
Na území âR by po letech opût
mûla b˘t cizí vojska. PoÏá-

daly o to USA. V âesku by chtû-
ly umístit svoji radarovou stanici.
Má b˘t souãástí tzv. protiraketo-
vého de‰tníkÛ, kter˘ by mûl USA
a Evropu chránit pfied jadern˘m

útokem ze strany ra-
dikálních reÏimÛ.
I kdyÏ zastánci
radaru uvádûjí,
Ïe zv˘‰i na‰i bez-

peãnost a Ïe pÛjde
jen o pár vojákÛ, od-

pÛrci tvrdí, Ïe jde o klíãovou zá-
leÏitost, která zásadnû zmûní po-
stavení âR v oãích svûta. Za-
pravdu jim dává Rusko, které
zpochybÀuje udávané dÛvody v˘-
stavby, tvrdí, Ïe je ve skuteãnos-
ti namífiena proti nûmu a uÏ se
nechalo sly‰et, Ïe to nezÛstane
z jeho strany bez odezvy. Ruské
noviny k tomu v˘znamnû uvedly,
Ïe de‰tník by nakonec mohl 

sklapnout nad tûmi, kdo ho drÏí,
protoÏe by stali jedním z prvních
terãÛ. I proto zfiejmû sílí hlasy, Ïe
o takové vûci, která ovlivní bu-
doucnost v‰ech, by mûlo rozhod-
nout referendum. Zatím je tomu
tak, Ïe vût‰ina lidí -alespoÀ podle
v˘zkumÛ vefiejného mínûní –
americkou základnu odmítá. Ko-
naly se uÏ i první protestní akce.

Zmûny jsme zaÏili i v DS. No-
viny od ledna stojí 9 korun a to
i v pfiedplatném. Dostáváme k to-
mu fiadu dopisÛ. Co nás pfiekvapi-
lo: ani jeden dosud nebyl kritick˘.
Vût‰ina ãtenáfiÛ naopak souhlasí
se zdÛvodnûním, které jsme uved-
li. A nejen to. Napfi. paní Kvûto-
slava Kocábová (a nejen ona)
z Bojkovic nám napsala: „Mám
Dobu seniorÛ pfiedplacenou. Jeli-
koÏ do‰lo ke zv˘‰ení ceny, prosím
o sdûlení, jakou formou mohu
rozdílnou ãástku uhradit.“ Na
v‰echny podobné dotazy tímto od-

povídáme: Nic dodateãnû hradit
nemusíte. DS jste si pfiedplatili
v dobû, kdy stála 5 Kã. Na rozdíl
od jin˘ch, v DS to co bylo dfiíve
dohodnuto, zpûtnû nemûníme.
Vy‰‰í ãástku budete tedy muset
uhradit, aÏ kdyÏ vypr‰í souãasné
pfiedplatné.

Na druhé stranû chápeme ty,
kdo chtûjí DS pomoci a to i cestou
uhrazení rozdílu za pfiedplatné,
které bylo ztrátové uÏ kdyÏ mûla
jen 16 stran. Nebráníme se tomu.
Je to v‰ak v˘luãnû dobrovolná zá-
leÏitost. MÛÏete tak uãinit zaslá-
ním poukázky s pfiíslu‰nou ãást-
kou Radû seniorÛ âR (adresu na-
jdete v tiráÏi). Pokud tak uãiníte,
nezapomeÀte ãitelnû uvést své
jméno. V DS bychom chtûli zve-
fiejÀovat jména v‰ech, kdo nám
takto pomohou.

Franti‰ek VONDERKA, 
‰éfredaktor DS
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Zvlá‰tní dÛvûra
Témûfi osm mûsícÛ po volbách se
âesko doãkalo v pátek 19. ledna
vlády, která pfii hlasování v Poslane-
cké snûmovnû dostala dÛvûru vût‰i-
ny pfiítomn˘ch. Stalo se tak jen díky
tomu, Ïe hlasování se nezúãastnili
poslanci Melãák a Pohanka, zvolení
za âSSD. Pro jedny jsou zrádci
a pfiebûhlíci, druzí je chválí za státo-
tvorn˘ poãin, kter˘ pr˘ pomÛÏe
zklidnit situaci.

Zda tomu tak bude je ov‰em ve
hvûzdách. Oba poslanci totiÏ tvrdí,
Ïe tolerance platila jen pro hlasová-
ní o dÛvûfie a Ïe se nezavázali
k podpofie dal‰ích krokÛ Topolánko-
vy vlády. Pokud mluví pravdu, mÛ-
Ïe kaÏdé dal‰í hlasování vládu ohro-
zit. Snad i s vûdomím toho vládní
trojkoalice v minulosti uvádûla, Ïe
chce zemi hlavnû co nejrychleji do-
vést k pfiedãasn˘m volbám. Pokud

nezmûní názor, mûly by tedy âR ãe-
kat zejména nové volby. K tomu po
hlasování v parlamentu vyzval i pre-
zident Klaus, podle kterého se vláda
opírá o dÛvûru „zvlá‰tního typu“.
Nelze se divit – vládu zaloÏenou
místo na konsensu hlavních stran na
pfiebûhlících se i dlouho zdráhal
jmenovat.

V Hudebním divadle v Karlínû se v nedûli 14. ledna konala neobvyklá pietní slavnost. Spoleãnost Vlasty Buria-
na zde pfii pfiíleÏitosti 45. v˘roãi jeho smrti odhalila bustu Krále komikÛ. Úvodní slovo pfiednesla „poslední Ïijí-
cí hereãka“, která s ním hrála na prknech právû tohoto divadla – Jaroslava Adamová (foto vlevo). Po „odhalení“
busty Vlasty Buriana se s ní nechávali vyfotit ti, co na nûho tzv. nejen chodili, ale setkávali se s ním také na es-
trádách, které na sklonku Ïivota nejvût‰ímu z komikÛ ãeského filmu a divadla zbyly k tomu, aby mohl roze-
smávat své diváky. Aãkoli v roce 1944 Nûmci jeho divadlo zavfieli, byl totiÏ obvinûn z kolaborace, vûznûn a ná-
slednû nesmûl pût let hrát. Krátce po návratu do divadla byl v‰ak v roce 1953 opût vyhozen. Aby se uÏivil, mu-
sel vystupovat na estrádách i kdyÏ byl nemocn˘. Poslední pfiedstavení svého Ïivota odehrál s tûÏk˘m zápalem
plic. Nakonec umfiel doma na plicní embolii. V roce 1994 byl rehabilitován a pfied pûti lety, dne 8. února 2002
byly ostatky Vlasty Buriana a jeho Ïeny Niny pfieneseny z Vinohradského hfibitova do nového hrobu na vy‰e-
hradském Slavínû.
S bronzov˘m Vlastou Burianem jsou na snímku zachyceni Pepíãek Zíma a Eda Hrube‰. Foto Josef LOUDA

MALÁ POCTA
velkému KRÁLI

âasy se opravdu mûní

Premiér Topolánek s poslanci Mel-
ãákem a Pohankou.
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Tato rubrika je vyhrazena ze-
jména pro zprávy o ãinnosti
a aktivitách seniorsk˘ch orga-
nizací. Je urãena v‰em, kdo
chtûjí ukázat, Ïe seniofii nejsou
ti, kdo ãekají aÏ pro nû nûkdo
nûco udûlá, ale Ïe sami berou
svÛj osud do sv˘ch rukou
a konají a dokáÏou správné
a potfiebné vûci vytvofiit a pro-
sadit vlastními silami. Nejen
ve prospûch samotn˘ch senio-
rÛ, ale i dal‰ích. A to i tûch,
kdo dosud nepochopili, co vy-
Ïaduje doba. Do rubriky Ak-
tivní senior rovnûÏ zafiazujeme
zprávy, které mohou inspiro-
vat a podnítit k akci i jiné. Pi‰-
te nám, rádi budeme o podob-
n˘ch aktivitách informovat.
DS jsou pfiece i va‰e
noviny!

Informace
SDâR
Svaz dÛchod-
cÛ âR – ústfie-
dí se k 1. únoru
odstûhovalo z Pra-
hy 6-Dejvic, Wuchterlova 
ul. ã. 6.
Nové sídlo nyní je: DÛm odbo-
rov˘ch svazÛ - 3. posch.
Nám. W. Churchilla 2, 
11359 Praha
Telefon: 234 462 082-4
e-mail: svazduchodcu@seznam.cz
webové stránky: www.rscr.cz0
Teletext: Nova str. 664 a 665
(Pozn.: Na stejné adrese jako
SDâR sídlí také Rada seniorÛ
âR a její ústfiedí bezplatného
poradenství pro seniory – viz
také informace na stranû 8)
●
Pokud chcete ve svém bydli‰ti
zaloÏit novou organizaci SDâR,
pfiípadnû zmûnit Klub SeniorÛ
na samostatnou organizaci Sva-
zu dÛchodcÛ âR obraÈte se o po-
moc na nejbliÏ‰í organizaci, pfií-
slu‰nou Krajskou radu nebo pfií-
mo na ústfiedí SDâR. 
●
Doporuãujeme v‰em seniorÛm,
ktefií mají zájem zjistit jak vyso-
ké jsou náklady zdravotní poji‰-
Èovny na jejich zdravotní péãi
vãetnû lékÛ, která jim byla po-
skytnuta v r. 2006, aby vyuÏili
své zákonné právo a poÏádali
zdravotní poji‰Èovnu o „Uãet
poji‰tûnce za rok 2006“
Ve vlastnoruãnû podepsané Ïá-
dosti uveìte své rodné ãíslo.
Zkontrolujte si získané údaje
a upozornûte na chyby ãi nejas-
né poloÏky.
Zdravotní komise SDâR vám
nabízí pomoc v pfiípadû nejas-
ností.

Nadále podle star˘ch pravidel

V HRADCI KRÁLOVÉ BYLI PRVNÍAAKKTTIIVVNNÍÍ  SSEENNIIOORR
Devát˘ leden 2007 se zapí-
‰e do historie Rady seniorÛ
âR jako den, kdy byla usta-
vena první Krajská rada se-
niorÛ âR. Setkání se usku-
teãnilo v Hradci Králové
a jedná se tedy o Kraj-
skou radu Královéhradecké-
ho kraje.

Ustavující schÛze se konala v pro-
storách Poradny Rady seniorÛ

âR v Goãárovû ulici. V úvodu pfii-
vítal v‰echny pfiítomné prof. Jan So-
lich, 1. místopfiedseda Rady seniorÛ
âR. Z vedení Rady seniorÛ âR pfii-
jel z Prahy Dr. Zdenûk Pernes a pfií-
tomen byl i zástupce vedení Králo-
véhradeckého kraje, námûstek hejt-
mana pan Miloslav Plas. Samotné-
ho jednání se dále zúãastnili Ivan
·klíba (Hradec Králové) – pfiedseda
pfiípravného v˘boru, Ing. RÛÏena
R˘dlová (Hradec Králové) za Aso-
ciaci dÛchodcÛ odboráfiÛ pfii âM-
KOS, Helena Kune‰ová (Jiãín), Ja-
na Kaválková (Náchod) za Svaz dÛ-
chodcÛ âR, Dr. Vasil Chynãák

(Hradec Králové) za âesk˘ svaz bo-
jovníkÛ za svobodu, Franti‰ek Seidl
(Náchod) zástupce Svazu diabetikÛ
âR, Josef âern˘ za SdruÏení obra-
ny spotfiebitelÛ âR, Prof. MUDr.
Miroslav Ledvina za Radu seniorÛ
pfii magistrátu Hradce Králové. Jed-
nání se ze zdravotních dÛvodÛ ne-
mohli zúãastnit Miroslav ·afafiík
(Trutnov) a Jaroslav Kos (Rychnov
nad KnûÏnou).

Úvodní slovo dostal pfiedseda Ra-
dy seniorÛ âR Dr. Pernes. Ve svém
vystoupení vyzdvihl pÛsobnost a cí-
le ãinnosti Krajské rady seniorÛ.
V závûru vystoupení pak podûkoval

pfiípravnému v˘boru v ãele s Ivanem
·klíbou za pfiípravu celé akce.

Setkání poté pozdravil zástupce
Královéhradeckého hejtmana pan
Miloslav Plas a popfiál tomuto nové-
mu seniorskému orgánu mnoho ús-
pûchÛ v jeho ãinnosti.

Ivan ·klíba seznámil pfiítomné
s organizací dal‰ího postupu tajné
volby, následné diskuze ap. Samot-
ného volebného aktu se ujal prof.
Solich. V tajné volbû byl pfiedsedou
Krajské rady seniorÛ Královéhradec-
kého kraje jednomyslnû zvolen Ivan
·klíba, jeho zástupkyní se stala Ing.
RÛÏena R˘dlová. (text a foto ZH)

Úãinnost zákona ã. 187/2006 Sb., 
o nemocenském poji‰tûní a nû-

kter˘ch souvisejících pfiedpisÛ, kter˘
mûl mimo jiné zamûstnavatelÛm
umoÏnit kontrolovat dodrÏování reÏi-
mu doãasnû práce neschopného za-
mûstnance v prvních ãtrnácti
dnech pracovní neschopnosti, totiÏ
v prosinci 2006 Parlament âR odloÏil,
a to o jeden rok – na 1. leden 2008.

Povûfiení pracovníci OSSZ/PSSZ/
MSSZ, ktefií kontrolují dodrÏování lé-
ãebného reÏimu (tzv. pracovníci dozo-
ru) se prokazují oprávnûním ke kon-
trole. Práce neschopní obãané jsou po-
vinni jim pfiedloÏit doklad o pracovní
neschopnosti, do kterého pracovník
dozoru zaznamená datum a ãas kon-
troly a svÛj podpis. Pokud prácene-
schopn˘ poru‰í o‰etfiujícím léka-
fiem stanoven˘ léãebn˘ reÏim, mÛ-
Ïe mu pfiíslu‰ná OSSZ/PSSZ/
MSSZ nemocenské doãasnû sníÏit
nebo zcela odejmout.

V souvislosti s odloÏením nového
zákona o nemocenském poji‰tûní i na-
dále v leto‰ním roce platí:

● Organizace s více neÏ 25 zamûst-
nanci poskytují dávky nemocenského

poji‰tûní sv˘m zamûstnancÛm samy
stejnû jako v roce 2007.

● Malé organizace do 25 zamûst-
nancÛ stejnû jako v roce 2006 pfiijíma-
jí od sv˘ch zamûstnancÛ Ïádosti
o dávky nemocenského poji‰tûní a po-

sílají je pfiíslu‰né OSSZ/
PSSZ/MSSZ, které dávky vyplácejí.

● Práce neschopní poji‰tûnci mají
nárok na nemocenské od prvního dne
uznání pracovní neschopnosti.

Pro v˘poãet denního vymûfiovacího
základu, od nûhoÏ se odvíjí v˘‰e dá-
vek nemocenského poji‰tûní, platí stej-
nû jako loni dvû redukãní hranice.
Denní vymûfiovací základ je zjednodu-
‰enû souãet hrub˘ch pfiíjmÛ za 12 ka-
lendáfiních mûsícÛ pfied vznikem pra-
covní neschopnosti dûlen˘ poãtem ka-
lendáfiních dnÛ s vylouãením nezapo-
ãitateln˘ch dnÛ. Od 1. ledna 2007 se
tyto redukãní hranice zv˘‰ily a novû
jsou 550 Kã a 790 Kã. Maximální
nemocenské, které je moÏné dostat za
prvních 30 kalendáfiních dnÛ nemoci,
je tak celkem 12 995 Kã.

Za prvních 14 kalendáfiních dnÛ
pracovní neschopnosti se denní vymû-
fiovací základ do 550 Kã zapoãítá z 90
%, z ãástky nad 550 Kã do 790 Kã se
zapoãítá 60 %, k ãástce nad 790 Kã se
nepfiihlíÏí. Od 15. kalendáfiního dne
pracovní neschopnosti se ãástka do
550 Kã zapoãítá v plné v˘‰i a ãástka
od 550 do 790 Kã pak ze 60 %, k ãást-
ce nad 790 Kã se nepfiihlíÏí.

Nemocenské za první tfii kalendáfiní
dny se následnû poãítá jako 25 % den-
ního vymûfiovacího základu po reduk-
ci. Od 4. do 14. dne se nemocenské
poãítá jako 69 % redukovaného denní-
ho vymûfiovacího základu a od 15. dne
pracovní neschopnosti se nemocenské
vypoãítává jako 69 % redukovaného
denního vymûfiovacího základu. (Re-
dukce denního vymûfiovacího základu
je rozdílná v závislosti na tom, zda se
jedná o nemocenské za prvních 14 dnÛ
PN, nebo po 15. dni PN).

Dávky nemocenského poji‰tûní
jsou ãtyfii. Jedná se o nemocenské,
podporu pfii o‰etfiování ãlena rodiny,
penûÏitou pomoc v matefiství a vyrov-
návací pfiíspûvek v tûhotenství a ma-
tefiství. Vzhledem k odloÏení úãin-
nosti zákona zÛstavají dále v plat-
nosti v‰echna dosavadní ustanovení,
t˘kající se podpÛrãí doby seniorÛ
a ochrann˘ch lhÛt poÏivatelÛ sta-
robního a plného invalidního dÛ-
chodu, které mûl zákon ã. 187/2006
Sb. novû upravit.

(zpracováno DS)

NEMOCENSKÁ 

Lidé, ktefií pobírají nemocenské, musí umoÏnit kontrolu do-
drÏování léãebného reÏimu. Provádûjí ji povûfiení pracov-
níci jednotliv˘ch pracovi‰È âeské správy sociálního zabez-
peãení, tedy okresní (v Praze PraÏské, v Brnû Mûstské)
správy sociálního zabezpeãení (OSSZ/PSSZ/MSSZ). Platí
tedy i nadále pravidla jako v roce 2006.

Jednání mûlo spí‰e komorní rámec, pro seniorské hnutí v âR má v‰ak mimofiádn˘ v˘znam.
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Zmûní se nûjak politika magis-
trátu vÛãi seniorÛm v tomto vo-

lebním období nebo zÛstane stej-
ná?

Urãitû se zmûní, ale mohu v‰ech-
ny ujistit, Ïe se budeme snaÏit, aby
to nemûlo negativní dopad na seni-
ory. Vypl˘vá to i z nov˘ch zákonÛ,
které prosadila b˘valá vláda premi-
éra Jifiího Paroubka, zejména o so-
ciálních sluÏbách a o deregulaci ná-
jemného.

Pokud se zmûní, tak v jakém
smûru pfiedev‰ím?

Za své resorty sociální a bytové
politiky mohu prohlásit, Ïe se snaÏí-
me spoleãnû s mûstsk˘mi ãástmi
vytvofiit takové mechanismy, aby si
seniofii mohli uÏívat co moÏná nej-
více svého klidného stáfií. I kdyÏ je
mi jasné, Ïe platnost zmiÀovan˘ch
dvou zákonÛ jim moc na klidu ne-
pfiidává. Proto se snaÏíme jejich pfií-
padné dopady co nejvíce zmírnit
a vytvofiit pro sociálnû slab‰í spolu-
obãany alternativy fie‰ení jejich ne-
lehké situace. Proto napfiíklad pfii-
pravujeme sociální program ohled-
nû deregulace nájemného.

Jaké jsou souãasné v˘hody seni-
or pasÛ v Praze v porovnání s jin˘-
mi mûsty?

Za mého krátkého období ve
funkci platí v˘hody senior pasÛ,
které byly odsouhlaseny b˘val˘m
vedením. Samozfiejmû i tímto pro-
blémem se chci zab˘vat a to i v ná-
vaznosti na informace z velk˘ch
mûst celé republiky.

Pfiipravujete nûco nového v této
oblasti?

V souãasné dobû se zab˘váme
zejména zavádûním dvou klíãov˘ch
zákonÛ o sociálních sluÏbách a de-

regulaci nájemného. Jejich platnost
ovlivní Ïivot seniorÛ v Praze. My se
snaÏíme, aby to bylo pro nû co ne-
jménû bolestivé a abychom jim po-
mohli pfiekonat sloÏitosti této legis-
lativní zmûny.

Jsou akce, spoleãenské a podob-
nû, které se uskuteãÀovaly pod zá-
‰titou radního, kter˘ má na staros-
ti sociální politiku. Jaké to budou
v leto‰ní zimû?

