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Literární soutěž Evropské ligy proti revmatizmu – Edgar Stene Prize 

 
Evropská liga proti revmatizmu (EULAR) opět vypisuje soutěž o nejlepší esej 

napsanou člověkem trpícím některým muskuloskeletálním onemocněním, tedy 
i člověkem s Bechtěrevovou chorobou. Zadané téma je:  
„VViizzee  22004433  ––  mmůůjj  iiddeeáállnníí  ssvvěětt  pprroo  lliiddii  ttrrppííccíí  rreevvmmaattiicckkoouu  nneebboo  mmuusskkuulloosskkeelleettáállnníí  

cchhoorroobboouu". 
Termín na zaslání příspěvku (provádí národní organizace) je 31. 12. 2013, 

příspěvek je zasílán v oficiálním jazyku dané země. 
Soutěže se může zúčastnit každý pacient starší 16 let, délka eseje by neměla 

přesahovat 2 strany textu s použitím fontu ARIAL 12, předpokládá se jednoduché 
řádkování a formát textového editoru Word (doc nebo docx), formát PDF není 
přípustný.  

AA  ttoo  hhllaavvnníí  nnaakkoonneecc,,  vvííttěězznnáá  eesseejj  bbuuddee  oocceenněěnnaa  ssuummoouu  22  000000  EEUURROO..  

V časopisu Bechtěrevik budou postupně publikovány některé předchozí 
vítězné eseje, ještě je třeba uvést, že téma eseje se každý rok mění. 

Takže máte všichni možnost obdržet za 2 stránky cca Kč 50 000,-, to není 
vůbec špatné. Pokud bude někdo ze čtenářů mít ještě doplňující dotazy, nechť se 
obrátí na mailovou adresu redakce (casopis.bechterevik@seznam.cz). 

redakce 

EEddggaarr  SStteennee  ––  žžiivvoott  aa  ddíílloo  

Edgar W. Stene se narodil dne 19. listopadu 1919 
v norském Sarpsborgu, Po absolvování střední školy 
a večerního studia na průmyslové škole se stal námořníkem 
a v roce 1941 byl vyškolen v Šanghaji jako lodní mechanik. 
V letech 1938 –1940 sloužil jako poddůstojník v námořnictvu 
a v letech 1940–1941 působil jako policejní seržant v mezi-
národním sektoru Šanghaje. Potom se vrátil na moře, opět 
jako mechanik, působil v anglických a norských službách. 

Revmatismem začal trpět již za války, ale přesto v této 
profesi pokračoval, ačkoliv služba na moři byla v té době 
neskutečně namáhavá. Téměř tři roky působil jako druhý 

mechanik na lodi spojeneckých sil, a s kterou se zúčastnil invaze do Itálie a do 
Barmy. Navíc loď byla speciálně vyčleněna pro práce zahrnující stavbu polních 
letišť v Indonésii. Již v té době se u Stena objevily závažné příznaky revmatického 
onemocnění a jeho lékař mu doporučoval hospitalizaci. Vzhledem k významu jeho 
práce na lodi pokračoval ve své činnosti, aniž by bral ohled na svůj zdravotní stav. 
Zůstal na palubě až do té doby, dokud se jeho zdravotní stav nezhoršil tak, že už 
svou práci nemohl vykonávat a výsledkem bylo, že nakonec skončil s diagnózou 
revmatoidní spondylitidy (Bechtěrevova choroba). 

Navzdory svému špatnému zdravotnímu stavu a s neustále pokračujícím 
omezováním rozsahu jeho pohybu, přesto se naplno zapojil do sociální práce. Byl 
zakládajícím členem organizace norských pacientů trpících revmatickými 
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onemocněními „Norsk Revmatiker Forbund", a byl i jejím generálním tajemníkem od 
prvního dne její existence až do jeho smrti dne 15. října v roce 1969. 

Edgar Stene v této oblasti působil jako průkopník, jeho činnost pozitivně 
ovlivnila tisíce lidí trpících revmatismem. Byl členem četných výborů a navíc hrál 
důležitou roli ve skandinávských i mezinárodních organizacích. 

V roce 1969 byl zvolen členem výboru Mezinárodní společnosti pro rehabilitaci 
osob se zdravotním postižením. 

V roce 1964 byl Stene poctěn nejvyšším vyznamenáním Švédské národní 
federace proti revmatismu a v roce 1966 získal Zlatou medaili za vynikající služby 
od Jeho Veličenstva krále, právě za jeho vynikající práci v boji proti revmatismu. 
V předcházejících letech obdržel nejvyšší poctu Lékařského sdružení norských žen 
za svou rozsáhlou práci. 

Bylo to člověk s neuvěřitelnou energií a sílou, který vybudoval organizaci 
„Norsk Revmatiker Forbund" tak, že se v zemi stala jednou z největších organizací 
pečující o zdraví a dobré životní podmínky revmatiků. Jeho trvalým cílem bylo 
ukázat osobám se zdravotním postižením cestu z apatické nečinnosti směrem 
k pozitivní a aktivní existenci. Neustále zdůrazňoval nezbytnost, aby se každý 
jedinec posiloval jak psychicky, tak i fyzicky. 

