříve týraných psů, tak co myslíte, že v nich vidíte? v jejich
očíchvidíte zrovna ío, co

L

mno7í v útulku zůstdvají hodně dl"ouho, mpžnó napoflid."

moc chybí, je venkovní uýběh
pro psy. Snažíme se denně vzít
všechny psí obyvatele na pro-

doporučila udělat

i

a

,řr§

;§§ffi

u

opuštěných dětí. Hledají
lásku, chtějí patřit do kruhu
lidí, kteří je budou mít rddi
a chodit s nimi na procfuizlq. Ne každémuse to podaří,

A

právě těmto psům by

vedení títulku rádo zpňjemnilo život.
Paní Aadrea Kolmanová.
(na snímku s Mílou Rutovou),
která útulek provozuje nám
řek|a: ,,To, co ruim v únlku
v Borovně opravdu hodně

.B

.JrÝ

J

chdzku, ale při počtu dvaceti
psů to není tak, jak bychom
si představovali. Proto jsme
přikoupili i přilehlý pozemek
a zde bychom chtěIi vybudovat uýběh. Vzhledem ke špatnému stavu pozemku, a také

ceně kvalitního oplocení

ffiK§TYIJIL§K

.

.

n*bí,zímeširoký sortiment

pekařských

acu

ků

řeistué
z naŠichvýroben
abez éček

u§e

|:

Těší,mese na, aá§

u frlouictch
a starém plzenci!

l
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ř

s

podhrabníky, to nebude lev-

nó zóležitost."

,,Dovoluji si proto poprosit všechny, kteří mají chuť
a zdjem přispět na dobrou
věc, o zaslóní libovolné čdstlql na transparentní sbírkauý
účetčíslo933 9O0 9339/0800.
všeďeny malé i velké psí

h

o;byyatele úrulku děkuji,'|

dodala Míla Rutová.