Samozfiejmû chci v tomto smûru
pokraãovat. Nevidím dÛvod, proã
bychom takovéto zpestfiení Ïivota
seniorÛm nemûli dopfiát, nebo jak-
koli mûnit. Naopak jsem pfiipraven
nûkteré z nich podpofiit nejen ná-
v‰tûvou, ale i jin˘m zpÛsobem. Se
seniory jsem v kaÏdodenním kon-
taktu, protoÏe s nimi fie‰ím jejich
nejrÛznûj‰í problémy nejen na ma-
gistrátû, ale i na Praze 11.

Dal‰í akce pofiádají centra péãe
o seniory na jednotliv˘ch mûst-
sk˘ch ãástech a domovy dÛchodcÛ.
ZúãastÀujete se nûjak˘ch?

Mám z nich dokonce nezapome-
nutelné záÏitky.. A obdivuji nûkte-
ré tyto lidi v tûchto zafiízeních, jak
dobfie ve svém vûku vypadají a ja-
k˘ mají pfiehled o tom, co se kolem
nich dûje. Jak fundované otázky
kladou v diskusích a dokáÏí ãlovû-
ka pfiivést do úzk˘ch. To je i díky
jejich upfiímnosti. Navíc kdyÏ nû-
které domovy organizují mikulá‰-
ské nebo vánoãní besídky spoleãnû
s matkami z azylov˘ch domÛ, jsou
to nezapomenutelné záÏitky. Vidût
rozzáfiené oãi seniorÛ a mal˘ch ra-
tolestí, ktefií v tu chvíli mají kolem
sebe fiadu babiãek a dûdeãkÛ. Pfiál
bych to kaÏdému vidût.

Jak zji‰Èujete co praÏ‰tí seniofii
potfiebují? Se kter˘mi seniorsk˘mi
organizacemi jste ve styku a jak
ãasto?

Spolupracuji s vût‰inou sociál-
ních zafiízení a institucí na území
hlavního mûsta Prahy. Je tfieba v co
nejkrat‰í dobû vyfie‰it fiadu nedo-
statkÛ zejména co se t˘ká zákona
o sociálních sluÏbách. A to tak,
aby seniofii získali co nejrychleji
to, na co mají nárok.

Ptal se Du‰an POKORN¯

STALO SE DOBA SENIORÒ 3únor 2007

PraÏská radnice a seniofii AAKKTTIIVVNNÍÍ  SSEENNIIOORR
Nenítojenointernetu

Tma poãítaãové nevzdûlanosti nad
dÛchodci v Libereckém kraji fiíd-
ne. V lednu 2007 Svaz dÛchodcÛ
âR Liberec ve spolupráci s firmou
PROPRIO a nadací ELPIDA otev-
fiely 1. kurs ·koliãky internetu pro
seniory v Îandovû, pár km západ-
nû âeské Lípy.

V únoru bude pro stoupající zájem
otevfien druh˘. ZároveÀ se pfiipravuje
otevfiení ·koliãky internetu pro seni-
ory v âeské Lípû. A v Liberci samém
se jiÏ „jede“ na smûny! V únoru to
bude dopolední i odpolední kurs.

„Seniofii k poãítaãÛm“ je v˘zva in-
ternetov˘ch Pozitivních novin. Îe
jste o ní je‰tû nesly‰eli? Zkuste: Fakt
je jeden – Libereck˘m díky tomu vÛ-
bec nemají ãas na tlachání. 

Mají i vlastní internetové noviny.
Najdete je na adrese. Nyní se navíc
rozhodli pomoci pfii roz‰ifiování na‰í
Doby seniorÛ. Kde na to berou ãas?
No, zeptejte se jich samotn˘ch. Zkus-
te zavolat na ãíslo 844 900 005 – za
místní tarif tam tazateli poskytnou ty
nejpodrobnûj‰í informace nejen o vû-
ci samotné, ale i jak na ni nejlépe jít.
V Liberci se dafií naplÀovat ústfiední
heslo Svazu dÛchodcÛ âR: „DÛ-
chodci dÛchodcÛm; aby ãlovûk ne-
byl sám“. Nemáte chuÈ je „dohnat
a pfiedehnat“? P. J. BUVALA

Nov˘ praÏsk˘ radní radní pro oblast sociální
a bytové politiky Jifií Janeãek (ODS) odpovídá
na otázky Doby seniorÛ.

Radní 
Jifi Janeãek



Na dÛchody bude
âeská správa sociálního zabezpe-
ãení evidovala k 31. prosinci 2006
celkem 1 995 350 starobních dÛ-
chodcÛ a 4 848 236 poplatníkÛ po-
jistného na sociální zabezpeãení.
Na jednoho starobního dÛchodce
tak pfiispívalo 2,43 poplatníkÛ. Li-
dí, ktefií pfiispívají na jednoho dÛ-
chodce, za pût let pfiibylo – v pro-
sinci 2001 na jednoho starobního
dÛchodce pfiispívalo 2,36 poplatní-
kÛ pojistného.

V‰ech dÛchodcÛ, tedy penzistÛ
starobních i osob pobírajících dÛ-
chody invalidní a pozÛstalostní,
bylo ke konci prosince loÀského
roku 2 683 784. To znamená, Ïe
na jednoho dÛchodce pfiispívalo
1,81 poplatníkÛ pojistného. V pro-
sinci 2001 se jednalo o 1,75 po-
platníkÛ. Pojistné na sociální za-
bezpeãení musí platit zamûstnanci,
organizace za své zamûstnance
a OSVâ.

Od prosince 2001 do prosince
2006 pfiibylo celkem 318 140 po-
platníkÛ pojistného, coÏ znamená
nárÛst o 6,5 %. Starobních dÛ-
chodcÛ bylo pfiitom v prosinci
2006 o 72 578 více (nárÛst 
o 3,6 %) neÏ pfied pûti lety. Poãet
poplatníkÛ pojistného tak roste
rychleji neÏ poãet starobních
dÛchodcÛ. (red)
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Máte za sebou uÏ nûkolik mûsí-
cÛ práce. MÛÏete fiíci jak se-

niofii poradnu dosud vyuÏívali?
âinnost Regionální poradny v Br-

nû jsme zahájili v záfií 2006 a jiÏ od
fiíjna vykazujeme pfies 50 telefonic-
k˘ch dotazÛ a osobních náv‰tûv,
v prosinci jiÏ pfies 70. Domnívám
se, Ïe v leto‰ním roce vzroste zájem
nejen vzhledem roz‰ífiení informací
o na‰í ãinnosti, ale také proto, Ïe
sociální postavení seniorÛ bude stá-
le naléhavûji vyÏadovat orientaci
v problematice a pfiípadnû pomoc.

S jak˘mi problémy se na vás br-
nûn‰tí seniofii nejãastûji obracejí?

Pro seniory jsou velmi dÛleÏité
otázky spojené se zákonem
107/2006 Sb. o jednostranném zvy-
‰ování nájemného, kde jim ovûfiíme
správnost sdûleného zv˘‰ení nájmu
i zpÛsob, jak se za dané situace
správnû a úãinnû chovat, pfiípadnû
jak se bránit neoprávnûn˘ch náro-

kÛm majitelÛ. V oblasti sociální se
rovnûÏ v˘raznû setkáváme s proble-
matikou realizace zákona 108/2006
Sb. o sociálních sluÏbách. ·kála do-
tazÛ je zatím velice pestrá. Oãeká-
váme, Ïe v prÛbûhu leto‰ního roku
uÏ dospûjeme k nûjak˘m zobecnû-
ním, kter˘m se pokusíme obohatit
informace poskytované v Dobû se-
niorÛ.

Jak spolupracujete s dal‰ími or-
ganizacemi, které pracující se se-
niory?

Na‰e ãinnost v mûstû Brnû je
v podstatû na zaãátku a pfiedev‰ím
kontaktujeme organizace seniorÛ,
aby poznaly moÏnost vyuÏívání na-
‰í poradny. S poradnou Svazu dÛ-
chodcÛ se doplÀujeme a spolupra-
cujeme rovnûÏ se SdruÏením na
obranu spotfiebitelÛ. V bytové ob-
lasti jsme v bezprostfiedním kontak-
tu se SdruÏením nájemníkÛ, se kte-
r˘m hodláme spolupracovat na vy-

jádfieních k bytové politice mûsta,
ale také pfii posuzování spoleãen-
sk˘ch dopadÛ zákona 107/2006 Sb.

Jaké dal‰í cíle jste si stanovili
pro dal‰í rozvoj ãinnosti poradny?

V leto‰ním roce chceme roz‰ífiit
svoji ãinnost na práci v terénu, to
znamená prostfiednictvím aktivistÛ
vyhledávat a pomáhat fie‰it konkrét-
ní problémy v domácnostech. Nabí-
zíme radnicím spolupráci a vefiejné
diskuse k soicálním a bytov˘m
otázkám. Domníváme se, Ïe je v zá-
jmu vefiejné správy, aby obãané by-
li plnû a fiádnû informováni nejen
o sv˘ch povinnostech, ale i o sv˘ch
právech. Podpofiíme vznik Krajské
rady seniorÛ, abychom zajistili co
nej‰ir‰í uplatnûní znalostí na‰ich
odborníkÛ ve prospûch seniorÛ. Bu-
de pro nás velice dÛleÏité, kdyÏ zá-
jem a spokojenost na‰ich seniorÛ
pfiispûje k rÛstu prestiÏe na‰í porad-
ny.

Podobnû jako v jin˘ch mûstech,
nyní i v Brnû mohou seniofii nad
70 let jezdit MHD zdarma. MÛÏete
fiici, kdo se zaslouÏil o to, Ïe Brno
uÏ v tomto smûru není v˘jimkou?

Zavedení vyuÏívání MHD v mûs-
tû pro seniory nad 70 let zdarma by-
lo ve volebních programech âSSD
a KSâM. Vzhledem k tomu, Ïe
ihned po volbách projednávala Ra-
da mûsta Brna nové tarify MHD od
1. 1. 2007, rozhodla o roz‰ífiení bez-
platné pfiepravy pro osoby star‰í 
70 let na základû prÛkazky s bez-
platn˘m kuponem vydané doprav-
cem. Ptal se fav

Pozn.: Kontaktní údaje brnûnské porad-
ny RS âR najdete na str. 8

V 17 717 pfiípadech âSSZ rozhod-
la kladnû a upravila Ïenám jejich

vdovsk˘ dÛchod ãi obnovila jeho v˘-
platu. V ostatních pfiípadech (75 % Ïá-
dostí) musela âSSZ vydat zamítavé
rozhodnutí, protoÏe Ïadatelky na úpra-
vu ãi obnovení v˘platy vdovského dÛ-
chodu podle zákona nemûly nárok.
Vzhledem k této skuteãnosti je‰tû jed-
nou opakujeme, kdy má Ïádost ‰anci
na kladné vyfiízení. 

Nárok na úpravu ãi obnovení v˘-
platy vdovského dÛchodu mají po-
dle novely zákona o dÛchodovém
poji‰tûní ty Ïeny, jejichÏ manÏel
zemfiel pfied 1. lednem 1996 a celko-
v˘ úhrn dvou dÛchodÛ (napfi. vdov-
ského a starobního), na které mûly
nárok, pfiekraãoval pevnû stanovené
maximum platné v dobû vzniku sou-
bûhu. Tyto Ïeny pak dostávaly buì
niÏ‰í vdovsk˘ dÛchod nebo na vdov-
sk˘ dÛchod vÛbec nemûly nárok. VÛ-
bec nemûly nárok na vdovsk˘ dÛchod
podle dfiívûj‰í právní úpravy ty Ïeny,
jejichÏ samotn˘ starobní nebo invalid-
ní dÛchod, kter˘ pobíraly, dosahoval
maxima urãeného pro úhrn dvou dÛ-
chodÛ.

Je tfieba ale zdÛraznit, Ïe i v sou-
ãasné dobû platí to, co platilo dfiíve:
pfii soubûhu dvou dÛchodÛ náleÏí vy‰-

‰í dÛchod v plné v˘‰i a z niÏ‰ího pou-
ze jedna polovina. Pokud tedy napfií-
klad Ïena pobírala vdovsk˘ dÛchod
zkrácen˘ na polovinu z dÛvodu sou-
bûÏné v˘platy starobního nebo jiného
dÛchodu a tato polovina uÏ nebyla dá-

le krácena kvÛli pevnû stanovenému
maximu, nemá Ïena na úpravu vdov-
ského dÛchodu nárok. Pfiíklad úpra-
vy vdovského dÛcho-du: Îena ovdo-
vûla 15. 2. 1989. V té dobû jiÏ pobíra-
la starobní dÛchod ve v˘‰i 2 625 Kã.

Vdovsk˘ dÛchod po zemfielém manÏe-
lovi by ãinil 1 432 Kã. Pro soubûh se
starobním dÛchod byl upraven na po-
lovinu, tedy na ãástku 716 Kã. Vdovû

tak od úmrtí manÏela náleÏelo celkem
3 341 Kã (tj. 2 625 Kã jejího starob-
ního dÛchodu plus 716 Kã vdovského
dÛchodu). Podle tehdej‰í právní úpra-
vy v‰ak nesmûl úhrn v‰ech dÛchodÛ
pfiekroãit 2 800 Kã. Proto byl vdov-
sk˘ dÛchod omezen na 175 Kã
(tj. 2 800 Kã mínus 2 625 Kã starob-
ního dÛchodu Ïeny). Tato ãástka se od
pfiiznání aÏ do souãasnosti zvy‰ovala
o valorizace. Novela zákona umoÏÀu-
je od ãervencové splátky 2006 upravit
vdovsk˘ dÛchod na pÛvodních 716 Kã,
(tedy na ãástku, která by náleÏela bez
omezení do soubûhového maxima
2 800 Kã). Tyto finanãní prostfiedky se
je‰tû nav˘‰í o valorizace. Stejnû se po-
stupuje v pfiípadû, kdyÏ vdovsk˘ dÛ-
chod 716 Kã podle dfiívûj‰í legislativy
nenáleÏel vÛbec. To bylo tehdy, kdyÏ
samotn˘ starobní dÛchod dosahoval
ãástky 2 800 Kã.

Dal‰í podmínkou, kterou je tfieba
splnit proto, aby âSSZ mohla vdov-
sk˘ dÛchod pfiepoãítat ãi novû zaãít
vyplácet je, Ïe k 1. ãervenci 2006 mû-
la Ïadatelka po manÏelovi, k jehoÏ
úmrtí do‰lo pfied 1. 1. 1996, na vdov-
sk˘ dÛchod stále nárok. O úpravu ãi
obnovení v˘platy vdovského dÛchodu
je tfieba písemnû poÏádat âeskou sprá-
vu sociálního zabezpeãení. Speciální
formuláfi „Îádost o uvolnûní dÛchodu
vdov dle zákona ã. 267/2006 Sb.“ je
dostupn˘ na webu âSSZ na adrese.
Îádost lze sepsat pfiímo na pfiíslu‰né
OSSZ/PSSZ/MSSZ. 

(úpravy DS)

ÚPRAVA VDOVSK¯CH
DÒCHODÒ

VùT·INA ÎÁDOSTÍ ZAMÍTNUTA
Celkem 129 443 Ïádostí o úpravu ãi obnovení v˘platy
vdovského dÛchodu dle zákona ã. 267/2006 Sb. evidovala
k 11. lednu 2007 âeská správa sociálního zabezpeãení.
Z toho uÏ 71 996 Ïádostí, tedy více neÏ 55 %, vyfie‰ila.

Brno: Zájem o poradnu RS âR
Také v Brnû existuje poradna RS âR, která zdar-
ma poskytuje seniorÛm sociální a bytové pora-
denství. Jejím vedoucím je Ing. Pavel Bfieza, kte-
rého proto DS poÏádala o krátk˘ rozhovor.
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Poslanecké 
pomníãky

V minulém ãísle jsme slibovali,
Ïe zvefiejníme jména v‰ech po-
slancÛ, ktefií pfii hlasování
o státním rozpoãtu pro rok 2007
zvedli ruce pro to, aby se takz-
vané poslanecké pomníãky hra-
dily z penûz, které si vláda k to-
mu úãelu musela pÛjãit i z dÛ-
chodového systému. Také ná‰
redakãní maskot pejsek Sendy
hrozil, Ïe se v‰em zúãastnûn˘m
patfiiãnû „odmûní“. Slib bohuÏel
nemÛÏeme splnit. Ani my, ani
Sendy. AÏ na svût-
lé v˘jimky se
totiÏ na tom-
to nûkdy
velmi po-
divném
(peníze pro
AC Sparta
nebo na stav-
bu golfového
hfii‰tû) porcování medvûda po-
díleli témûfi v‰ichni zákonodárci
a to „napfiíã parlamentem“. V˘-
ãet jednotliv˘ch jmen by zabral
hodnû místa a i na‰eho maskota
by ta jeho „pomsta“ asi zmofii-
la.

Jde ostatnû pfiedev‰ím o nûco
jiného. Je zjevnû tfieba zmûnit
systém, kter˘ podobné poslane-
cké „úpravy“ rozpoãtu umoÏÀu-
je. Samozfiejmû, Ïe se snaÏí pl-
nit i finanãní pfiání ve sv˘ch ob-
vodech a to i proto, aby tam
znovu dostali hlasy. Jasné také
je, Ïe existují a nadále budou
existovat oprávnûné poÏadavky,
které se do vládního rozpoãtu
nevejdou a jejich prosazení bu-
de záleÏitostí poslancÛ.

Jde jen o to, aby byly oprav-
du oprávnûné a nedûly se na
úkor potfiebnûj‰ích vûcí. MoÏná,
Ïe by pomohlo, kdyby poslanci
pfii vzná‰ení sv˘ch poÏadavkÛ
na státní kasu mûli souãasnû
konstruktivní povinnost, která
by jim také ukládala navrhnout
odkud, popfi. na ãí úkor, ãerpat
jimi poÏadované prostfiedky.

Vláda si na financování po-
slaneck˘ch pomníãkÛ poprvé
od roku 1996 pÛjãila z dÛcho-
dového systému. Znovu to nalé-
havû ukázalo potfiebu oddûlení
dÛchodového fondu od státního
rozpoãtu. Jedinû to je cesta, aby
ho nebylo moÏné vyuÏívat
k flikování pfiípadn˘ch dûr
v rozpoãtu ãi dokonce k finan-
cování projektÛ, které se sku-
teã-n˘mi potfiebami dÛchodcÛ
nemají nic spoleãného. 

(fav)
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Dnes je z celkového poãtu více
neÏ dvou milionÛ rakousk˘ch

seniorÛ více neÏ polovina ãinná
v nûkteré ze seniorsk˘ch organizací.
Neoãekávají od nich jen nabídky
a pomoc pfii utváfiení smysluplného
Ïivota ve stáfií, ale také úãinné háje-
ní sv˘ch zájmÛ. To v‰ak vyÏadova-
lo, aby spojili své síly. Mûli ‰tûstí,
Ïe narazili na osvícené politiky.
S my‰lenkou dát seniorskému hnutí
v zemi pod Alpami spoleãnou stfie-
chu totiÏ pfii‰el poãátkem sedmdesá-
t˘ch let tehdej‰í spolkov˘ kancléfi
Bruno Kreisky.

I díky tomu byla v roce 1976 za-
loÏena Rakouská rada seniorÛ.

Vedle ní v devadesát˘ch letech
z iniciativy dvou nejvût‰ích senior-
sk˘ch organizací – Svazu penzistÛ
(PVÖ) a Svazu seniorÛ (ÖSB) –
vznikla jako poradní orgán vlády
spolková rada pro záleÏitosti seniorÛ.
PÛvodnû pfiíslu‰ela ke spolkovému
kancléfiství, od roku 2000 pÛsobí pfii
ministerstvu pro sociální bezpeãí
a záleÏitosti generací. Úkolem tohoto
orgánu je posuzovat a pfiipomínkovat
zákony, které se t˘kají star‰í genera-
ce. Hlavní souãástí této 35 ãlenné
spolkové rady je tzv. Kurie seniorÛ,
která ãítá 19 ãlenÛ. Stalo se tak na zá-
kladû obecného poznání, Ïe záleÏi-
tosti seniorÛ mohou nejlépe sledovat
samotní seniofii. Proto také ãleny Ku-
rie jmenují samotní seniofii a její ob-
sazení vychází z velikosti ãlenské zá-
kladny zastoupen˘ch seniorsk˘ch or-
ganizací. Je to prÛhledné a zamezuje
to tomu, Ïe za seniory mluví lidé,
ktefií nemají jejich mandát. Dal‰ích
16 ãlenÛ tohoto poradního orgánu je
pak jmenováno spolkov˘mi zemûmi,
kancléfiem a vybran˘mi ministerstvy
ãi Svazem mûst a Svazem obcí. Ra-
da se volí na tfii roky.