Edgar W. Stene zjistil, že je třeba sjednotit revmatické pacienty ve zvláštní 
organizaci, aby všechny záležitosti, které se jich týkají, mohly být řešeny co 
nejefektivnějším možným způsobem. 

 

Literární soutěž Edgar Stene Prize – vítězná esej z roku 2013 
 

Dozrávání nebo stárnutí – moje tajemství zdravého stárnutí s revmatickým 
nebo muskuloskeletálním onemocněním 

Mette Toft z Dánska 

Když byla v roce 1948 pod záštitou Organizace spojených národů založená 
Světová zdravotnická organizace (WHO), bylo samozřejmě nutné do jejích stanov 
definovat, co vlastně znamená zdraví. Přišli s tímto ušlechtilým prohlášením: 
„Zdraví je stav úplné fyzické, duševní a sociální pohody a ne pouze nepřítomnost 
nemoci nebo vady". 

Tato definice byla od té doby kritizována, a to nejen za to, že je nerealistická, 
ale také za to, že definuje spíše štěstí, než zdraví. Ti z nás, u kterých byla 
diagnostikována nemoc, to shledáváme zvláště problematické a rozčilující, protože 
podle WHO, nemůžeme – podle definice – být zdraví, protože jsme nemocní. 

Téma letošní soutěže Edgara Stena má zřetelně odlišnou definici zdraví jako 
svůj výchozí bod – jeden, kde zdraví a nemoc nejsou v protikladu, ale kde zdraví je 
něco, o co můžeme usilovat, ať už jsme nemocní nebo zdraví. Hurá! Naprosto 
souhlasím. Samozřejmě, že je možné být zdravý, dokonce i když jste nemocný, 
stejně jako někdo může být chorobný, i když je na papíře zdravý.  

Tak tady je pár mých tipů na to, jak prožít cestu od kolébky až do hrobu 
v přiměřeně dobré duševní pohodě navzdory chronickému revmatickému 
onemocnění. 
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TTaajjeemmssttvvíí  zzddrraavvíí  ččíísslloo  11  ––  NNeebboojjttee  ssee  bbýýtt  ššťťaassttnníí!!  

„Řekněte mi, jak můžete sedět s úsměvem na tváři, když máte všechny ty 
nemoci, se kterými se musíte vypořádávat?" Takto se mě zeptala nedávno 
sousedka, když jsme si spolu daly kávu. Ona to nemyslela jako urážku, ona byla 
opravdu zmatená. Byl jsem z toho úplně vyřízená. Jak bych ji měla odpovědět? 
Třeba: „Omlouvám se, byla to moje chyba, už to nikdy neudělám" nebo: „No, to víte, 
je to jen statečná tvář, kterou si nasazuji, když jsem v dobré společnosti"! Ne. Po 
krátké pauze na zamyšlení jsem jí musela říct pravdu: „Ale já taková prostě jsem“! 

Připomněla jsem si opět, jaké mám vlastně štěstí, že jsem v jádru šťastná 
duše. Nicméně, i já si myslím, že pozitivní pohled na život je něco, co si může 
člověk vědomě vybrat a pokusit se toho držet – a že se vyplatí to tak dělat, protože 
to činí život mnohem snazším, ať už jsou lidé nemocní nebo zdraví. 

Ta moje veselá povaha se mi velmi hodila, když jsem se na podzim roku 2005 
setkala s něčí, o čem jsem si zpočátku myslela, že se jedná o nějaký projev chřipky. 
Ale od té doby na mě začaly diagnózy přímo pršet. Bylo mi 48 let, když jsem se 
z ničeho nic dostala z plného zdraví do nemoci a mizérie. 

První „zajímavou“ diagnózou, se kterou jsem musela navázat známost, byl 
systémový lupus erythematodes, pak jsem se musela seznámit i s „plnou náručí“ 
dalších diagnóz, které následovaly v rychlém sledu, mimo jiné obsahovaly: 
„Sjögrenův syndrom, syndrom Hughes, steroidy indukovaná osteoporóza 
a diskoidní lupus“. 

V tom čase, když jsem byla nejvíce nemocná a vyčerpaná, neschopná dělat 
vůbec nic jiného, mne napadla myšlenka, jak se z toho dostat, něco jako jakýsi druh 
terapie smíchem. Nepřišlo to ke mně samo sebou, že bych se měla začít nutit 
nahlas se smát všem starým věcem, jak toho jsou schopni někteří lidé. Místo toho 
jsem hledala vtipné knihy, filmy a TV seriály, byla jsem naprosto odhodlaná se smát 
dlouho a hlasitě, pokud by tam bylo jen něco malinko zábavného. Smála jsem se 
jako bláznivá ženská – a musela jsem pak uklidňovat svého manžela, který tím byl 
zpočátku zděšen, že to bylo všechno konáno záměrně. 

Funguje to? Ano. Zkuste si to sami a uvidíte! Je totiž velmi těžké rozjímat 
o věcech a být v napětí, právě když se hlasitě smějete, že je to tak? Zkuste právě 
velký úsměv. Necítíte se už mnohem lépe? 

TTaajjeemmssttvvíí  zzddrraavvíí  ččíísslloo  22  ––  ZZddrraavvoottnníí  ddooppoorruuččeenníí  mmoohhoouu  ppoommooccii,,  aallee  jjeenn  tteehhddyy,,  
ppookkuudd  ssee  jjiicchh  ddrržžííttee!!  

Zajímalo by mě, jestli jsem jediná, kdo je už unavený z těch všech řečí okolo 
zdraví a hubnutí. Unavená z televizních pořadů o lidech, kteří potřebují zhubnout, 
namísto správné zábavy, která by nás přiměla ke smíchu. Unavená z lesklých 
obrázků v časopisech pro ženy, ti krásní a, uhlazení lidé, kteří se správně stravují 
a cvičí, jsou elegantně oblečení a předvádějí nám, jak by se to mělo dělat. 

Upřímně řečeno, je to prostě příliš slaboduché a přehnané. Dospělí lidé, kteří 
potřebují osobního trenéra, aby dokázali rozumně jíst a další dospělí, kteří věnují 
enormní množství svého času pro udržování kondice a na to, aby vypadali dobře? 
To nemáme tady na zemi důležitější věci, o které bychom se měli snažit po tu 
krátkou dobu, co tady máme vyměřenou? Už toho bylo dost! 

Slyšeli jsme ta všechna doporučení, opakovaná už až do omrzení. Jestli si je 
vezmeme k srdci, to záleží jenom na nás. Ať už jste nemocní, nebo zdraví, jste jistě 
schopní si najít spoustu výmluv, proč máte smůlu. Ale jedna věc je jistá, zdravotní 
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doporučení vám mohou pomoci jen v tom případě, pokud podle nich budete 
skutečně postupovat, a to za vás totiž už nikdo jiný nemůže udělat. Ani vaše matka, 
váš lékař, nebo vaše teta Nellie. 

• Chcete-li přestat kouřit, tak se k tomu odhodlejte a udělejte to. 
• Pokud chcete mít zdravější stravu, stačí jen kupovat a jíst zdravé potraviny. 
• Pokud chcete zhubnout, stačí jíst méně a kontrolovat vaši tělesnou hmotnost 

ráno a večer. 
• Pokud chcete přibrat na váze, stačí jíst více a kontrolovat vaši tělesnou 

hmotnost ráno a večer.  
• Chcete-li více cvičit, pak stačí jen vstát z pohovky, vypnout televizi, odhlásit 

se z Facebooku a dát se do toho! 
Vychutnejte si pak zdravější životní styl místo toho, abyste se litovali – a pak 

použijte novou energii k tomu, abyste začali dělat ty věci, které dělat chcete. Ale 
především: dělejte to, z čeho máte radost!! 

MMeettttee  TToofftt  ––  vvííttěězzkkaa  lliitteerráárrnníí  ssoouuttěěžž  EEddggaarraa  SStteennaa  zzaa  rrookk  22001133  zz  DDáánnsskkaa  

Mette má 56 roků a žije v Helsingor, severně od Kodaně, se svým japonským 
manželem, který je profesorem japonštiny na univerzitě v Kodani. Mají 31letého 
syna a 28letou dceru, oba provozují aktivně klasickou hudbu. 

Mette má titul Master of Art pro 
japonštinu a dánštinu Předtím, než jí byl 
v roce 2005 diagnostikován systémový 
lupus erytematodes a další revmatická 
onemocnění, stejně tak jako několik 
kontaktních alergií a chemických citlivostí 
(MCS), učila japonštinu na vysokých 
školách po dobu šesti let a pak dánštinu, 
jako druhý jazyk, na jazykových školách pro 
dospělé po dalších šest let. Mette také 
publikovala několik knih – v roce 1999 

obrázkový slabikář s hádankami pro děti a v roce 2002 dvě knihy o výslovnosti 
dánštiny pro studenty a učitele. Byla tak i na nejlepší cestě k tomu, aby se její 
největší koníček stal i jejím budoucím zaměstnáním na plný úvazek. Ale přišel ten 
lupus a náhle se všechno změnilo. 

Mette je členkou Gigtforeningen (dánské asociace pro revmatizmus) od té 
doby co onemocněla, a právě z internetových stránek této asociace se dozvěděla 
o literární soutěži Edgar Stene Prize. Téma letošního roku s ní rezonovalo, a tak se 
rozhodla, že pošle svoji esej a pokusí se soutěže zúčastnit. 

Díky mým báječným lékařům a také mému vlastnímu osobnímu „zdravotnímu 
receptu“ se cítím lépe a jsem silnější než v předchozí dlouhé době – i když 
objektivně řečeno, nyní mám těch problémů víc, než kdykoliv předtím. Vítězství 
v literární soutěži, to je pro mne veliká čest. Připadám si, že jsem ještě více 
odhodlána zdolat úkoly, které mám před sebou. Navíc to ještě znamená, že se 
zúčastním kongresu EULAR v Madridu! Nemohu být šťastnější!" 

Překlad z anglického originálu: 
 Ing. Jaromír Fajkus (jfajkus@gmail.com) 

 