Aby Kurie seniorÛ mohla i nave-
nek pracovat úãinnû, vyvstala ãasem
potfieba jejího právního zastfie‰ení.
Vzhledem k pracovnímu i personál-
nímu prolínání se jím nakonec stala
Rakouská rada seniorÛ. âleny této

stfiechové organizace mohou b˘t se-
niorské organizace s celostátním v˘-
znamem, které mají minimálnû 
10 000 ãlenÛ a pÛsobí nejménû ve
tfiech spolkov˘ch zemích. Dnes Ra-
kouská rada seniorÛ sdruÏuje cel-
kem pût organizací, poãet míst, kte-
rá mají v 19-ãlenné radû, je odvozen
od velikosti jejich ãlenské základny.

Zákon 
o seniorech

Tzv. Seniorengesetz je v˘dobytek, kter˘
Raku‰anÛm zatím mÛÏeme jen závidût.
Byl pfiijat v roce 1998 a je v˘sledkem
snah, posílit roli samotn˘ch seniorÛ pfii
vytváfiení Ïivota star‰í generace. Tak,
aby sami rozhodovali, na co se v tomto
smûru zamûfiit.

Zákon tak napfi. stanoví, Ïe spolková
vláda kaÏdoroãnû v rámci státního rozpo-
ãtu vyãlení i prostfiedky na podporu seni-
orÛ. SlouÏit mají seniorsk˘m organizacím

zejména k zaji‰tûní poradenství, informo-
vanosti a péãe o seniory. Roãnû tak na
kaÏdou Raku‰anku star‰í 55 let a na kaÏ-
dého Raku‰ana nad 60 let vláda dává
k dispozici pevnû stanovenou ãástku (
v roce 1998 to bylo 11 schillinkÛ, dnes je
to 0,8 euro), o jejímÏ vyuÏití rozhodují

samotní seniofii. Se-
niorské organizace,
které z této obecné
podpory ãerpají, mu-
sejí o jejím vyuÏití
skládat úãty Rakous-
ké radû seniorÛ. Ved-
le této podpory ze zá-
kona mohou senior-
ské organizace Ïádat
o dal‰í prostfiedky,
které v‰ak uÏ podlé-
hají schválení.

Rakouské radû se-
niorÛ byl za pfiispûní
rakouského prezi-
denta Heinze Fische-
ra v roce 2005 pfii-
znán rovnûÏ statut
tzv. 5. sociálního
partnera, coÏ jí dává
vût‰í prostor pfii pro-
sazování zájmÛ tfietí
generace v sociální
oblasti.

Jak na
tom jsou?

Údaje o prÛmûr-
n˘ch dÛchodech
jsou zavádûjící.
Proto k penzím

v Rakousku uvádíme následující
pfiehled (viz tabulka dole), z nûhoÏ
si lze uãinit objektivnûj‰í závûry:

Rakou‰tí penzisté si z dÛchodu
platí zdravotní poji‰tûní, penze je
vyplácena 14krát roãnû. Nyní se
zvaÏuje do roku 2010 zavést mini-
mální penzi ve v˘‰i 726 euro, kte-
rou by ale mûli dostávat pouze po-
ji‰tûnci, ktefií nemají jin˘ dal‰í
zhodnotiteln˘ majetek. K nûmu má
patfiit pfiíjem partnera nebo úspory,
poãítat se do nûho naopak nemají
byty v osobním vlastnictví. My‰len-
ka zavedení minimálního dÛchodu
vznikla na základû údajÛ, podle kte-
r˘ch 460 000 z více neÏ 8 milionÛ
Raku‰anÛ Ïije pod oficiální hranicí
chudoby. K sociálnû nejslab‰ím
zfiejmû jako u nás patfií i v Rakous-
ku velká ãást dÛchodcÛ.

(red)

POSTAVENÍ SENIORÒ 
U JIÎNÍCH SOUSEDÒ
âlánek o dÛchodcích v b˘valé NDR vyvolal
znaãn˘ ohlas. Proto dnes nahlédneme k ra-
kousk˘m sousedÛm. V Rakousku seniorské or-
ganizace vznikaly uÏ mezi obûma válkami,
rozvoj v‰ak nastal aÏ po roce 1945.

Úfiadujícím pfiedsedou Rakouské rady seniorÛ je letos Karl
Blecha. Ve funkci se pravidelnû po roce stfiídají zástupci
PVÖ a ÖSB.

V˘‰e penzí Ïeny muÏi

Do jednoho tisíce euro 63 % 30 %
Od jednoho tisíce do dvou tisíc euro 30 % 50 %
Nad dva tisíce euro 7 % 20 %

PrÛmûr (brutto) 760 euro 1400 euro



KNÍÎECTVÍ 
NA PRODEJ

Zájemci si nyní mohou za
65 milionÛ anglick˘ch liber
(asi 2,7 miliardy korun) kní-
Ïectví Sealand. To vzniklo,
kdyÏ v roce „princ“ Roy Ba-
tes okupoval opu‰tûnou ná-
mofiní pevnost z 2. svûtové
války, leÏící vzdu‰nou ãarou
deset kilometrÛ od mûsta
Harwich v hrabství Essex. Pi-

distáteãek téhoÏ roku vyhlásil
nezávislost, vydává vlastní
pasy a má svou mûnu i po‰-
tovní známky. Britské krá-
lovské námofinictvo se sice
Batese pokusilo z pevnosti
vyhnat, ale on je zahnal nû-
kolika varovn˘mi v˘stfiely.
Pozdûji jeho nezávislost po-
tvrdil soudce, kter˘ rozhodl,
Ïe jelikoÏ Sealand leÏí za tfií-
mílov˘m pásmem britsk˘ch
teritoriálních vod, k zemi ne-
musí nutnû patfiit. Vloni
ov‰em Saelanìany postihla
pohroma v podobû poÏáru
a kníÏe s rodinou se následnû
rozhodl stát prodat. O koupi
projevili zatím zájem provo-
zovatelé jedné z nejpopulár-
nûj‰ích internetov˘ch stránek
The Pirate Bay, která nabízí
návody ke staÏení filmÛ bez
placení. Poãítaãoví piráti se
domnívají, Ïe se tak vyhnou
problémÛm s autorsk˘mi
právy. Novodobí piráti ale
nemají zatím dost penûz
a tak pofiádají sbírku a dár-
cÛm slibují, Ïe jim pozdûji
udûlí sealandské obãanství.
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ZZAAZZNNAAMMEENNÁÁNNOO DDSS

Vyjdûme z faktu, Ïe folklorní
soubor HofieÀák z Lázní Bûlo-

hradu mûl tu ãest v roce milenia za-
hajovat na Staromûstském námûstí
v Praze tfiít˘denní reprezentativní
program âeské Velikonoce. Vystou-
pil tam dvakrát a sklidil tak velk˘
úspûch, Ïe byl mimofiádnû pozván
i na závûr, kdy tato akce vyvrcholi-
la. Ten HofieÀák, proslaven˘ ve více

neÏ 40 zemích Evropy, Asie i Ame-
riky, se letos dostal do své uÏ 58. se-
zóny. Jak fiekli manÏelé Jana (66)
a Jindfiich (67) Rychterovi, ktefií od
roku 1972 soubor obûtavû vedou,
55ãlenn˘ HofieÀák s 12ãlennou mu-
zikou má na svém kontû od svého
vzniku v roce 1949 víc neÏ dva tisí-
ce vystoupení a pro‰lo jím celkem
pfies tisíc lidí. HofieÀák si za dlouhá
léta svého pÛsobení, a to jak umû-
leckého, tak i kulturního, vytvofiil
osobit˘ hudební, taneãní i slovesn˘
repertoár, kter˘ ve sv˘ch hlavních
rysech vychází z romantick˘ch his-
torick˘ch vrstev folkloru v Podkrko-
no‰í. Ten dále doplÀuje z jin˘ch
podhorsk˘ch krajÛ âech, pfiedev‰ím
Podorlicka a z âeskomoravské vy-
soãiny.

Soubor, jehoÏ zakladatelem byl
vûhlasn˘ folklorista Vratislav Vy-
cpálek, má svoji vlastní
„líheÀ“v dûtském HofieÀáãku. Ten
vznikl v roce 1975 a i on od doby
svého zaloÏení dosáhl mnoha úspû-
chÛ na národních pfiehlídkách i dût-
sk˘ch folklorních soutûÏích. Úãin-
koval na festivalech „U nás na Ná-
chodsku“, ve StráÏnici, ·umperku,

Luhaãovicích, Kyjovû, na zemské
pfiehlídce v Pardubicích a jinde.
Soubor se zab˘vá zpracováním lido-
vého umûní, to je písnûmi, tanci,
dûtsk˘mi hrami, na jejichÏ podkladû
se snaÏí rozvíjet dûtskou hudebnost,
rytmické cítûní a pohybovou kultu-
ru. Ve svém repertoáru má písnû
a tance z Podkrkono‰í a podhor-
sk˘ch oblastí âech. Návrhy na kroje

provedlo Národopisné muzeum
v Praze. Dnes ho vede Rychtero-
v˘ch syn Milan.

V roce 1979 manÏelé Rychterovi
zaloÏili navíc dûtsk˘ soubor Hofiení-
ãek, ve kterém pracovali s dûtmi jiÏ
od 4 let. Hofieníãek vedli aÏ do roku
1985, kdy se spojil se souborem Ho-
fieÀáãek.

Ale zpût k HofieÀáku - kromû Al-
bánie a Norska procestoval uÏ celou

Evropu, ãtyfiikrát byl i v Turecku
a v posledních letech na velk˘ch zá-
jezdech v Kanadû a USA. Byl i 18
dní v Brazílii na dvou folklorních
festivalech, z nichÏ ten první je nej-
vût‰í svého druhu na svûtû. A proto-
Ïe tam bylo pfii té pfiíleÏitosti otevfie-
no i svûtové folklorní muzeum, vy-
hovûli Ïádosti pofiadatelÛ, aby do nûj
vûnovali nûco z ãeského folkloru.

Dvû poznámky pro upfiesnûní zá-
vûrem - soubor není z vlastního Bû-
lohradu, ale z Horní Nové Vsi u to-
hoto mûsteãka, a proto název Hofie-
Àák. Druhá poznámka je pro závisti-
vého âecháãka, coÏe z té slávy
vlastnû mají - takÏe po pravdû: kaÏ-
d˘ ãlen HofieÀáku, kter˘ jen napfi. do
Brazílie, zaplatil ze svého 21 tisíc
korun, uhradil náklady za potfiebné
oãkování, vstupní vízum a leti‰tní
poplatek 36 dolarÛ.

O penûzích to prostû není. Jen
o lásce k folkloru, o snaze zachovat
ho pro budocnost a udûlat tím radost
jin˘mi i sobû.

A úplnû nakonec: manÏelé Rych-
terovi v HofieÀáku pÛsobí od dob je-
ho vzniku. Oba zaãínali jako taneã-
níci a následnû souboru vûnovali ce-
l˘ svÛj Ïivot. Jindfiich stál roce 1974
také u zrodu dnes jiÏ mezinárodního
folklorního festivalu „Slavnosti pís-
ní a tancÛ pod Zviãinou“ v Lázních
Bûlohrad, jehoÏ fieditelem je dodnes.

(jokr, red – foto Josef Krám)

ÎIVOT PRO FOLKLOR
¤ekne-li se RaisÛv kraj, mÛÏe nûkdo myslet Trhovou
Kamenici ãi Hlinsko, kde Karel Václav Rais uãitelo-
val, ale patriotÛm se vybaví jeho rodi‰tû Láznû Bû-
lohrad, to je „pod Zviãinou.“ Pfied bûlohradskou
‰kolou stojí jeho pomník, dílo slavného sochafie Bo-
humila Kafky, pamûtní deska pfiipomíná místo, kde
stával jeho rodn˘ domek, a z b˘valé zámecké zim-
ní zahrady je RaisÛv památník. A pfiece je Bûlohrad
znám˘ ve svûtû pfiedev‰ím folklórem.

V HofieÀáku se letos bûhem vystoupení
v hotelu Horizont v Peci pod SnûÏkou
poprve jako taneãnice pfiedstavila
i vnuãka Rychterov˘ch Mí‰a.

ManÏelé Jana a Jindfiich Rychterovi.

Ani vnuk Luká‰ (uprostfied) nepadl daleko od stromu. Tanãí v Hofienáãku.
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NOVINKY
KDYÎ JE VRAH SYMPAËÁK

Dexter Morgan je zábavn˘ a má
nádhernû ironick˘ smysl pro hu-
mor. Je to dokonal˘ dÏentlmen,
obûtav˘ bratr a docela pohledn˘
chlapík. Má ale jednu povahovou
vadu: pfiitahují jej vraÏdy. MoÏná
není divu, Ïe
pracuje u mi-
amské poli-
cie jako ex-
pert na ana-
l˘zu krevních
vzorkÛ. Do-
konale uspo-
fiádan˘ Ïivot
Dexterovi
naru‰í sériov˘ vrah, kter˘ se ne-
ãekanû objeví v Miami. Dexe ale
fascinuje – vrahÛv styl kopíruje
policistovo my‰lení, dokonce ja-
koby Dextera vyz˘val ke hfie. AÏ
jej napadne otázka, jestli tím vra-
hem nakonec není on sám. Ro-
mán Drasticky dûsiv˘ Dexter vy-
dalo nakladatelství BBart a do-
stanete jej za 199 korun.

TAKÉ KARLOVY VARY 
UÎ ZMIZELY

Nejnovûj‰ím pfiírÛstkem Ïádané
edice Zmizelé âechy se stává

kniha Luká‰e
Novotného
Karlovy Va-
ry. Fotogra-
ficky vybave-
ná publikace
jako vÏdy
pfiipomíná za-
niklé památ-
ky a jiné ne-

movitosti. Knihu vydává Paseka
a stojí 229 korun ãesk˘ch.

10 nejprodávanûj‰ích
1. Halina Pawlowská: Jak blbá,

tak ‰iroká, 199 Kã
2. Hanka Kynychová: Tajemství

Ïivotního stylu, 299 Kã
3. Jifiina Bohdalová: Mûla jsem

‰tûstí na lidi, 399 Kã
4. Tomá‰ Halík: Prolínání svûtÛ,

359 Kã
5. (-) Milan Kundera: Nesnesitel-

ná lehkost bytí, 357 Kã
6. (+) Irena Obermannová: Deník

‰ílené milenky, 199 Kã
7. Ostravak Ostravski: Deník Os-

travaka 5, 99 Kã
8. Petr Janeãek: âerná sanitka

a jiné dûsivé pfiíbûhy, 299 Kã
9. Simona Monyová: Sebemile-

nec, 149 Kã
10. Iveta Tou‰lová a kol.: Toula-

vá kamera 2, 269 Kã

Rubriku pfiipravujeme ve spolupráci
s knihkupectvím Kanzelsberger, a. s.

KKNNIIÎÎNNÍÍ  OOKKÉÉNNKKOO

VYHRÁVÁ BOJ
S TEMNOTOU

DDSS

Osud mu zmûnil Ïivot ve zlomku
sekundy. Dr. Bel‰an mûl ve

stfiedním vûku stárnutí v˘bornou fy-
zickou kondici, a tak vozil na chatû
koleãka mokrého tûÏkého písku. Prá-
ci bral rovnûÏ jako kondiãku a fiekl si,
Ïe odveze pût kubíkÛ. JenÏe tûlo za-
trucovalo, céva podporující zrak ne-
vydrÏela a svût se zahalil do tmy. Pfies
ve‰kerou snahu a péãi lékafiÛ i ãetné
opakované chirurgické zákroky na
konci zaznûla neúprosná diagnóza –
jedná se o trvalou nevidomost. Ne-
zb˘valo nic jiného neÏ si
zvykat na bílou slepeckou
hÛl. Pavel Bel‰an fiíká: „Je
skuteãností, Ïe jsem cestu
hledal sloÏitû a jako vÏdy
zÛstaly jen dvû moÏnosti.
První je nonakceptace posti-
Ïení, kdy se ãlovûk zaãne po-
vaÏovat za osudem tvrdû posti-
Ïeného, lituje se a oãekává to
také od svého okolí. Podle
mne to není správnû, a proto
jsem zvolil druhou cestu -
akceptaci. PostiÏen˘ na ní
nejprve musí zvládnout pro-
stfiedí v nûmÏ Ïije, ãerpá z doved-
ností, které mu zbyly, a uãí se nové,
ty typické pro postiÏení. Vydal jsem
se na tuto pouÈ a myslím, Ïe ji zvlá-
dám.“

Mûli jsme moÏnost se pfiesvûdãit
a souhlasíme. Ale umíme si vÛbec
pfiedstavit Ïivot bez zraku? TûÏká zra-
ková postiÏení jsou pokládána i podle
OSN za jedny z nejvût‰ích handicapÛ
ãlovûka. Statistiky uvádûjí, Ïe v âes-
ké republice je okolo

100 000 zrakovû postiÏen˘ch, z to-
ho je ‰est tisíc slep˘ch od narození.
V 80 000 pfiípadech ãlovûk bojuje se
zrakov˘mi problémy po vûku 60 let.
Nejãastûj‰ími pfiíãinami jsou diabetes
a také úrazy zejména v neznámém
prostfiedí. A opravdu záleÏí na vÛli
kaÏdého postiÏeného, jak dokáÏe bo-
jovat. Pavel Bel‰an se do boje po
v‰ech stránkách na jedniãku a mÛÏe
tedy dnes konstatovat: „I bez zraku
lze Ïít ‰Èastn˘ Ïivot. Mám hodnû prá-
ce. Dennû pfiijímám okolo dvaceti e-
mailÛ. Jejich vyfiizování mi trvá pfiece
jenom déle neÏ dfiív, ale mám tady
bûÏn˘ poãítaã PC se zvukov˘m v˘stu-

pem, skenerem a speciálním softve-
rem, takÏe „ãtu“ - sly‰ím - bez pro-
blémÛ a vkládám odpovûdi také s po-
mocí zvukÛ. Díky tomu zvládám tech-
niku, bez které se dnes vût‰ina lidí ne-
obejde. Já jí mám vzhledem k moji
„tmû“ upravenou, mohu sledovat také
noviny, ãasopisy nebo internet -
a jsem zase v normálním svûtû.“

Pavel Bel‰an má i skvûlé rodinné
zázemí v manÏelce Jifiince a synech

Markovi a Ja-
novi, coÏ je
dal‰ím krité-
riem, jak
usnadnit po-
stiÏenému
handicap.
Pavel po
cel˘ Ïivot
jako pe-
dagog
moder-

nizoval tûlov˘chovné dûní ve ‰kolství
a vym˘‰lel úãelné cviãení pro ‰kolní
dûti rÛzn˘ch vûkov˘ch kategorií. Ji-
nak ho také kolegové titulují kompo-
nista pohybu, je autorem mnoha hro-
madn˘ch tûlov˘chovn˘ch vystoupení,
pÛsobil i v Tunisu, dodnes spolupra-
cuje s rÛzn˘mi sportovními organiza-
cemi. Dfiíve narození ho znají i z tele-
vizní obrazovky z fit-rozcviãek
a v souãasnosti také z 20-ti dílného
seriálu o tûlov˘chovû a sportu. Se
sv˘mi pfiáteli komunikuje ve fran-
couz‰tinû, ru‰tinû, v souãasnosti se
je‰tû zdokonaluje v angliãtinû. Neza-

pomíná ani na sport, posilo-
vání i turistiku a udrÏuje si
velmi dobrou fyzickou

kondici. Prostû musí b˘t
pfiád v ãinnosti. A co udûlat pro

nevidomé? „Ve Sjednocené orga-
nizaci nevidom˘ch a slabozrak˘ch
jsme fie‰ili problémy v naléhav˘ch
oblastech, ve v˘zkumn˘ch publika-
cích „Postoje ãeské vefiejnosti ke
zrakovû postiÏen˘m“ nebo „Zra-
kovû postiÏení a realita jejich Ïivo-

ta“ jsou pravdivé v˘povûdi o Ïivotû
nevidomého ãlovûka – bez patosu

a dramatiãnosti. Materiály na‰ich v˘-
zkumÛ dáváme k dispozici odpovûd-
n˘m institucím. Jednodu‰e fieãeno,
na‰ím cílem je usnadÀovat lidem
s handicapem Ïivot a v co nejvût‰í mí-
fie ho do nûj vracet. Na Fakultû tûles-
né v˘chovy a sportu v Praze pfiedná-
‰ím napfiíklad o trasérství – to je kdyÏ
zdrav˘ sportovec navádí nevidomého
tfieba na bûÏkách (slovem), ãi s ním
pracuje i v jin˘ch sportech, tfieba ka-
noistice nebo turistice.“

V seniorském vûku jsou zdravotní
problémy na denním pofiádku. Snad
se mnoh˘m po pfieãtení tohoto pfiíbû-
hu budou fie‰it lépe. Ale záleÏí na kaÏ-
dém zvlá‰È.

Antonín PEâENKA
Foto Milan ·USTA

Zkusili jste nûkdy ráno vstát a na chvíli nechat
je‰tû zavfiené oãi? Pak dojít do koupelny, um˘t
se, obléknou, uvafiit snídani a zaãít pracovat?
Je to nároãné, a teì si pfiedstavte, Ïe nejen rá-
no v temnotû, ale 24 hodin dennû tak absol-
vuje Paedr. Pavel Bel‰an (72 let). Nevidom˘m
se stal v necel˘ch 60 letech, ale nad jedním
z nejtûÏ‰ích lidsk˘ch zdravotních postiÏení vy-
hrává.
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Poradny RS âR

Sídlo praÏské poradny Rady se-
niorÛ âeské republiky je v Domû
odborov˘ch svazÛ v Praze 3,
Nám. W. Churchilla 2.
Telefonní spojení -
oblast sociální: 234 462 074,
oblast právní: 234 462 076,
oblast bytová: 234 462 075,
poradna pro seniory pro práci 
s PC: 234 462 073 - 7.
E-mail: rscr@rscr.cz
Pracovníci poradny vyfiizují kaÏ-
dé pondûlí a stfiedu (14 - 18 hod.)
otázky sociální, kaÏdé úter˘
a ãtvrtek (14 - 18 hod.) otázky

bytové. Do poradny pro práci
s PC mÛÏete volat kaÏd˘ pracov-
ní den od 9 do 11 hod., nebo na-
psat na email: hrebejk@rscr.cz
Osobní náv‰tûvu v nejen v poãí-
taãové poradnû je vhodné pfiedem
oznámit telefonicky.

KONTAKTNÍ ÚDAJE
REGIONÁLNÍCH 
PRACOVI·Ë:

Hradec Králové, DÛm odboro-
v˘ch sluÏeb,
Goãárova 1620 - kanceláfi 405 -
telefon 495 521 048
Email: poradna.hradec@rscr.cz
Vedoucím regionálního pracovi‰-
tû v Hradci Králové je Prof.
RNDr. PhMr. Jan Solich, CSc.

●

Ostrava, DÛm odborov˘ch slu-
Ïeb, âeskobratrská
18 - kanceláfie 55, 55A -
Telefon: 596 111 023
Email: poradna.ostrava@rscr.cz
Vedoucím regionálního pracovi‰-
tû v Ostravû je Ing. Oldfiich Po-
spí‰il.

●

Brno, DÛm odborov˘ch sluÏeb,
Malinovského nám. 4 - kanceláfie
413, 414 – telefon 532 139 414
Email: poradna.brno@rscr.cz
Vedoucím regionální poradny
v Brnû je Ing. Pavel Bfieza.

●

Regionální poradny pracují
v obdobném reÏimu jako praÏ-
ská centrála, neposkytují v‰ak
seniorÛm poradenství pro práci
s poãítaãem. Tato poradna exis-
tuje pouze v praÏské centrále.

IINNFFOO  LLEETTEEMM Úãtování vodného a stoãného
Cena za poskytování
pitné vody vodné) a za
odvod spla‰kÛ (stoãné)
v souãasné dobû patfií
mezi jedny z nejdraÏ-
‰ích sluÏeb spojen˘ch
s uÏíváním bytÛ a ne-
bytov˘ch prostor.

Lidé letos opût zaplatí za spotfiebu 
vody nûkde aÏ o stokoruny více

neÏ loni. Od roku 1989 se cena vody
zv˘‰ila v prÛmûru ‰edesátinásobnû.
Zatímco j v roce 1989 stál metr
krychlov˘ 80 haléfiÛ, v roce 1993 to
jiÏ bylo více neÏ 13 korun a pfiedloni
prÛmûrná cena vodného a stoãného za
kubík uÏ pfiekroãila ãtyfiicetikoruno-
vou hranici.

Domácnosti vût‰inou nejsou vy-
baveny mûfiidly spotfieby vody
a vyúãtování ceny poskytované
správci nebo pronajímateli bytÛ
a nebytov˘ch prostor jsou
dosti chaotické a uÏ vÛbec
ne dostateãnû prÛkazné.
Je dáno nevhodnou le-
gislativní úpravou, kte-
rá neposkytuje spotfie-
biteli této sluÏby dosta-
teãnou oporu v jeho
snaze dopátrat se prav-
dy. Pfiesto v‰ak urãitá moÏnost existu-
je a je tfieba, aby byla koneãn˘mi spo-
tfiebiteli této sluÏby vyuÏívána.

Podrobnosti, jak úãtovat za spotfie-
bovanou vodu a odvod spla‰kÛ, obsa-
huje vyhlá‰ky ã. 428/2001 Sb. vydaná
k vodohospodáfiskému zákonu. Ta sta-
noví, Ïe mnoÏství vody (odveden˘ch
spla‰kÛ) se stanoví pomocí námûru
vodomûru nebo s pomocí roãních
smûrn˘ch ãísel potfieby vody (RSâ)
a prÛmûrného poãtu osob roãnû pfií-
tomn˘ch v bytu. To pro pfiípad, Ïe
odeãty vodomûrÛ nejsou k dispozici.

Formulace tedy pfiímo nestanoví,
Ïe mnoÏství spotfiebované vody v by-
tû s pomûrov˘m vodomûrem se rov-
ná námûru vodomûru a nelze tedy ani
takto postupovat. Je tfieba seãíst
v‰echny námûry bytov˘ch vodomûrÛ
a porovnat je s námûrem fakturaãní-
ho mûfiidla, které je zpravidla umís-
tûno na patû bytového domu. Rozú-
ãtovat lze jen mnoÏství zji‰tûné
z fakturaãního vodomûru a námûry
bytov˘ch mûfiidel jsou tedy jen po-
mÛckou k provedení rozúãtování.
Souãet námûrÛ bytov˘ch mûfiidel b˘-
vá zpravidla o nûco niÏ‰í neÏ námûr
vodomûru fakturaãního. MÛÏe to b˘t
zpÛsobeno úkapy, které bytové vo-
domûry nezachytí a.e jejich souãet
patní vodomûr ano. Dal‰ím dÛvodem
mÛÏe b˘t jen prost˘ fakt, Ïe jde
o dva zpÛsoby mûfiení spotfieby vody
a i kdyÏ jsou vodomûry fiádnû pfie-
zku‰ovány, budou se namûfiené spo-
tfieby vÏdy o nûco li‰it. Pro koneãné-

ho spotfiebitele by tedy
nemûlo b˘t pfiekvape-
ním, kdyÏ je mu úãto-
vána spotfieba o nûco
vût‰í, neÏ byla na je-
ho vodomûru zji‰tû-
na. Za pfiijateln˘ se

obecnû povaÏuje
rozdíl v námûrech
15 %. Je ‰koda, Ïe
tato hodnota nebo

i jiná není v pfied-
pisech jasnû stanovena.

Roãní smûrná ãísla potfieby vody
jsou v pfiíloze ã. 8 vyhlá‰ky ã.
428/2001 Sb. Pro byty s centrálnû pfii-
pravovanou teplou uÏitkovou vodou
a pln˘m vybavením splachovacím
WC a koupelnami ãiní 56 kubíkÛ na
osobu za rok, pro byty s ohfievem vo-
dy v bojleru nebo plynové karmû 46
kubíkÛ a ãísla postupnû klesají pro
byty s koupelnov˘mi kamny, pro by-
ty bez koupelen atd. Pro nebytové
prostory jsou RSâ pfieváÏnû stanove-
na v pfiepoãtu na zamûstnance a jed-
nosmûnn˘ provoz. Pro ubytovny
a apartmány jsou odvozeny na jedno
lÛÏko atd. Tato ãísla je tfieba vynáso-
bit prÛmûrn˘m poãtem osob za rok
a násobky za zúãtovací jednotku (ob-
vykle dÛm) seãíst. Tím dostaneme
roãní potfiebu vody za zúãtovací jed-
notku v kubících za rok. Tato potfieba
se porovná s fakturovan˘m mnoÏ-
stvím vody za rok, které by obvykle
mûlo b˘t o nûco men‰í. Vypoãítáme
podíl spotfieba lomeno potfieba
a vznikl˘m koeficientem (mûl by b˘t
men‰í neÏ 1) vynásobíme pro kon-
krétní byt roãní potfiebu vody. V˘sle-
dek se vynásobí jednotkov˘m vod-
n˘m a stoãn˘m a tím obdrÏíme cenu
sluÏby pro tento byt za rok. Od ceny
sluÏby se odeãte souãet mûsíãnû za-
placen˘ch záloh a v˘sledkem je buì
pfieplatek nebo nedoplatek za sluÏbu
v Kã.

Roãní vyúãtování nemusí uvedené
poloÏky vÛbec obsahovat a povinnost

pronajímatele (správce) je
doloÏit vznikne teprve teh-
dy, kdyÏ koneãn˘ spotfiebi-
tel o doloÏení podrobností
poÏádá (viz zákon o ce-
nách). 

DoloÏen˘mi podrob-
nostmi by tedy mûly b˘t:
● fakturované mnoÏství
pitné vody za zúãtovací jed-
notku v kubících za rok, za-
placená cena za toto mnoÏ-
ství za zúãtovací jednotku
v Kã za rok (tyto podrob-
nosti obsahuje faktura, ob-
vykle jsou za rok zasílány 
4 kvartální faktury)
● poãet osob v bytech
s RSâ = 56 v prÛmûru za
rok
● poãet osob v bytech

s RSâ % 46 v prÛmûru za rok
● poãet osob v bytech s jin˘m RSâ

v prÛmûru za rok
● poãet zamûstnancÛ a poãet smûn

odpracovan˘ch dennû a pouÏitá
RSâ pro nebytové prostory

● rozloha zahrady, která se zalévá,
v arech a pouÏitá RSâ

● poãet chovn˘ch domácích nebo ze-
mûdûlsk˘ch zvífiat a pouÏitá RSâ

● poãet aut osobních, nákladních
soukrom˘ch a sluÏebních, která se
v domovní garáÏi myjí

● poãet lÛÏek v ubytovnû nebo apart-
mánech a pouÏitá RSâ podle vyba-
venosti

● mnoÏství vody spotfiebované pro
pfiípadné stavební úpravy v prÛbû-
hu zúãtovacího období, které se
odeãte

● pfiípadné dal‰í podrobnosti

Pokud pronajímatel (správce) tyto
podrobnosti na Ïádost koneãného spo-
tfiebitele nedoloÏí nebo nijak nereagu-
je, není dÛvod pfiípadn˘ nedoplatek
uhradit ale ani dÛvod pfiípadn˘ pfie-
platek pfiijmout, protoÏe uhrazením
nedoplatku nebo pfiijetím pfieplatku by
dal‰í fie‰ení sporu pozbylo na smyslu.

Uvedené postupy v domech, kde
ãást bytÛ má pomûrové vodomûry
a ãást vodomûry nemá, lze kombino-
vat tak, Ïe za byty s vodomûry do
vzoreãku pro v˘poãet roãní potfieby
vody dosadí námûry bytov˘ch vodo-
mûrÛ a pro byty bez vodomûrÛ se
pouÏijí souãiny RSâ a poãtu osob ne-
bo po‰tu zamûstnancÛ a RSâ apod.

Uvedené postupy lze pfieklenout ji-
nou dohodou pronajímatele (správce)
se v‰emi koneãn˘mi spotfiebiteli. Nû-
která mûsta se pokusila v‰e vyfie‰it
pouÏitím napfi. obecnû platné vyhlá‰-
ky platné jen pro obecní bytové do-
my. Tento postup je sice moÏn˘ ale
nemá oporu ve vyhlá‰ce ã. 428/2001
Sb. Ing. Karel HANAUER,

vedoucí poradce
Rady seniorÛ âR Praha

Ing. Karel HANAUER
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Osoba zdravotnû
znev˘hodnûná

„Nedávno jsme sly‰ela v rozhla-
se besedu k zamûstnávání star-
‰ích osob a nûkolikrát se v této
souvislosti mluvilo o zdravotnû
znev˘hodnûn˘ch osobách. Ni-
kdy jsem se s tímto pojmem ne-
setkala. Kdo je tím mínûn?“

B.D., Jirãany
Statut zdravotnû znev˘hodnûn˘ch
osob pfiiznávají zdravotnû postiÏe-
n˘m osobám od 1. 7. 2006 úfiady
práce. Od uvedeného data se
v souvislosti s pfiijetím zákona
ã.106/2006 Sb., kter˘m se mûní
nûkteré zákony v souvislosti se zá-
konem o sociálních sluÏbách, do-
‰lo k rozdûlení posudkové sluÏby,
resp. k pfiesunu ãásti posudkov˘ch
kompetencí z OSSZ na úfiady prá-
ce. 

Oznaãení „osoba zdravotnû
znev˘hodnûná“ nahrazuje dfiívûj‰í
pojmenování „osoba se zmûnûnou
pracovní schopností“. Podle § 67
zákona ã. 435/2004 Sb., o zamûst-
nanosti, ve znûní pozdûj‰ích práv-
ních pfiedpisÛ, se fyzick˘m oso-
bám se zdravotním postiÏením po-
skytuje zv˘‰ená ochrana na trhu
práce. Osobami se zdravotním po-
stiÏením jsou fyzické osoby, které
jsou orgánem sociálního zabezpe-
ãení uznány plnû invalidními (oso-
by s tûÏ‰ím zdravotním postiÏe-
ním), nebo osoby, které jsou orgá-
nem sociálního zabezpeãení uzná-
ny ãásteãnû invalidními, a osoby,
které jsou  rozhodnutím úfiadu prá-
ce uznány zdravotnû znev˘hodnû-
n˘mi (osoby zdravotnû znev˘hod-
nûné).

Za zdravotnû znev˘hodnûnou
osobu se povaÏuje fyzická osoba,
která má zachovánu schopnost vy-
konávat soustavné zamûstnání ne-
bo jinou v˘dûleãnou ãinnost, ale
její schopnosti b˘t nebo zÛstat pra-
covnû zaãlenûna, vykonávat dosa-
vadní povolání nebo vyuÏít dosa-
vadní kvalifikaci nebo kvalifikaci
získat, jsou podstatnû omezeny
z dÛvodu jejího dlouhodobû ne-
pfiíznivého zdravotního stavu. Za
dlouhodobû nepfiízniv˘ zdravotní
stav se pro úãely tohoto zákona
povaÏuje nepfiízniv˘ zdravotní
stav, kter˘ podle poznatkÛ lékafi-
ské vûdy má trvat déle neÏ jeden
rok a podstatnû omezuje psychic-
ké, fyzické nebo smyslové schop-
nosti a tím i schopnost pracovního
uplatnûní. Skuteãnost, Ïe je oso-
bou se zdravotním postiÏením do-
kládá fyzická osoba podle toho,
jak˘ orgán o jejím zdravotním po-
stiÏení rozhodoval, tj. potvrzením
nebo rozhodnutím OSSZ nebo
úfiadu práce. JUDr. Zdenûk HÁJEK

RRAADDYY  LLEETTEEMM

Zmûna termínÛ
v˘platy dÛchodÛ

v roce 2007
âeská správa sociálního za-

bezpeãení oznamuje sv˘m kli-
entÛm, Ïe v roce 2007 dojde
ke zmûnû nûkter˘ch v˘plat-
ních termínÛ dÛchodÛ. Mûní
se kvÛli státním svátkÛm,
dnÛm pracovního klidu a svát-
kÛm, které stanovuje zákon ã.
245/2000 Sb.

Zmûna se t˘ká následují-
cích v˘platních termínÛ:

dÛchody splatné budou splatné

6. 4. 2007 5. 4. 2007
8. 4. 2007 6. 4. 2007
8. 5. 2007 9. 5. 2007
4. 7. 2007 3. 7. 2007
6. 7. 2007 4. 7. 2007

20. 12. 2007 19. 12. 2007
22. 12. 2007 20. 12. 2007
24. 12. 2007 21. 12. 2007

V kaÏdém kalendáfiním mû-
síci je celkem 13 v˘platních
termínÛ dÛchodÛ. Od 2. do
24. dne v mûsíci vÏdy v sudé
dny, a také 15. den v mûsíci,
kdy je dÛchod zasílán poji‰-

tûncÛm do ústavÛ sociální pé-
ãe.

âeská správa sociálního za-
bezpeãení se snaÏí zajistit v˘-
platu dávek, které má na sta-
rosti, tak aby odpovídala po-
tfiebám klientÛ. Vyplácí dávky
dÛchodového poji‰tûní, tedy
starobní, invalidní a pozÛsta-
lostní dÛchody a také dávky
nemocenského poji‰tûní, tedy
nemocenské, pfiíspûvek na
o‰etfiování ãlena rodiny, vy-
rovnávací pfiíspûvek v tûho-
tenství a matefiství a penûÏi-
tou pomoc v matefiství. 

V˘‰e uvedená zmûna v˘-
platních termínÛ se t˘ká pou-
ze dávek dÛchodového poji‰-
tûní.

Do 31. 12. 2006 je pfiitom u zamûst-
nancÛ organizací s více neÏ 25 za-

mûstnanci sepisovaly samy organizace.
Nyní se budoucí dÛchodce musí vÏdy
obrátit na OSSZ/PSSZ/MSSZ pfií-
slu‰nou podle místa trvalého bydli‰-
tû. Îádost o dÛchod je moÏné sepsat
nejdfiív tfii mûsíce pfied poÏadovan˘m
dnem pfiiznání dÛchodu.

Kdo mÛÏe Ïádat?
Îádost o dÛchod mÛÏe kromû oprávnû-
ného obãana podat i jeho zmocnûnec,
a to na základû plné moci. Z jejího tex-
tu musí b˘t zfiejmé, Ïe byla udûlena
k podání Ïádosti o dÛchod. ProtoÏe
zmocnûnec musí za Ïadatele uvést
a podepsat nûkterá zásadní prohlá‰ení
a sdûlení (napfiíklad o v˘chovû nezleti-
l˘ch dûtí, o pobírání dávek nemocen-
ského, o dobách odpracovan˘ch od
ukonãení povinné ‰kolní docházky,
o náhradních dobách poji‰tûní), které
nemusí detailnû znát, je vhodné, aby se
Ïadatelé o dÛchod nechali pfii sepisová-
ní Ïádosti zastupovat pouze v˘jimeãnû.

Pokud nemÛÏe budoucí dÛchodce
Ïádost podat sám z dÛvodu nepfiízni-
vého zdravotního stavu, mÛÏe ji za
nûj sepsat jeho rodinn˘ pfiíslu‰ník.
A to bez toho, aby byla pfiedloÏena
plná moc. Musí v‰ak pfiedloÏit sou-
hlas oprávnûného s podáním Ïádosti
o dávku a potvrzení lékafie, Ïe mu
zdravotní stav pro svou závaÏnost
neumoÏÀuje Ïádost o dávku sepsat.

Co musíte mít
Pfii podávání Ïádosti o starobní, pln˘
invalidní ãi ãásteãn˘ invalidní dÛchod
se pfiedkládá:

● obãansk˘ prÛkaz, u cizincÛ pas ãi
povolení k pobytu,

● doklady o studiu, popfiípadû uãení
(i nedokonãeném),

● muÏi pfiedkládají doklady o v˘konu
vojenské sluÏby,

● Ïeny pfiedkládají doklady prokazu-
jící v˘chovu dûtí,

● potvrzení zamûstnavatele o vyplá-
cen˘ch náhradách za ztrátu na v˘-
dûlku po skonãení pracovní ne-
schopnosti náleÏející za pracovní
úraz (nemoc z povolání),

● potvrzení zamûstnavatele o zvlá‰t-
ním pfiíspûvku horníkÛm, vypláce-
ném pfied rokem 1996,

● pokud obãan chce dÛchod vyplácet
na úãet u penûÏního ústavu, musí
k Ïádosti pfiiloÏit vyplnûn˘ a ban-
kou potvrzen˘ tiskopis „Îádost
o zafiízení v˘platy dÛchodu pouka-
zem na úãet“,

● doklady prokazující zamûstnání
v cizinû,

● chybí-li nûkteré doby poji‰tûní,
pfiedkládají se náhradní doklady,
které prokazují v˘dûleãnou ãinnost
– potvrzení zamûstnavatele, pracov-
ní smlouvy, svûdecké prohlá‰ení aj.,

● evidenãní list dÛchodového poji‰tû-
ní z posledního zamûstnání – pfied-
kládá je zamûstnavatel, a to na vy-
Ïádání OSSZ/PSSZ/MSSZ.

Pfii podávání Ïádosti o pozÛstalost-
ní dávku (dÛchod vdovsk˘, vdoveck˘
a sirotãí), pokud jiÏ zemfielá osoba
pobírala dÛchod, se pfiedkládá:

● obãansk˘ prÛkaz, u cizincÛ pas ãi
povolení k pobytu,

● úmrtní list zesnulého,

● oddací list – pfii Ïádosti o vdov-
sk˘/vdoveck˘ dÛchod,

● rodné listy dûtí –- pfii Ïádosti o si-
rotãí dÛchod.
Pokud osoba, po které se Ïádá

o pozÛstalostní dávku, dosud nepobí-
rala vlastní dÛchod, pfiedkládá pozÛ-
stalá osoba je‰tû ve‰keré doklady t˘-
kající se zesnulé/ho, které se pfiedklá-
dají k Ïádosti.

Podrobnûj‰í informace ve vûci do-
kladování Ïádostí o dÛchod lze získat
na kterékoli OSSZ/MSSZ/PSSZ.

Délka vyfiizování
V‰echny Ïádosti o dÛchod postupují
OSSZ/PSSZ/MSSZ do âeské správy
sociálního zabezpeãení, která o nich
rozhoduje. Délka vyfiízení Ïádosti zá-
visí na tom, zda jsou v evidenci âSSZ
v‰echny podklady, ãi nikoliv. MÛÏe
se stát, Ïe chybí, napfiíklad proto, Ïe
organizace dfiíve nesplnily svou zá-
konnou povinnost a neposlaly potfieb-
né dokumenty âSSZ. V takovém pfií-
padû se musí chybûjící doby poji‰tûní
do‰etfiit. âSSZ mÛÏe o dÛchodu roz-
hodnout teprve poté, co je evidence
kompletní. V prÛmûru se doba vyfií-
zení Ïádosti o dÛchod pfii do‰etfio-
vání chybûjících dob poji‰tûní po-
hybuje kolem 3 mûsícÛ. Ve v˘jimeã-
n˘ch pfiípadech, kdy Ïádost nelze de-
finitivnû vyfiídit z dÛvodu nezbytného
‰etfiení poskytuje âSSZ Ïadateli pfied
rozhodnutím o dÛchodu zálohu.

ZpÛsob v˘platy 
DÛchod se vyplácí pfiímo oprávnûné-
mu nebo jeho zákonnému zástupci.
A to v hotovosti prostfiednictvím drÏi-
tele po‰tovní licence nebo bankovním
pfievodem na úãet. Formu v˘platy si
pfii podání Ïádosti o dÛchod volí sám
Ïadatel. (úpravy DS)

POZOR 
nepfiehlédnûte!

Jak Ïádat o dÛchod v roce 2007
OD 1. LEDNA DO·LO K NùKTER¯M DÒLEÎIT¯M ZMùNÁM
Od zaãátku roku v‰echny Ïádosti o dÛchod sepisují
okresní (v Praze PraÏská, v Brnû Mûstská) správy
sociálního zabezpeãení (OSSZ/PSSZ/MSSZ)
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PraÏská informaãní sluÏba pfii-
pravila na únor celou fiadu vy-
cházek, prohlídek i v˘letÛ
a pfiedná‰ek. Z nich jsme pro
vás vybrali:

1. âT. ¤íkali mu Kamenn˘..
Cyklus vycházek k 650. v˘roãí za-
ãátku stavby Karlova mostu. I. ãást
- historie a umûlecká v˘zdoba. Vy-
cházka je spojena s prezentací CD
o této v˘znamné památce, které
vzniklo v rámci grantu EU. KaÏd˘
úãastník obdrÏí toto CD zdarma. Za-
ãátek v 15.30 u sochy Karla IV. na
KfiíÏovnickém nám. Omezen˘ poãet
osob na 30. Vstup 50 Kã.

3. SO. AneÏsk˘ klá‰ter - jeho
stavební v˘voj. Zaãátek ve 14.00
pfied vstupem do areálu z AneÏské
ul. (Ha‰talské nám.). Vstup 50 Kã +
vstupné do objektu 40 Kã - bez ex-
pozice obrazÛ.

7. ST. Îeny kolem panovníkÛ -
III. ãást. Pfiedná‰ka se koná od 17.00
v sále ÚVL PIS, Arbesovo nám. 4,
Praha 5. Vstup 50 Kã.

10. SO. Karlovo a Palackého
námûstí. Vycházka z cyklu „Zmize-
lá Praha - putování se star˘mi foto-
grafiemi“. Zaãátek ve 14.00 u No-
vomûstské radnice. Vstup 50 Kã.

11. NE. Trojsk˘ zámek - s no-
vou expozicí „Vûãné léto v fiímské
vile“. Zaãátek v 15.00 pfied objek-
tem (U Trojského zámku, Praha 7 -
proti ZOO). Vstup 50 Kã + jednot-
né sníÏené vstupné.

13. ÚT. Praha není jen centrum
- obvod Prahy 2. Nov˘ cyklus
pfiedná‰ek o historii a souãasnosti
jednotliv˘ch praÏsk˘ch obvodÛ.
Pfiedná‰ka se koná od 17.00 v sále
ÚVL PIS, Arbesovo nám. 4, Praha
5. Vstup 50 Kã..

14. ST. PraÏské kfiiÏovatky - po-
kraãování. KfiiÏovatka na Andûlu.
Zaãátek ve 15.30 na Andûlu pfied
Mc Donald#s. Vstup 50 Kã.

15. âT. Kfiivolak˘mi uliãkami.
Pokraãování - Nové Mûsto. Zaãátek
akce v 15.30 u Laterny Magiky na
Národní tfiídû. Vstup 50 Kã (Mgr.
Jaroslava Náprstková).

17. SO. Bílkova vila. Pfiipomenu-
tí v˘znamného sochafie Franti‰ka
Bílka v jeho ateliéru. Zaãátek akce
v 10.00 pfied objektem (Mickiewic-
zova 1, Praha 6 - Hradãany). Vstup
50 Kã + jednotné sníÏené vstupné
do vily .

20. ÚT. Staromûstská radnice -
celková prohlídka (podzemí, sály,
kaple). Zaãátek akce v 15.00 pfied
objektem. POZOR - v pfiípadû pri-
mátorské akce nelze uskuteãnit.
Vstup 50 Kã + jednotné sníÏené
vstupné do celého objektu 40 Kã .

21. ST. Îidovské svátky a tradi-
ce. Pfiedná‰ka se koná od 17.00 v sá-
le ÚVL PIS, Arbesovo nám.. 4, Pra-
ha 5. Vstup 50 Kã. (d)

TTIIPPYY  LLEETTEEMM

Jaroslav Kozlík se narodil 
22. kvûtna 1907 jako druh˘ ze

sedmi dûtí v Bystfiici pod Host˘-
nem v rodinû obchodníka. Jako de-
setilet˘ uÏ mûl hodnû starostí. Tatí-
nek bojoval v I. svûtové válce
a maminka leÏela s chor˘m srdcem
v nemocnici. J. Kozlík vzpomíná:
„Musel jsem se starat o tfii mlad‰í
sestry v doslova zl˘ch ãasech, kdy
nebylo co jíst, ãím se m˘t, topit
a svítit. V dobû, kdy nebyla ‰kola
jsem jezdil „obchodovat“ po ven-
kovû s tabákem i kvasnicemi a za
v˘dûlek kupoval jídlo, snad jsem
starostí o sourozence získal pocit
odpovûdnosti, skromnosti a ani mû
nenapadlo zatouÏit po nûjakém
pfiepychu. V tom jsme se diamet-
rálnû li‰ili od dne‰ní generace.“

Na sport nedá 
dopustit

Jaroslav se v˘bornû uãil a po mû‰-
Èance vystudoval Státní uãitelsk˘
ústav v KromûfiíÏi a získal tehdy
nejvy‰‰í kantorské vzdûlání. Vzhle-
dem k sv˘m schopnostem zaãal
v KromûfiíÏi vyuãovat na obecn˘ch
‰kolách a pozdûji také na dívãí
mû‰Èance. Od mládí miloval sport,
cviãil rovnûÏ na jedniãku v sokole
a hrál skvûle volejbal. Jako kapitán
Sokola KromûfiíÏ byl nûkolikaná-

sobn˘m mistrem âeskoslovenska,
pfieborníkem âeské obce sokolské
a pÛsobil i v reprezentaãním dresu.
Na sport nedá dopustit: „Vzpomí-
nám si, Ïe jako kluci jsme se zami-
lovali do sportovní gymnastiky, a to
dokonce takovou mûrou, Ïe jsme si
na jedné ze zahrádek v Bystfiici pod
Host˘nem vybudovali provizorní tû-
locviãnu. Byla podle sokolsk˘ch
vzorÛ, jen o trochu prost‰í. Hraz-
dou se stala Ïelezná tyã, zaklínûná
mezi dvûma siln˘mi jablonûmi, na
bradla jsme potfiebovali rovnûÏ dvû
tyãe, jenÏe dfievûné, které jsme na-
tloukli na kÛly upûchované v zemi,
potom jsme si pofiídili i kruhy a Ïí-

nûnkou se stalo pískovû doskoãi‰tû.
A jak se mi gymnastika hodila! Zís-
kal jsem v‰estrannost, které jsem
pozdûji vyuÏíval i v odbíjené. Fyzic-
ká kondice mi pomáhala také k pra-
covním úspûchÛm. Po KromûfiíÏi
jsem pÛsobil 12 let na Pokusné ‰ko-
le mû‰Èanské ve Zlínû a spoleãnû
s kolegy jsme vym˘‰leli a postupnû
realizovali moderní koncepci tûlo-
v˘chovy na ‰kolách. Zázemím hod-
nû pomohla firma BaÈa. A pro zají-
mavost – do celostátního ‰kolství ze
zlínského modelu pfie‰la pozdûji na-
pfiíklad instituce ‰kolního lékafie,
tûlov˘chova pro oslabené Ïáky, ly-
Ïafiské zájezdy, v˘uka v plavání,
‰koly v pfiírodû a dal‰í – mûl jsem
z toho radost. Ke konci II. svûtové
války pfiipravovala odborová orga-
nizace uãitelÛ v Praze tajnû pro-
gram pro ‰koly v osvobozené vlas-
ti, a tak jsem byl do na‰í metropole
povolán. Od roku 1945 jsem potom
27 let pak pÛsobil v praÏském V˘-
zkumném ústavu pedagogickém

a snaÏil se dûtem vû-
novat v‰echno.“

Stále se
uãit

Povedlo se, ale Jaro-
slav Kozlík pfiestoÏe
uãil uãitele, nezapo-
mínal ani na sebevz-
dûlávání. V roce

Îijeme v dobû, kdy prÛmûrn˘ vûk ãlovûka zaãíná
smûfiovat k osmdesátce. Ale je i fiada takov˘ch,
ktefií uÏ tuto hranici daleko pfiekonali, a to díky
své obrovské vitalitû a zdravému pohledu na
svût. Pfiitom nelze fiíci, Ïe by právû Ïivot k nim
byl ohledupln˘ a shovívav˘. Ostatnû posuìte
z jednoho pfiíkladu sami.

Jak se 
doÏít 
stovky let

100

„Sokol není jen o cvi-
ãení, ale o pevn˘ch
morálních zásadách,
skromnosti a vstfiíc-
nosti pomáhat dru-
h˘m lidem,“ fiíká doc.
Kozlík
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RADY DO STÁ¤Í
„Jsem pfiedplatitelem Doby seniorÛ,
která se nejen mnû, ale i mé man-
Ïelce velmi líbí. OceÀujeme obsa-
hovou pestrost, milujeme „kavárnu“
a líbí se nám i tribuna, která je ur-
ãena právû nám. Chci totoho vyu-
Ïít. Jsem ve vûku (76 let), kdy se
domnívám, Ïe mám drobné Ïivotní
zku‰enosti a tak jsem se „osmûlil“
a posílám pfiíspûvek „Rady do stá-
fií“, i kdyÏ mám urãité pochybnosti,
zda-li jsem k tomu dosti „kvalifiko-
van˘“ a prosím o shovívavost,“ na-
psal nám do DS pan Ota Kopsa
z Doudleb nad Orlicí. Své Rady do
stáfií napsal pan Kopsa ve formû
básnû. Jejich kvalifikovanost dává-
me tedy k posouzení v‰em ãtená-
fiÛm DS. V redakci si myslíme, Ïe
se zdaleka net˘kají jen seniorÛ
a mají mnohem ‰ir‰í platnost.

Ptá‰ se jak Ïít,
kdyÏ stáfií se blíÏí,
bolest má‰ v kfiíÏi
a krátí se dech ?
ZADRÎ SVÒJ VZDECH !!!
Na otlak tlapej,
svût mlad˘ch chápej,
neÏebrej o soucit kolem sebe
a nechtûj mít pro sebe
jen modré z nebe !!!
Pfies moãál, trní, hloÏdí
dál musí‰ jít,
povinnost velí ti,
dál skromnû Ïít !!!
Aktivní ãinnosti
dej svoje síly,
okolí ukazuj
jen úsmûv mil˘ !!!
Co mÛÏe‰ dát,
to blízk˘m daruj,
leností, pohodlí
stfiez se a varuj !!!
Naã staãí‰,
to konej ti‰e,
neÏ vkroãí‰ sám
„do vûãné fií‰e“.
Neãekej odmûny
- nikdy ne zisk,
staãí jen prost˘ dík
a ruky stisk,
aby pak fiekli,
Ïes tady Ïil,
jak ãlovûk,
co ãlovûkem byl.

IINNFFOO  LLEETTEEMM
1953 získal doktorát, pozdûji se ha-
bilitoval na docenta a v roce 1968
ho âeskoslovenská akademie vûd
jmenovala samostatn˘m vûdeck˘m
pracovníkem. Doc. PaeDr. Jaroslav
Kozlík, CSc. si prostû vybral ‰kolu
jako svÛj osud po v‰ech stránkách.
V roce 1972, tedy v 65 letech, byl
ale pro svoje pevné vlastenecké
a morální zásady penzionován a ne-
smûl publikoval. Ov‰em psal si do
„‰uplíku“, coÏ se v devadesát˘ch
letech zaãalo hodit a doc. Kozlík se
do pedagogiky vrátil – publikuje
dodnes. Zab˘vá se nejen tûlov˘-
chovn˘mi studiemi, ale napfiíklad
napsal o koncepci modelu ‰koly
pro 21. století, která je zaloÏená na
pfiechodu od autokratického stylu
k demokratickému a vede od pasiv-
ní v˘uky k aktivní. Skvûlá je také
jeho práce Jak navyknout Ïáky zá-
kladních ‰kol myslet, uãit se a ko-
munikovat. A lze jen konstatovat,
Ïe to po jeho desítkách publikací
asi urãitû je‰tû není ta poslední,
protoÏe doc. Kozlík je i v tomto ob-
divuhodném vûku fit.

Pokora 
pfied Ïivotem

Existuje nûjak˘ recept na dlouho-
vûkost? „Víte, ona je to pokora
pfied Ïivotem a pfiijímání brát ho
takov˘, jak˘ mu osud vyhranil. Ne-
pfiíjemnostem ãelit, b˘t zásadov˘,
nevzdávat se a jít pevnû za vyt˘ãe-
n˘mi metami. To jsem se nauãil ja-
ko Sokol a vûfite, Ïe jsem na to hr-
d˘. Sokol není jen o cviãení, ale
o pevn˘ch morálních zásadách,
skromnosti a vstfiícnosti pomáhat
druh˘m lidem. Potom teprve Ïije

ãlovûk plnohodnotn˘m Ïivotem.
V tom jsem si rozumûl s manÏelkou
a tfiemi dcerami, vedl jsem k tomu
vnuky a v souãasné dobû i osm
pravnouãat. KdyÏ uÏ jsem u té
skromnosti – oni stafií bohatí âíÀa-
né dobfie vûdûli, proã dávají své
potomky na vychování do chud‰ích
rodin. V souãasné dobû se zab˘vám
velmi negativním trendem na‰í
spoleãnosti, kter˘m je naprosto
konzumní zpÛsob Ïivota. Pfiib˘vá
dûtí a stále mlad‰ích, ktefií pijí al-
koholické nápoje, které koufií, be-
rou drogy, pfiedãasnû vstupují do
pohlavního Ïivota, ‰ikanují spolu-
Ïáky, chovají se hrubû, násilnû
i proti dospûl˘m a zejména star˘m

lidem. Proto je spotfiební zpÛsob
Ïivota ve sv˘ch dÛsledcích velmi
‰kodliv˘ a nebezpeãn˘. Nepfiispívá
k optimálnímu vyváÏenému rozvoji
dítûte, vyvolává jeho touhu po nad-
byteãnostech a dítû si dost ãasto
vynucuje to, co vidí u druh˘ch.
A bohuÏel pfiib˘vá rodiãÛ, ktefií ne-
reálnou touhu dítûte ãasto podpo-
rují. Nabízí se otázka, jaké vztahy
si budou schopni vytvofiit Ïáci,
konzumnû vychovaní k vlastní rodi-
nû, k vlastním dûtem, ke star˘m ro-
diãÛm a k lidem vÛbec. Zvlá‰tû
k tûm, ktefií v osamûlosti touÏí po
lidském sblíÏení a potfiebují po-
moc.TakÏe seãteno a podtrÏeno - li-
dé jsou opojeni honbou za penûzi,
a ta nezachovává správné propor-
ce mezi spoleãensk˘mi hodnotami.
KvÛli kariérám se odkládají rodiny
i napfiíklad dûti. âlovûk tûchto kva-
lit hledá spokojenost ve vnûj‰ím
svûtû v nadstandardu a poÏitcích.
Ale skuteãné uspokojení pravdûpo-
dobnû nenajde nikdy. K dobru vede
cesta dláÏdûná stfiídmostí, odfiíká-
ním a sebeobûtováním. Pokud to
hlavnû mladí pochopí, bude nám
v‰em na této planetû lépe.

Doc. Kozlík usiluje zmûnit
a pfiekonat neÏádoucí trend kon-
zumní kultury a vymanit spoleã-
nost ze zajetí byznysu. CoÏ je úko-
lem velmi obsáhl˘m, sloÏit˘m, ná-
roãn˘m i obtíÏn˘m. Nejedná se
o záleÏitost krátkodobou, ale ne-
jménû dvougeneraãní. Za to bojuje
také ãlovûk, kter˘ v kvûtnu oslaví
100 let. Popfiejme mu pevné zdra-
ví a je‰tû hodnû sil k tak uÏiteãné
práci. 

Antonín PEâENKA
Foto: Milan ·USTA

EVA A VA·EK
Termíny oblíbené dvojice v únoru: 1. Hav-
líãkÛv Brod, KD Ostrov; 4. Praha, Mûstská
knihovna; 5. PlzeÀ, KD ·efiíková; 6. Pfie‰ti-
ce, KD; 10. Kotvrdovice, HospÛdka U Sur-
fu; 13. Liberec, KD; 17. Kostelec n. Orlicí,
Sokolovna; 18. Litomûfiíce, KD; 19. Zá-
bfieh, Kat. dÛm.; 20. Jilemnice, Jilm; 21.
Pardubice, DK; 22. Praha, KD Barikádní-
kÛ; 23. Ústí nad Orlicí, Klubcentrum; 25.
Olomouc, Slovansk˘ dÛm; 28. Jiãín, KD.

V minulém ãísle jsme kritizovali podiv-
né hlasování v anketû âesk˘ slavík. Eva
a Va‰ek byli spoleãnû s dal‰ími interprety
z ankety vylouãeni. Údajnû proto, Ïe za-
znûly hlasy, vyz˘vající k jejich podpofie.
Krátce po DS se k této záleÏitosti vyjádfiily
i jiné noviny a oznaãily ji za skandál. (red)

Do redakce DS jsme dostali do-
pis, ve kterém se mj. pí‰e: My se-
niofii ve vesnici RoÏná na Vysoãinû
jsme se o va‰em a nyní jiÏ i o na-
‰em mûsíãníku dozvûdûli z vysílání
rozhlasu Brno. Na po‰tû jsme si
objednali Dobu seniorÛ a nûktefií
z nás si ji pak pfiedplatili.

Scházíme se kaÏd˘ t˘den v zase-
dací místnosti obecního úfiadu
v RoÏné. Diskutujeme, bavíme se
i poho‰tûní si pfiipravíme. Vût‰ina
z nás asi 15 lidí jsme Ïeny, ale pra-
videlnû také chodí i dva muÏi. Je-
den hraje na harmoniku, a protoÏe
zpûv je zdrav˘, tak si také zazpívá-
me. Druh˘ muÏ je sbûhl˘ v minera-
logii a to je pro nás RoÏeÀáky dÛ-
leÏité. Nad obcí se tyãí kopec Hra-
disko, kter˘ je nalezi‰tûm napfi.
turmalínu, zirkonu, opálu, pyritu,
lepidolitu a dal‰ích vzácn˘ch ne-
rostÛ. Byla by to ostuda, kdyby-
chom neznali i historii tak v˘znaã-
ného nalezi‰tû, kam jezdí minera-

logové z celé Evropy. Je pravda,
Ïe se rádi scházíme a bavíme, ale
stále jako by nám nûco chybûlo. AÏ
jednou pfii‰la kamarádka Vûra
s návrhem, Ïe lidé, ktefií onemoc-
nûli leprou, potfiebují ruãnû plete-
né obvazy z bavlnûné pfiíze. Na‰e
dûvãata se okamÏitû rozhodla po-
moci. Obecní úfiad nakoupil pfiízi
a seniorky upletly 92 tûchto obva-
zÛ. Jsou pr˘ lehké, pruÏné, pevné
a dobfie drÏí na o‰etfiovaném mís-
tû. Balík s obvazy jsme odeslali na
oblastní charitu v Uherském Hra-
di‰ti.

Dovolujeme si ocitovat jen zlo-
mek z dopisu, kter˘ jsme dostali ja-
ko odpovûì: „S hlubokou vdûã-
ností jsem od vás pfiijal velik˘ ba-
lík s pfievzornû upleten˘mi obina-
dly pro malomocné. Va‰e pomoc
z RoÏné pfiekraãuje hranice, vstu-
puje do kultur, mûní Ïivot, pomáhá
uzdravovat... Vá‰ hlas Ïivotní
moudrosti z RoÏné mû podporuje

a obdarovává. Vá‰ balík je prame-
nem Ïivé vody k uzdravení.“ Pode-
psán Dr. Bohumír Riedl.

Nechtûli bychom, aby toto vy-
znûlo jako vychloubání, ale myslí-
me si, Ïe my seniofii jsme je‰tû uÏi-
teãní a snaÏíme se pomáhat po-
tfiebn˘m.

Vám, pfiátelé, ktefií nám pomá-
háte vydáváním Doby seniorÛ,
pfiejeme hodnû zdraví a úspûchÛ ve
va‰í nelehké práci.

Va‰i seniofii z RoÏné.
P.S.: To, co jsme popsali, bylo

loni. Letos uÏ „dûvãata“ shánûjí
pfiízi a jede se dál, protoÏe první
obvazy poputují do Afriky do mûs-
ta Bangui a o dal‰í nyní Ïádají
sestry misionáfiky blaÏené Matky
Terezy v indické Kalkatû.

Tolik dopis seniorÛ z RoÏné.
Dodat lze jen jedno: je nádherné
ãíst podobné fiádky, svûdãící
o tom, Ïe lidství stále existuje.
Dûkujeme! (red)

POMÁHAJÍ MALOMOCN¯M
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Poãasí vyvádí divy. Nejen
u nás, ale v celém svûtû,
odkud pfiicházejí stále ãas-
tûji zprávy o niãiv˘ch ura-
gánech, záplavách, torná-
dech ãi jin˘ch Ïiveln˘ch po-
hromách. Americká Kali-
fornie se topí se snûhu
a u nás místo mrazu v led-
nu panuje témûfi jarní po-
ãasí, padající vloãky snûhu
nahrazují náhlé vichfiice
s de‰tûm a lokální záplavy.
âlovûk nemusí b˘t odbor-
ník, aby poznal, Ïe na
modré planetû se dûje nû-
co, co vyboãuje z navyklé-
ho normálu.

Letos bude 
nejtepleji?

Podle meteorologÛ je pfied námi
nejteplej‰í rok v moderní historii.
Brit‰tí odborníci vypoãítali, Ïe
prodlouÏená doba oteplování, kte-
rá byla pfiíãinou ãastého v˘skytu
jevu El Nino v jiÏním Tichomofií,
zapfiíãiní globální vzrÛst teplot.
Rok 2007 bude v moderní historii
meteorologie tím nejteplej‰ím.

Celosvûtov˘ teplotní prÛmûr do-
sahující 14 stupÀÛ Celsia vzroste
meziroãnû o 0,54 stupnû. Pfiitom
dosavadní rekordní vzestup byl
o 0,52 stupnû v roce 1998. Aãkoli
se zdá, Ïe je to nepatrn˘ rozdíl,
podle odborníkÛ poznáme v˘raz-
n˘ vzrÛst teplot na urãit˘ch mís-
tech.

UÏ rok 2006 patfiil k teplotnû
nadprÛmûrn˘m. Podle Meteorolo-
gického úfiadu Hadley Centre byl
v Británii dokonce nejteplej‰í od
roku 1914.

Pomûrnû spolehlivou pfiedzvûstí
zmûn poãasí je podle
expertÛ právû jev El Ni-
no. Podle jeho projevÛ
kolem Vánoc lze po-
mûrnû pfiesnû urãit, ja-
k˘ bude pfií‰tí rok. Fe-
nomén El NiÀo, kter˘ je
vyvolan˘ velmi teplou
vodou v Tichém oceá-
nu a kter˘ se projevuje
pfiedev‰ím v JiÏní Ame-
rice prudk˘mi de‰ti,
zmûnami tlaku a cirku-
lace vzduchu, bude po-
dle britsk˘ vûdcÛ po-
kraãovat i v prvních
mûsících roku 2007.
Vzhledem k tomu, Ïe
mezi El NiÀem a jeho
pln˘mi dÛsledky na
teplotu na Zemi je ãa-
sov˘ rozdíl, bude se
pr˘ vliv tohoto fenomé-
nu projevovat cel˘ rok.

Vût‰ina vûdcÛ se sho-
duje na tom, Ïe teploty
v tomto století se zv˘‰í

o dva aÏ ‰est stupÀÛ Celsia pfiede-
v‰ím kvÛli emisím uhlíku, vznika-
jícím pfii spalování fosilních paliv
v energetice a dopravû.

To pr˘ zpÛsobí tání ledovcÛ,
zvy‰ování hladiny mofií a zmûny
poãasí pfiiná‰ející záplavy, hlado-
mory a prudké boufie.

Plan˘ poplach?
Jiní vûdci naopak tvrdí, Ïe globál-
ní oteplování neexistuje a Ïe pro
nû nejsou vûdecké dÛkazy. Podle
nûkter˘ch odborníkÛ by velká ãást
extrémních klimatick˘ch v˘kyvÛ
nastala stejnû i bez lidského pfii-
spûní. Pfiesto se nemÛÏeme tváfiit,
Ïe se nic zvlá‰tního nedûje. Kli-
matolog Mojib Latif to pfiirovnává
k házení kostkou: „KdyÏ hodíte

‰estku jednou, máte
‰tûstí. KdyÏ vám padá
opakovanû, nûco není
v pofiádku.“ Klima na
Zemi se v posledních
letech sice pozvolna,
ale znatelnû mûní a bo-
huÏel pro nás stále
rychlej‰ím tempem.
PfiestoÏe stále nedoká-
Ïeme spolehlivû urãit
pfiesnou míru zavinûní
ãlovûka, mÛÏeme ales-
poÀ sledovat pozvolnou
promûnu Ïivotního pro-
stfiedí v nûkter˘ch ob-
lastech. ·panûlské hory
za posledních dvacet
let pfii‰ly o polovinu le-
dové pokr˘vky. Bûhem
devadesát˘ch let se roz-
padla fiada ledovcÛ na
pobfieÏí Antarktidy.
Proslulé âadské jezero
témûfi vyschlo. Maìarsk˘ Balaton,
oblíbené v˘letní místo EvropanÛ,
znatelnû ustupuje.

B˘val˘ hlavní ekonom Svûtové
banky Nicholas Stern loni v fiíjnu
prohlásil, Ïe pokud svût nezasáh-
ne proti zmûnám klimatu, mÛÏe
pfiijít o dvacetinu aÏ pûtinu svûto-
vého hrubého domácího produktu
(HDP) kaÏd˘ rok.

Pfiitom úãinn˘ zásah by podle
nûj pfii‰el jen asi na procento HDP
roãnû. Je zjevnû potfiebn˘. Oblast
severního pólu mÛÏe b˘t do roku
2040 zcela bez ledu, pokud bude
lidstvo vypou‰tût do atmosféry
stejné mnoÏství skleníkov˘ch ply-
nÛ jako dosud. Uvádí to s studie
vûdcÛ veden˘ch Marikou Hollan-
dovou z Washingtonské univerzi-
ty, zvefiejnûná v ãasopisu Geophy-
sical Research Letters. UÏ loni
v záfií pfiinesly satelity NASA do-

klady, potvrzující neãekané zrych-
lení úbytku tzv. trvalého ledu -
vrstvy, která bûhem celého roku
dosahuje mocnosti alespoÀ tfií
metrÛ. Zatímco v posledních de-
kádách jí ub˘valo kolem 7 pro-
cent, v období 2004 - 5 to bylo 14
procent. Zmizelo 730 tisíc ãtvereã-
ních kilometrÛ severnû od Eurasie,
zatímco na americké stranû nepa-
trnû pfiibylo.

Srovnání s nepfiíli‰ pfiesn˘mi
star‰ími záznamy severního polár-
ního zalednûní dokonce ukazuje,
Ïe by mohlo jít o vût‰í ústup ledu
neÏ ve 30. a 40. letech minulého
století, kdy teploty v Arktidû do-
sahovaly cyklického maxima.

Ledovce tají rychleji
Vûdci zdÛvodÀují náhlé zrychlení
ústupu ledu pfiedev‰ím samozesi-

lujícím efektem: stále vût‰í, rela-
tivnû tmavé plochy mofiské vody,
odkr˘vané ustupujícím bíl˘m le-
dovcem, silnûji pfiijímají teplo slu-
neãních paprskÛ, víc zahfiívají
okolní vodní plochy a tím zry-
chlují tání dal‰ích ledních ker.
Mofie se tedy bude ohfiívat v tom-
to kolotoãi tím rychleji, ãím více
ledu jiÏ roztaje.

Odborníci pracující na evropské
klimatické studii s názvem Da-
mocles varovali zaãátkem prosin-
ce, Ïe zahfiívání zemského povr-
chu ohroÏuje i stavy ledních med-
vûdÛ a lze oãekávat i závaÏné na-
ru‰ení potravinového fietûzce
vÛbec.

„Zmûny budou mít vliv na hoj-
nost ryb, které tvofií znaãnou ãást
lidské potravy, zvlá‰tû u pfiímofi-
sk˘ch národÛ,“ fiekl badatel Eber-
hard Fahrbach.

Po teplu zima?
Klimatické zmûny navíc zfiejmû
ovlivní i mofiské proudûní - teplé
vody nesené Golfsk˘m proudem
se dostanou mnohem severnûji, do
Arktidy. Podle jin˘ch modelÛ na-
opak Golfsk˘ proud zeslábne a od-
kloní se k v˘chodu, coÏ by pfiine-
slo severní Evropû silné ochlazení.
Golfsk˘ proud uÏ tak ztratil na sí-
le neuvûfiiteln˘ch 35%, na poãasí
v Evropû bude mít tato zmûna ra-
zantní vliv po roce 2010. Jen díky
nûmu jsou pfiitom v Británii a Ir-
sku teploty o 5 aÏ 8 stupÀÛ Celsia
vy‰‰í. „AÏ donedávna jsme mohli
najít v mofii obrovské ‘komíny’,
kter˘mi proudy studené vody
smûfiovaly z povrchu ke dnu do
hloubky asi 3 tisíce metrÛ, nyní
ale zmizely,“ citoval vûdce britsk˘
denník Sunday Times. Tuto vodu
„zmizelou“ z povrchu oceánÛ na-
hrazovala teplá voda z jihu, coÏ
udrÏovalo neustálou cirkulaci
v chodu. Jakmile se v‰ak tento me-
chanismus zpomalí, bude to zna-
menat ménû tepla pro Evropu, vy-
svûtluje Wadhams. Odhadnout
pfiesné dÛsledky tûchto zmûn pro
klimatick˘ systém není snadné,
nicménû je pravdûpodobné, Ïe bu-
dou extrémní.

Varování z NASA
Podle vûdcÛ z americké vesmírné
agentury NASA uÏ nelze globální
oteplování zvrátit. Jen velmi dras-
tické zmûny v pfií‰tích letech by
mohly katastrofální dopady skle-
níkového efektu odvrátit. JenÏe
vÛle k nim není, a tak v roce 2015
bude o 35 procent více oxidu uh-
liãitého v atmosféfie a nastane do-
ba velkého tání ledovcÛ, na jejímÏ
konci nebude led ani na pólech.
Podle Jima Hansena z Goddardova
institutu pro vesmírné studie pfii
NASA jiÏ lidé nedokáÏou zvrátit
úãinky skleníkového efektu. Obá-

vá se, Ïe aã nerad, doÏije se oka-
mÏiku, kdy na severním pólu ne-
bude kousek ledu a jeho domov-
sk˘ New York bude pod hladinou
mofie. Voda zaplaví velkou ãást
pevniny a vyÏene z domovÛ aÏ po-
lovinu v‰ech lidí na svûtû. V dÛ-
sledku tání stoupne hladina svûto-
v˘ch oceánÛ o více neÏ 2 metry,
vedle New Yorku zmizí také napfi.
Benátky, stejnû tak i vût‰ina Nizo-
zemska, zasaÏeno bude pr˘ i se-
verní Nûmecko a Polsko a dal‰í
pobfieÏní státy.. Obrovské problé-
my voda zpÛsobí v Austrálii a ce-
lé Indonésii.

„Polovina lidí na svûtû Ïije
v patnáctimílovém pásu na pobfie-
Ïí. Velké aglomerace nejvût‰ích
mûst svûta jsou právû na pobfieÏí.
Jakmile jednou proces zaãne a roz-
jede se, uÏ ho nebudeme moci
zvrátit. To je také dÛvod, proã mu-
síme fie‰it problém teì, dokud se
dá ovládat. NemÛÏeme prostû na-
dále spalovat tolik fosilních pa-
liv,“ tvrdí Hansen.

Scénáfi je podle jeho názoru jas-
nû napsán. Jestli okamÏitû neome-
zíme produkci oxidu uhliãitého,
doãkáme se doby, kdy v Arktidû
nebudou ledovce, fiada pobfieÏních
mûst bude pod vodou a stovky Ïi-
voãi‰n˘ch druhÛ nenávratnû zmi-
zí. Jedinou moÏností je okamÏité
omezení produkce skleníkov˘ch
plynÛ o 25 procent.

Jedinou globální akcí proti emi-
sím je zatím Kjótsk˘ protokol, kte-
r˘ ale vypr‰í v roce 2012.Navíc jej
odmítá nejvût‰í svûtov˘ zneãi‰Èo-
vatel, Spojené státy, a dokument
nezavazuje silnû rostoucí ekono-
miky, jako jsou napfi. ãínská nebo
indická.

Franti‰ek VONDERKA
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Svût ná‰ vezdej‰í
Netu‰ím, jak˘ bude svût za sto
nebo za milion let, doufám jen,
Ïe stejnû krásn˘ a mnohem ra-
dostnûj‰í, jedno v‰ak vím uÏ teì,
Ïe podobnû jako dfiív a po tisíce
let i v té daleké budoucnosti bu-
de ãlovûk po poctivé práci jíst
s chutí svÛj zaslouÏen˘ chléb.

A proto bych do té dálky chtûl
vzkázat, dokud je‰tû Ïiju, Ïe mi
chleba chutná a Ïe se mi nikdy
nepfiejí, vÏdyÈ kde je chleba dost,
tam je dobfie na Zemi, dokonce
lidi a kraje podle chleba pozná-
vám, zvûdavû voním k bochníku,
noÏem ho pfieÏehnám, zakrojím
a ochutnám, dlouho na jazyku
rozmûlÀuji Ïitná a p‰eniãná po-
le, aÏ mi na patfie zavoní celá
rodná zemû.

Jak dlouho je‰tû budu moci
krájet chleba? - ptám se nûkdy ti-
‰e Boha, kter˘ stvofiil svût a se-
dm˘ den pr˘ odpoãívá po své
práci, a velmi hluboko, aÏ na
dnû srdce, mi hlas napoví, Ïe ne-
záleÏí na poãtu krajícÛ, ale na
tom, jak je vychutnáme, Ïe Ïivot
je chleba v o‰atce, z nûhoÏ si
kaÏd˘ den ukrojíme, nûkdo ucti-
vû a druh˘ bez váhání a pfies ce-
l˘ pecen a na jiné zbyde pouh˘
skrojek, a tomu krajíãku na dlani
fiíkáme osud a údûl ãlovûka.

Podobnû jako obilí ve ml˘nû
drtím Ïivot sv˘m my‰lením. Ro-
zemílám dlouho stfiídku plan˘ch
i moudr˘ch vût, nekoneãnou fia-
du otazníkÛ a bûd, aÏ za branou
drcen˘ch dnÛ a let potkávám mi-
lé lidi: babiãku, souseda, str˘ce
Waldemara a spoluÏáka, kter˘ se
utopil uÏ pfied tfiiceti lety; ti
v‰ichni sice zesnuli, ale zÛstali
nablízku a nestárnou, cel˘ svût
jsem musel rozdrtit my‰lením,
abych si toho v‰im’, Ïe Ïivot je
svátek ve vesmíru, Ïe i kÛrka
mého Ïivota jen okorává, Ïe zÛ-
stávám mlad˘, aã stárnu na po-
vrchu, kde mû ohlodává ãas, Ïe
pod kÛÏí jsem svobodn˘ a vûãn˘;
jen se tím divadlem svûta nene-
chat zajmout, jen neztratit po-
slední ‰petku pozornosti, jen se
nezahalit pfied vûãností páskou
smuteãní, pfiátelé voÀavého kmí-
nu, zdravím vás v dálkách ãasÛ
budoucích, a dûkuji za dar chle-
ba i za den sváteãní.

rev. ThDr. Jan Schwarz,
unitáfisk˘ pastor

POZVÁNKA: S rev. Schwarzem se mÛÏete
kaÏdou nedûli od 17 hod. setkat osobnû v Uni-
tarii v Anenské 5 v Praze 1. Pfiijít mohou
v‰ichni, kdo mají zájem o sly‰ení textÛ Bible,
Bhagavadigty, Rabinandráta Thákura a dal-
‰ích duchovních osobností. MÛÏete mu také
napsat na e-mail: pastor.schwarz@seznam.cz

Skonãil na ‰ibenici
V sobotu 30. prosince 2006 byl popra-
ven b˘val˘ iráck˘ prezident Saddám
Husajn. Bûhem své 24 let trvající vlá-
dy se dopustil mnoha zvûrstev. Byl ob-

Ïalován z trestn˘ch
ãinÛ genocidy a ze
zloãinÛ proti lidskos-
ti. První soud zaãal
v roce 2005. Odsou-
zen k trestu smrti
obû‰ením byl za ma-
sakr ve vesnici Du-
dÏail v roce 1982.

Rozsudek byl vynesen 5. listopadu, po-
tvrzen 26. prosince, ãtyfii dny nato byl
Husajn popraven. PrÛbûh soudu, rych-
lost popravy a její okolnosti (poniÏová-
ní odsouzeného), které na vefiejnost
pronikly z tajnû natoãen˘ch videí, vy-
volaly ve svûtû nevoli a vlnu Ïádostí,
aby souãasn˘ reÏim pozastavil popravy
dal‰ích Husajnov˘ch souputníkÛ. Aã-
koli se k nim pfiipojili vedle rÛzn˘ch
humanitárních organizaci také EU, ‰éf
OSN i souãasn˘  iráck˘ prezident, by-
ly popravy provedeny 15. ledna.

Sport má královnu
Nejlep‰í sportovkyní âR roku 2006 se
stala lyÏafika Katefiina Neumannová. Po
dvaadvaceti letech je první Ïenou, jeÏ
hlasování vyhrála.
V roce 1984 se to po-
dafiilo dal‰í bûÏkyni
na lyÏích Kvûtû Jerio-
vé. Katka byla v an-
ketû dvakrát druhá
(1998, 2005) a jednou
tfietí (2002). Vyhlá‰e-
ní Sportovce roku 2006 se 14. ledna
uskuteãnilo v Top hotelu Praha. Neu-
mannová získala v loÀské sezónû nej-
cennûj‰í zlato kariéry na ZOH v Turínû
v závodû na 30 km volnou technikou. 

OpoÏdûná pocta
Sportovní legendou byla v rámci anke-
ty o nejlep‰ího sportovce âR za rok
2006 vyhlá‰ena tenistka Martina Na-
vrátilová (50). Svût ji jako legendu

uctívá uÏ fiadu let. Lo-
ni na US Open se
v mixu radovala z re-
kordního 59. grand-
slamového titulu,
kdyÏ poráÏela o gene-
race mlad‰í hráãky.
Celkem zvítûzila na

167 turnajích ve dvouhfie a 176 ve ãtyfi-
hfie, víckrát neÏ kter˘koli jin˘ tenista,
aÈ muÏ ãi Ïena. âeská rodaãka s ame-
rick˘m pasem okouzlila nejenom Ïi-
votním pfiíbûhem, kdy se jako jedna
z prvních pfiiznala k homosexualitû, ale
pfiedev‰ím famózními v˘kony ve
Wimbledonu, kde celkem získala dva-
cet titulÛ. Je známá i tím, Ïe podporu-
je fiadu neziskov˘ch a charitativních
organizací, které zaji‰Èují ‰kolné pro si-
rotky a dûti z nemajetn˘ch rodin. (fav)

ZZAAZZNNAAMMEENNÁÁNNOO DDSS DDUUCCHHOOVVNNÍÍ  
OOKKÉÉNNKKOO DDSS

Hrozí nám potopa svûta?
Nejnebezpeãnûj‰ím projevem hurikánÛ je pfiílivová vlna tzv. storm surge. Je velké vzdutí
vody 80 aÏ 160 km ‰iroké a vysoké aÏ 5 metrÛ. Na rozdíl od tsunami jí má na svûdomí prá-
vû síla vûtru. Globální oteplování nezpÛsobuje v‰ak jen záplavy, ale také vût‰í sucha. SráÏ-
ky totiÏ nejen zvy‰uje, ale také je pfiemisÈuje.

Na konci srpna 2005 zasáhl Floridu, Louisianu a New
Orleans hurikán Katrina, kter˘ zabil 1300 lidí a zpÛsobil
‰kodu za více neÏ 120 miliard dolarÛ. V nárazech vítr do-
sahoval rychlosti pfies 350 km/hod.

V USA loni vefiejností otfiásl film
s názvem AN INCONVENIENT
TRUTH, Nepohodlná pravda. Skuteã-
nost, Ïe vliv lidské ãinnosti na zmûny
klimatu uÏ zdaleka není pouze téma-
tem „ujet˘ch“ ekologick˘ch organi-
zací, podtrhuje fakt, Ïe autorem scé-
náfie filmu reÏiséra Davise Guggen-
heima není nikdo jin˘ neÏ b˘val˘
americk˘ viceprezident Al Gore.

Tabulka prÛmûrn˘ch teplot v Praze od ledna
2003. Poznámka: hodnoty v listopadu a prosinci
2006 byly ovlivnûny klimatick˘m jevem El NiÀo.
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Vyhráli! Tajenka z minula: .pozná‰, Ïe nûco visí ve vzduchu. Knihy z nabídky knihkupectví Kanzelsberger jako první v roce 2007 vyhrávají:
F. KfiesÈan z Vejprnic u Plznû, K. Synková ze Slatinic, J. Havlíãek z Velké Losenice, J. Kastl, B. Ka‰par z Chlumãan, J. Krupíková ze Zubfií, S. Chlá-
dek z Prachovic, L. StaÀová ze Îatce,H. Jaro‰ová z Prahy, E. Soumarová z âelákovic aj. Holubová z Hranic. Blahopfiejeme. ¤e‰ení dne‰ní kfiíÏovky
nám posílejte na adresu redakce nebo na e-mail nejpozdûji do 16. února. DrÏíme palce!

Maìarská omeleta 
Potfiebujeme: 3 strouÏky ãesneku, 
4 rajãata, 6 vajec, 150 g tvrdého s˘-
ra, sÛl, pepfi, olej.

POSTUP: âesnek rozkrájejte na plátky
a ve velké pánvi je zpûÀte v rozpáleném
oleji. Potom pfiidejte rajãata nakrájená na
koleãka a zalijte je vejci (vejce neroz‰le-
hejte), aby zÛstala tzv. volská oka. Vejce
zasypte nastrouhan˘m s˘rem a pod po-

klicí na mírném ohni duste. Smûs osolte
a opepfiete dle chuti. Omeletu rozkrájejte
na porce a kaÏdou ozdobte petrÏelkou.
Podávejte s chlebem nebo peãivem.

·panûlská paisana 
Potfiebujeme: 1 lÏiãka olivového ole-
je, 2 oloupaná rajãata, 1 cibulka, 
1 paprika, 2 plátky ‰unky, 1 uvafiená
brambora, 1 strouÏek ãesneku, 4 ze-
lené olivy, 4 vejce, sÛl, pepfi.

POSTUP: Rozehfiejeme si olej na pán-
vi. Rajãata, cibulku, papriku, bramboru
a ‰unku nakrájíme, ãesnek rozmaãká-
me a v‰e pfiidáme na pánev. Restujeme
pfiibliÏnû 7 aÏ 8 minut, pak pfiidáme na-
krájené olivy. V misce si rozmixujeme
vejce se solí a pepfiem. Pfielijeme pfies
zeleninu a dopékáme, aÏ je omeleta
krásnû zlatá.

Zbytkové rizoto 
Potfiebujeme: v‰echny zbytky po kla-
sicky peãeném kufieti, 2 hrnky r˘Ïe, 

1 sáãek mraÏené zeleniny, s˘r na po-
sypání.

POSTUP: V‰echny zbytky masa po ku-

fiecí peãínce uschováme a pekáã, ve kte-

rém se peklo kufie a jsou v nûm zbytky

‰Èávy a v˘peku, odloÏíme stranou a nevy-

m˘váme. Promyjeme r˘Ïi a vsypeme do

pekáãe s tukem, pfiidáme pytlík zmraÏené

zeleniny a obrané maso. Zalijeme 4 hrnky

vody a dáme do trouby péct na 200 
o
C,

dokud se voda neodpafií a r˘Ïe není mûk-

ká. Hotové podle chuti sypeme s˘rem

a popfi. dále dochutíme napfi. keãupem.

VA¤ÍME CHUTNù, ZDRAVù A LEVNù
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Projekt v˘zdoby Staromûstské
vûÏe Karlova mostu vznikl

v dobû po druhé fiímské jízdû Karla
IV. 1368–1370, kdy císafi dosáhl vr-
cholu své slávy a moci. I kdyÏ v˘-
zdoba západní fasády byla znaãnû
poniãena za tfiicetileté války, zdobe-
ní v˘chodního prÛãelí se vûÏi posta-
ralo o titul nejkrásnûj‰í stfiedovûké
vûÏe Evropy.

Ale právû ono se rovnûÏ stalo zá-
hadou pro odborníky zab˘vající se
historií Prahy. Sochafiská v˘zdoba
v˘chodního prÛãelí vûÏe vznikla
zfiejmû v první polovinû osmdesá-
t˘ch let XIV. století. V nejspodnûj-
‰í ãásti s bránou jsou erby zemí,
patfiících k ãeské korunû ke konci
vlády Karla IV. Nad nimi usadil Pe-
tr Parléfi napravo sochu císafie a na-
levo Václava IV. s insigniemi fiím-
ského krále. Mezi nû pak na sche-

matické vyobrazení mostu jeho pa-
trona - svatého Víta. V nejvy‰‰ím
patfie v˘zdoby pak mÛÏeme vidût
dal‰í dva zemské patrony: sv. Voj-
tûcha a sv. Zikmunda. Koho tu v‰ak
historici postrádali, byl patron krá-
lovství svat˘ Václav, jehoÏ kult prá-
vû Karel IV. pfiedev‰ím vyzdviho-
val.

Rozlu‰tûní tajemství chybûjícího
Václava pfiitom leÏelo pfied nimi uÏ
od roku 1743. Na vyobrazení prÛ-
jezdu korunovaãního prÛvodu Ma-
rie Terezie Prahou. Na obrázku Kfii-
Ïovnického námûstí totiÏ stojí pfied
Staromûstskou mosteckou vûÏí vi-
nafisk˘ sloup se svat˘m Václavem
na vrcholu. To Ïe stojí pfiímo pfied
vjezdem na most – neÏli byl odtud
pfiestûhován – nikomu nebylo dlou-
ho nápadné. VÏdyÈ pocházel z roku
1676. Ov‰em jeho umístûní napros-

to nevhodnû uprostfied vozovky pfií-
mo pfied bránu vûÏe, muselo mít da-
leko star‰í tradici a tudíÏ sloup se
sochou tu musel b˘t uÏ dfiív i kdyÏ
jin˘: Právû sem pfied vjezd do brány
vûÏe, která mûla v˘znamnou úlohu
pfii korunovaãních jízdách ãesk˘ch
králÛ totiÏ umístili uÏ Karel IV.
s Petrem Parléfiem sochu patrona
zemû. Staromûstskou mosteckou
vûÏ mÛÏete obdivovat zvenãí i ze-
vnitfi po cel˘ rok. V prvním patfie si
mÛÏete prohlédnout i film o historii
mostu, shora pak je nádhern˘ v˘-
hled na okolní mûsto. Vstupné je 
60 korun, seniofii platí 40 Kã.

Du‰an POKORN¯

V lednovém vydání jsme vám k po-
zvánce na v˘let mimofiádnû pfiidali
otázku o ceny. Ptali jsme se, kdo byl
‰éfem t˘mu, kter˘ na‰el slavnou Vûs-
tonickou Venu‰i, kterou aÏ do 30. dub-
na mÛÏete vidût v Národním muzeu.
Správn˘ch odpovûdí - prof. Karel Ab-
solon - byla celá fiada. Los z nich vy-
bral tyto tfii vítûze: jsou to Petr Pelikán
z Habrovan, Eva Hofrová z Mikulova
a Jifií Petrá‰ z Ostravy - Poruby.Vy-
hrávají triãka âeského rozhlasu 2 -Pra-
ha. Gratulujeme. (red)
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EGYPTSKÉ P¤ÍSLOVÍ: „Kolik toho, co sníme, Ïiví nás,...“ (Dokonãení v tajence)

Po vepsání v‰ech správn˘ch ãísel pfiipi‰te ke v‰em jedniãkám tato písmena: DKK¤PALÉH.
Ke v‰em dvojicím pak tato písmena: ÒLTÁUERAA. Vpisujte postupnû po sloupcích zleva
doprava. tajenka se ãte po fiádcích shora dolÛ.
NÁVOD K ¤E·ENÍ: DoplÀte mfiíÏku dal‰ími ãísly tak, aby kaÏd˘ fiádek, kaÏd˘ sloupec
i kaÏdé pole o 3x3 políãkách obsahovaly v‰echna ãísla od 1 do 9, Ïádné se nesmí opakovat.
vyberte napfi. tfii spodní pole vedle sebe a zjistíte, Ïe pûtka musí b˘t v políãku s teãkou, pak
se tfieba zamûfite na tfii levá svislá pole, zde musí b˘t ãtyfika jedinû v políãku místo dvou te-
ãek. Postup opakujte v obou smûrech ãtení. Jak se tabulka takto stále zaplÀuje, fie‰ení se
usnadÀuje.
SPRÁVNÉ ¤E·ENÍ Z MINULÉHO âÍSLA DS: ...teprve zráním a vûkem. Hudební CD
vyhrávají: M. Hfiebcová ze ·vihova, M. Goldfingerová z Brna a V. Svoboda z âesk˘ch ve-
lenic. Blahopfiejeme: Pro tfii v˘herce dne‰ního zadání sudoku máme pfiipraveny suven˘ry,
které pro ãtenáfie DS vûnoval âesk˘ rozhlas 2 – Praha.

S U D O K U

Zasmûjte se s námi

Velmi jednoduchou hrou, která
bystfií rozum a mÛÏe vás pobavit, je

HRA NA PÍSMENKA
Dá se hrát ve dvojici, ale stejnû tak
je vhodná pro jak˘koli poãet úãast-
níkÛ. Uspofiádat ji mÛÏete doma, na
procházce nebo tfieba na laviãce,
prostû kdekoliv chcete.

První hráã fiekne jakékoliv kfiest-
ní jméno. Úkolem druhého je vy-
slovit jiné jméno, zaãínající písme-
nem, kter˘m první jméno konãilo.
Pfiíklad: 1. Hráã fiekne KAREL, 
2. vysloví jméno LADISLAV, 3.
hráã (pfiípadnû znovu první, hraje-li
pouzedvojice) musí najít do pûti
vtefiin jméno, zaãínající na „V“, na-

pfiíklad VLADIMÍR. Dal‰í pak vy-
bere jméno zaãínajícící písmenem
„R“ (napfi. ROBERT) atd. atd.

Ten, kdo do 5 vûtefiin nenajde
Ïádné vhodné jméno, které je‰tû ne-
bylo pouÏito, prohrává. A hrát se
mÛÏe o cokoliv. Jde-li o pár, mÛÏe
to b˘t hubiãka, ale pokutou za pro-
hru se dá uloÏit i povinnost povûdût
vtip, dát nûjak˘ „fant“, nebo splnit
úkol, kter˘ bude uloÏen.

Základem hry v‰ak nemusí b˘t
vÏdy jména. Hrát se dá o vyslovení
názvu mûsta, rostliny, zvífiete. Pro-
stû pouÏít lze vlastnû cokoliv.

Dobrou zábavu a hodnû zdraví
v‰em hráãÛm pfieje 

Karel KRÁTK¯

Kdo si hraje – nefÀuká (2)

ManÏel: Miláãku, dnes se dost
dlouho zdrÏím v práci.
ManÏelka: A mÛÏu se na to stopro-
centnû spolehnout?
●
Jak je známo, tak v konkurzu Ïenské
logiky vyhrál generátor náhodn˘ch
ãísel.
Ale málokdo ví, Ïe v konkurzu gene-
rátorÛ náhodn˘ch ãísel vyhrál Par-
lament âeské republiky s prací:
„Rozpoãet âR na rok 2007“
●
Ptá se chlap v hospodû známého:
„Co má‰ s obliãejem, to manÏel-
ka?“ – „Ne, to jdu takhle z hospo-
dy, najednou se zvednul chodník
a dal mi pár facek!“

Jde takhle opilec veãer pfies hfibitov
a spadne do hrobu. Ráno se probudí,
hrabe se ven a mumlá: „ Je mi zima,
zima mi je!“ Kolemjdoucí hrobník
zafive: „Tak proã se odhrabává‰?!“
●
„Tak jsem uÏ dlouho nevidûl va‰eho
manÏela, paní Nováková!“ – „No,
on je v nemocnici!“ – „A co mu
schází?“ – „Nevím, fiíká, Ïe nejvíc
pivo!“
●
Policista eskortuje vûznû do vûzení,
kdyÏ tu mu vítr odfoukne ãepici. Vû-
zeÀ se nabízí: „Já vám pro ni do-
bûhnu!“ – „Myslí‰, Ïe bych tû ne-
chal bûÏet pryã? PÛjdu si pro ni
sám a ty tu na mnû poãká‰!“

vás zve na v˘letDDSS

Záhada nejkrásnûj‰í vûÏe
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Pfiipomíná bitvu, o které se zmiÀují
v‰echny uãebnice dûjepisu. Do‰lo
k ní v Teutonském lese v roce 9 na-
‰eho letopoãtu a zdrcující poráÏku
v ní utrpûly tfii fiímské legie, které
vedl Publius Qunctilius Varus. Bû-
hem taÏení, jehoÏ cílem bylo ovlád-
nout prav˘ bfieh R˘na, se stfietl se
‰patnû vyzbrojen˘m vojskem zde
sídlících germánsk˘ch kmenÛ. Va-
rus v‰ak upadl do léãky v hustém
a baÏinatém lese, která ¤ímanÛm
neumoÏnila vyuÏít jejich vojenské
pfievahy. Zradily ho také jeho po-
mocné germánské jednotky a tfiíden-
ní bitva, pfii níÏ protivník útoãil vÏdy
na tûch nejslab‰ích místech ¤ímanÛ,
se zmûnila v fieÏ. Varus a jeho dÛ-
stojníci na jejím konci spáchali se-
bevraÏdu. Bitva znamenala konec
fiímsk˘ch snah o pfiipojení oblastí na
západním bfiehu R˘na ke svému im-
périu. Na pamûÈ bitvy byl u Hidde-
senu v dne‰ní nûmecké spolkové ze-
mi Sev. Por˘nní - Westfálsko v le-
tech 1845 - 1875 vybudován po ce-
lonárodních sbírkách pompézní

pomník. JelikoÏ politick˘m cílem
bylo podpofiit my‰lenku silného
sjednoceného Nûmecka, velkou
ãástkou na stavbu po vyhrané nû-
mecko - francouzské válce (1871)
pfiispûl i tehdej‰í císafi Vi-lém I.
a fií‰sk˘ snûm.  Pomník je vysok˘
53,46 m, samotná socha bojovníka
mûfií 26,57 m. Jen meã v pravé ruce
kamenného obra mûfií 7 metrÛ a vá-
Ïí více neÏ pÛl tuny. V devadesát˘ch
letech vykopávky potvrdily, Ïe po-
mník stojí na ‰patném místû a Ïe
k bitvû samotné do‰lo u dolnosaské-
ho Kalkriese u Bramsche. Pochybení
stavitelÛ pomníku v‰ak nic nemûní
na samotné historii. Víte, jak se jme-
noval velitel germánsk˘ch kmenÛ,
jehoÏ jméno nese i samotn˘ pomník?
Uznáme latinskou i nûmecké verze
jeho jména. Na tfii autory správn˘ch
odpovûdí ãekají suven˘ry v podobû
rozhlasov˘ch pfiijímaãÛ, které do ãte-
náfisk˘ch soutûÏí DS vûnoval âesk˘
rozhlas 2 – Praha.
Správná odpovûì z minula: samo-
zfiejmû ‰lo o Mohylu míru u obce

Prace u Slavkova. Pfiipomíná bitvu,
ve které zvítûzil francouzsk˘ císafi
Napoleon I. ·tûstí pfii losovaní
a ply‰ové pejsky od âeského roz-
hlasu 2 – Praha dostanou L. Vítko-
vá z Jihlavy, L. Vlachová z Rousí-
nova a J. Cirkl z Turnova. Odpovû-
di na dne‰ní otázku oãekáváme
vzhledem k dfiívûj‰í uzávûrce vydá-
ní do 16. února. (red)

SSVVùùTT  KKUURRIIOOZZIITT

Uliãka pro hubené
NejuÏ‰í uliãku v âeské republice
mají podle agentury Dobr˘ den,
která vede ãeskou verzi Guines-
sovy knihy rekordÛ, v Ti‰novû
u Brna.. Jmenuje se KoÏeluÏská,
je dlouhá 49 metrÛ a v nejuÏ‰ím
místrû mûfií 77 a pÛl centimetru.
KoÏeluÏská uliãka se nachází
v nejstar‰í ãásti mûsta a vznikla
pravdûpodobnû uÏ ve stfiedovûku,
podobnû jako dal‰í tfii kfiivolaké
uliãky v centru Ti‰nova. V minu-
losti slouÏila KoÏeluÏská ulice
nejen jako spojnice mezi ru‰n˘mi
ãástmi mûsta, ale pfii siln˘ch de‰-
tích odvádûla i vodu z kopce
Kvûtnice, kter˘ se tyãí nad Ti‰no-
vem. Od zápisu do ãeské knihy
rekordu si starosta mûsta Franti-
‰ek Svoboda slibuje, Ïe uliãka se
stane turistickou atrakcí. Obézní
náv‰tûvníci by pr˘ v‰ak pfied ná-
v‰tûvou Ti‰nova mûli tro‰ku sho-
dit, aby kvÛli sv˘m tûlesn˘m pro-
porcím nemuseli KoÏeluÏskou
procházet „na‰torc“.

Hubnutí pro psy
V Americe netrpí obezitou jen li-
dé, ale obtíÏe s váhou mají ãím
dál tím víc i domácí mazlíãci.
Americk˘ Úfiad pro potraviny
a léãiva nyní schválil pouÏití prv-

ního pfiípravku na hubnutí pro
psy. „Byl nejvy‰‰í ãas tento pfií-
pravek uvést na trh, protoÏe obez-
ita je u domácích psÛ stále na
vzestupu,“ uvedl k tomu fieditel
Stfiediska pro veterinární lékafiství
Stephen Sundlof. Za obézního je
pfiitom povaÏován kaÏd˘ pes, kte-
r˘ váÏí o 20 procent více neÏ by
mûl. Do této kategorie ve Státech
spadá asi 5 procent psÛ. Nov˘
pfiípravek zpÛsobuje, Ïe pes ab-
sorbuje z jídla ménû tuku. Nov˘
lék Slentrol pr˘ také pfiispívá
k pocitu sytosti. Prostfiedek mÛÏe
v‰ak mít jisté vedlej‰í úãinky, ja-
ko je prÛjem, zvracení, letargie
a ztráta chuti k jídlu. Federální
úfiad, kter˘ lék schválil, proto vel-
mi váÏnû varuje pfied tím, aby ho
uÏívaly koãky nebo dokonce lidé.

SOUTùÎ: Víte, jak se jmenoval?

Celkem 296 dÛchodcÛ
narozen˘ch v roce 1907
evidovala v prvním led-
novém t˘dnu âeská sprá-
va sociálního zabezpeãe-
ní. Z toho bylo 250 Ïen
a 46 muÏÛ.

U pfiíleÏitosti st˘ch narozenin
dostávají klienti âSSZ roz-

hodnutí o zv˘‰ení dÛchodu a osob-
ní dopis právû úfiadujícího minist-
ra práce a sociálních vûcí. Podle
novely zákona ã. 155/1995 Sb.,
o dÛchodovém poji‰tûní se stole-
t˘m zvy‰uje dÛchod celkem 
o 2 000 korun.

V prvním lednovém t˘dnu leto‰-
ního roku âSSZ evidovala celkem
673 sto a vícelet˘ch obãanÛ, tedy
lidí narozen˘ch v letech 1898 aÏ
1907. PfievaÏovaly Ïeny – bylo
jich 568, zatímco sto a vícelet˘ch
muÏÛ bylo 105.

Nejstar‰í Ïenou v evidenci
âSSZ je Marie Krásová narozená
v listopadu roku 1898, která nyní
Ïije v Domovû dÛchodcÛ v Hlubo-
ké nad Vltavou. Nejstar‰ím mu-
Ïem, kterému âeská zpráva sociál-
ního zabezpeãení vyplácí dÛchod,
je Stanislav Veãefia z Bfiezí nad
Oslavou, kter˘ se sice také narodil
v listopadu, ale o dva roky pozdû-
ji, tzn. v roce 1900. Nejvíc sto
a vícelet˘ch lidí Ïije v Praze –
107 a v Jihomoravském kraji – 93,
naopak nejménû – osm – v kraji
Karlovarském.

Podle odborn˘ch demografic-
k˘ch studií nebude vzhledem
k dal‰ímu prodluÏování lidského
Ïivota vûk více neÏ sto let brzy
Ïádnou v˘jimkou. UÏ za padesát
let by podle tûchto odhadÛ v âR
mûlo Ïít asi devatenáct tisíc lidí,
ktefií budou mít deset a víc „kfiíÏ-

kÛ“, v roce 2150
by pak jejich po-
ãet mûl dosáh-
nout témûfi pÛl
milionu.

DÛchody sto-
let˘ch obãanÛ se
zvy‰ují pravidel-
nû od roku 1969.
PÛvodnû se zvy-
‰ovaly o jeden
tisíc korun, a to
na základû „Zá-
sad pro zv˘‰ení
dÛchodÛ stole-
t˘m obãanÛm“.
Od 1. ãervence
2006 se podle
novely zákona 
ã. 155/1995 Sb.,
o dÛchodovém
poji‰tûní dÛcho-
dy stolet˘m li-
dem zvy‰ují
o dva tisíce ko-
run. Tato ãástka
je pfiiznávána
k procentní v˘-
mûfie dÛchodu
automaticky. 

Dûje se tak jiÏ
od roku 1969,

kdy toto pfiilep‰ení v‰ak ãinilo 400
tehdej‰ích korun, v roce 1996 byl
tento bonus zv˘‰en na 600 Kã,
o pût let pozdûji na tisíc a od loÀ-
ska sto a víceletí klienti âeské
zprávy sociálního zabezpeãení do-
stávají pûtinásobek pÛvodního na-
v˘‰ení.

STOLET¯CH V âR P¤IB¯VÁ

Paní Krásová si pamatuje i to, jak její rodnou vesnicí kdysi
projíÏdûl na koni rakousko-uhersk˘ vladafi Fnati‰ek Josef I.
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POMOC Z P¤ÍRODY
Máta peprná
Menta piperita L.
Lidov˘ název: bal‰ám, vûtro-
vé kofiení

Máta se pûstuje odedávna v mno-
ha odrÛdách na zahrádkách. Ná-
zev Mentha nacházíme u Ovidia
a Plinia. Na její pojmenování je
nûkolik názorÛ. U ¤ekÛ minthé
znamená – volnû pfieloÏeno – ne-

libû páchnoucí,
dal‰í názor se
kloní k menthae
z latinského
mensa, coÏ zna-
mená stÛl.Asi
proto, Ïe b˘vala
pouÏívána jako
kofiení.

List i naÈ máty peprné nechybû-
la v domácích lékárniãkách, ne-
boÈ: „má vÛni pfiíjemnou, její chuÈ
je chladící, kofienatá i zahfiívají-
cí“. Tento názor se zachoval
z dávn˘ch dob aÏ k dne‰ku. RÛz-
né pfiípravky z máty byly bûÏn˘m
léãivem proti r˘mû, pfii chorobách
d˘chacích cest i proti plynatosti.

Ani v dne‰ní dobû neupadla
máta v zapomnûní a pouÏívá se
jako stomachikum, karminati-
vum, cholagogum, pfii kolikách
trávicího ústrojí a Ïluãov˘ch cest,
i pfii nachlazení. Bere se kávová
lÏiãka drogy na ‰álek nálevu a pi-
je se tfiikrát dennû ‰álek ãaje pfied
jídlem. List i naÈ máty se osvûd-
ãuje kombinovat ke zv˘‰ení pro-
tikfieãov˘ch úãinkÛ s kvûtem hefi-
mánku. Pfii nad˘mání, na které si
stûÏují ãasto star‰í lidé, je vhodn˘
ãaj z kvûtu hefimánku - 20 g, fe-
nyklu - 40 g, máty - 40 g. Jedna
lÏíce smûsi se povafií 5 minut ve
ãtvrt litru vody. UÏívá se po jed-
nom ‰álku dvakrát dennû.

Je nutné si ale uvûdomit:
rostlina v terapeutick˘ch dáv-
kách je ne‰kodná, ale vy‰‰í dáv-
ky nebo dlouhodobé uÏívání
mÛÏe zpÛsobit váÏné zdravotní
potíÏe. MÛÏe zapfiíãinit aÏ du‰e-
ní a znám˘ je i vznik alergie na
mentol. Pfii dlouhodobém uÏí-
vání i v terapeutick˘ch dáv-
kách je nutná kontrola krevní-
ho obrazu. Zvlá‰tû dûti a star‰í
osoby na tuto drogu reagují cit-
livûji. (MM)

RRAADDYY  LLEETTEEMMNauãte se b˘t kreativní

Vyhnûte se pastem
Tvofiivé my‰lení není v Ïádném pfií-
padû nûco, co je vyhrazeno jen nûko-
mu. Ale jak b˘t kreativní? Nejdfiív se
musíte zbavit pastí, do kter˘ch se
kreativita chytá. K nim napfiíklad pat-
fií:

Nedostatek dÛvûry ve vlastní kre-
ativitu. Zvlá‰È kdyÏ jste ve ‰kole ne-
mûli dobré známky z umûleck˘ch
pfiedmûtÛ a vynikali jste spí‰e v tûch
pfiírodovûdn˘ch, padá velice ãasto vû-
ta – kdepak, to není nic pro mne, já
jsem spí‰ racionální typ.

Strach z kreativity – kdo má nové
nápady, vyboãuje z fiady, vyniká, sta-
novuje nové trendy. Nebojte se toho.
Plavat s proudem umí kaÏd˘. Vytvá-
fiet nûco nového, k tomu jsou tfieba
nové neotfielé nápady.

Nechat se vést zaÏit˘m a pfied-
sudky – tvofiivé lidi baví, pochybovat
o dan˘ch vûcech a tím získat nov˘
pohled na svût.

Nekreativní okolí. Sedût strnule za
stolem nepodporuje kreativitu. Jsou
lidé, ktefií mají nejlep‰í nápady ve
spr‰e nebo na pláÏi. Dobré nápady
pfiicházejí, kdyÏ je ãlovûk zcela odpo-
ãat˘ a uvolnûn˘.

Nedát kreativitû prostor. Jedno-
tvárn˘ denní program, kter˘ je pfiísnû
roz‰katulkovan˘, nepodporuje nové
nápady a zpÛsobuje naopak postupné
zakrnûní kreativity.

Strach z reakcí: kdyÏ se budete
stále ptát, co tomu fieknou ostatní,
brzdíte svou kreativitu a dobré nápa-
dy zÛstanou vûzet v mozkov˘ch závi-
tech.

·patná v˘Ïiva – vá‰ mozek mÛÏe
b˘t kreativní, pokud má dost a hlavnû
dobré v˘Ïivy. Krmte ho tedy vitamí-
ny a minerálními látkami - to podpo-
ruje rÛst a ãinnost ‰ed˘ch mozkov˘ch
bunûk.

Málo kyslíku – k my‰lení potfiebu-
jí va‰e ‰edé mozkové buÀky ãerstv˘
vzduch, TakÏe zvednûte se ze Ïidle
a bûÏte se pÛl hodiny projít ven na
vzduch!

Pouhé 3 kroky!
Kreativitu mÛÏete podporovat. Exis-
tují tfii jednoduché kroky, jak dospût
k nov˘m nápadÛm.

1, Opatfiete si informace. V kni-
hách, tisku, na internetu urãitû najde-
te, co by vám mohlo pomoci pfii fie‰e-
ní va‰eho problému. MoÏná vás k nû-
mu pfiiblíÏí rozhovory se znám˘mi
a pfiáteli. âím více vûdomostní látky
máte k dispozici, o to lep‰í je základ-
na pro nové nápady.

2. Proveìte brainstorming. Po-
kud si myslíte, Ïe máte dost informa-
cí, vezmûte si kus papíru a tuÏku
a spontánnû si zapi‰te v‰e, co vás
k va‰í my‰lence napadá. DÛleÏité je,
abyste v té chvíli nic nehodnotili,
I kdyÏ se vám spontánní my‰lenka
bude zdát zcela smû‰ná, zapi‰te ji.
Nejde o „správné“ my‰lenky, jde
o rÛznorodost a o to, aby vá‰ mozek
vychrlil v‰e. Brainstorming ve skuteã-
nosti znamená diskusi, ve které pfii
hledání fie‰ení nejsou stanoveny Ïádné
mantinely.

3. Udûlejte pfiestávku. Pokud má-
te sepsáno v‰e, co vás napadlo, od-
suÀte papír a tuÏku na stranu. Vypnû-
te mozek a nechte chvílí pracovat
podvûdomí. Pro tuto fázi jsou vhodné
oddechová cviãení. MoÏná chcete ra-
dûji ãíst, poslouchat hudbu ãi sporto-
vat? Jen do toho! Zaruãenû uÏ brzy
dostanete nápad – nápad s velk˘m N. 

(fav)

Mnozí lidé fiíkají, Ïe kreativita je v˘sadou umûlcÛ a Ïe
oni ji v bûÏném Ïivotû nepotfiebují. Je to klasick˘ omyl.
Kreativní musí b˘t tfieba i Ïena v domácnosti, aby ne-
vafiila stále to samé. Ani úãetnímu, kter˘ seãítá svoje
sloupky ãísel stále stejnou metodou, nemohou nové
my‰lenky ‰kodit. Co kdyÏ ho napadne nová metoda, jak
lépe zorganizovat práci a tak ji ulehãit? Nové nápad po-
tfiebujete ostatnû i tehdy, kdyÏ tfieba pfiem˘‰líte nad v˘-
bûrem ãi zabalením dárku, kter˘m chcete potû‰it.

Vymûnit si prÛkazy za nové, tzv.
evropské, si musí do konce ro-

ku 2007 v‰ichni motoristé, kter˘m
úfiady vydaly fiidiãáky v letech 1964
aÏ 1993. Takov˘ch fiidiãÛ jsou asi
dva miliony.

Ministerstvo dopravy proto na
poãátku roku opûtovnû vyzvalo fiidi-
ãe, aby v˘mûnu prÛkazÛ nenechali
na poslední chvíli.

„Úfiady pak mohou b˘t zavale-
ny,“ upozornil Karel Hanzelka
z kanceláfie ministra dopravy.

Ví, o ãem mluví. Staré fiidiãské
prÛkazy si zatím vymûnilo jen zhru-
ba ãtyfiicet tisíc motoristÛ.

Úfiady se na leto‰ní pfiedpokláda-
n˘ nápor uÏ pfiipravily. Ze státní po-
kladny jde letos na v˘mûnu fiidiãákÛ
o fiádovû 130 milionÛ korun více
neÏ v jin˘ch letech.

Zanedbat v˘mûnu není radno. Po-
kud policisté zjistí, Ïe fiidiã jezdí
s propadl˘m fiidiãsk˘m prÛkazem,
mohou mu dát na místû pokutu aÏ
dva tisíce korun.

¤idiãské prÛkazy vymûÀují

obecní úfiady s roz‰ífienou pÛsob-
ností v místû trvalého bydli‰tû.
Vyfiízení je zdarma, zájemce jen
vyplní jednoduch˘ formuláfi
a pfiidá jednu prÛkazovou foto-
grafii. V˘roba trvá obvykle pat-
náct aÏ dvacet dní.

Nenechávat v‰e aÏ na prosince by
mûli hlavnû majitelé star˘ch prÛka-
zÛ ve velkomûstech. Aãkoli úfiední-
kÛ obecnû pfiib˘vá, na vyfiizování
Ïádostí obãanÛ jich je stále nedosta-
tek a napfi. pro celou Prahu tak v˘-
mûnu zaji‰Èuje pouze jedno praco-
vi‰tû.

¤idiãi s novûj‰ími prÛkazy mají
na v˘mûnu je‰tû nûkolik let ãas.

¤idiãáky vydané mezi lety 1993
a 2000 platí do roku 2010 a na v˘-
mûnu dokumentÛ z let 2001 aÏ
2004 mají motoristé ãas aÏ do roku
2013.

Nov˘ fiidiãsk˘ prÛkaz „made in
EU“ platí deset let od vydání.  (red)

V¯MùNA ¤IDIâSK¯CH PRÒKAZÒ
Dvûma milionÛm fiidiãÛ letos vypr‰í platnost star˘ch
fiidiãsk˘ch prÛkazÛ. Nejste mezi nimi?

Tyto fiidiãské prÛkazy na konci roku
2007 pfiestávají platit a tûm, kdo si je
vãas nevymûní, hrozí tuãná pokuta.

Metodu brainstormingu podporuje i b˘va-
lá ministrynû zahraniãí USA ãeského pÛ-
vodu Madeleine Allbrightová.
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RRAADDYY  LLEETTEEMM
Práce pfii

pfiedãasném
dÛchodu

„Jak je to v pfiípadû, Ïe mnû bu-
de pfiiznán pfiedãasn˘ starobní
dÛchod a já bych se rozhodla pfii
nûm pracovat? Sly‰ela jsem, Ïe
bych nemûla nárok na jeho v˘-
platu. Zajímalo by mnû v‰ak,
zda po dosaÏení dÛchodového
vûku mohu poÏádat, aby mnû
doba, po kterou budu pracovat
a nepobírat pfiedãasn˘ dÛchod,
byla aspoÀ zhodnocena pro v˘‰i
mého budoucího dÛchodu?“

E. R., Hradec Králové

Pfiiznáním pfiedãasného dÛchodu
podle § 31 zákona ã.155/1995 Sb.
nemÛÏe vzniknout nárok na klasic-
k˘ starobní dÛchod podle 
§ 29 zákona i kdyÏ poji‰tûnec do-
sáhne dÛchodového vûku a získal
aspoÀ 25 rokÛ poji‰tûní, protoÏe zá-
kon stanoví, Ïe pfii pfiiznání tohoto
pfiedãasného dÛchodu nárok na sta-
robní dÛchod podle § 29 (tedy na
klasick˘ starobní dÛchod) nevznik-
ne. Starobní dÛchod, na kter˘
vznikne nárok dovr‰ením dÛchodo-
vého vûku, tedy v uvedeném pfiípa-
dû nepfiichází v úvahu a nemá pro-
to smysl uvaÏovat, zda by se vám
za dobu, po kterou byste pracovala
místo pobírání pfiedãasného dÛcho-
du, zv˘‰il.

To v‰ak neznamená, Ïe se doba,
po kterou poÏivatel pfiedãasného
dÛchodu pracuje, nijak pro jeho dÛ-
chod nezhodnotí. JestliÏe zaãne
pracovat a oznámí to âSSZ, coÏ je
jeho a také jeho zamûstnavatele ze
zákona povinnost, zastaví mu
âSSZ v˘platu pfiedãasného dÛcho-
du. Bude pfiitom vycházet z § 37
odst.2 zákona ã.155/1995 Sb., o dÛ-
chodovém poji‰tûní, podle kterého
v˘plata pfiedãasného starobního dÛ-
chodu nenáleÏí do dosaÏení dÛcho-
dového vûku, pokud je soubûÏnû
s ním vykonávána v˘dûleãná ãin-
nost.

KdyÏ poÏivatel pfiedãasného dÛ-
chodu pfiestane pracovat a oznámí
to âSSZ, ta mu opût v˘platu jeho
pfiedãasného dÛchodu obnoví. Po-
Ïádá-li si pak o pfiepoãet tohoto dÛ-
chodu vzhledem k dal‰í odpracova-
né dobû, âSSZ mu pfiedãasn˘ dÛ-
chod pfiepoãte. Pfiitom se mu pro-
centní v˘mûra dÛchodu zv˘‰í za
kaÏd˘ cel˘ dal‰í odpracovan˘ rok
o 1,5% v˘poãtového základu a sou-
ãasnû se mu za dobu, kdy pfii pfied-
ãasném dÛchodu pracoval, sníÏí je-
ho krácení, protoÏe ho tím pádem
bude pobírat pfied dosaÏením dÛ-
chodového vûku krat‰í dobu, neÏ se
jevilo v dobû, kdy mu byl dÛchod
pfiiznán. JUDr. Zdenûk HÁJEK

JAK PLATIT ZA ODPADKY

V pfiípadû bytov˘ch domÛ platí
za odkládání vlastník domu

nebo spoleãenství vlastníkÛ jedno-
tek a jednotlivé domácnosti pak pla-
tí vlastníkovi nebo SVJ urãitou
ãástku odpovídající podílu domác-
nosti na celkov˘ch nákladech odvo-
zu odpadu. Právû toto rozklíãování
bylo pfiedmûtem ãásti vyhlá‰ky ã.
176/1993 Sb., kterou z dosti nepo-
chopiteln˘ch dÛvodÛ Ústavní soud
âeské republiky zru‰il ve snaze zru-
‰it plo‰nou regulaci nájemného, kte-
rou tato vyhlá‰ka rovnûÏ postihova-
la. Od té doby je odkládání odpadu
sluÏbou poskytovanou vlastníkem

domu, jejíÏ úhrada koneãn˘mi spo-
tfiebiteli sluÏby není regulována ani
vyfie‰ena celostátnû platn˘m pfiedpi-
sem.

Sama praxe ov‰em nedbala roz-
hodnutí Ústavního soudu a sluÏba je
i nadále poskytována, nájemci ãi
vlastníci jednotek za ni platí mûsíã-
ní zálohy a pronajímatelé cenu sluÏ-
by vût‰inou správnû rozúãtují mezi
koneãné spotfiebitele.

Jak by mûlo správné rozúãtování
vypadat? Vlastník není povinen po-
skytovat koneãnému spotfiebiteli
podrobnosti o nákladech domu, po-
kud o to v˘slovnû koneãn˘ spotfie-

bitel nepoÏádá. Náklady za rok lze
také celkem snadno zjistit u firmy,
která odvoz komunálního odpadu
provádí a jejíÏ oznaãení je na nádo-
bách zvefiejnûno. Firmû je nutno
sdûlit ulici, ãíslo domu a firma bez
okolkÛ pak sdûlí cenu sluÏby vãetnû
tzv. nadstandardÛ. Ty si vlastníci
domÛ mohou sjednat podle indivi-
duální potfieby a patfií k nim vyná-
‰ení a odná‰ení nádob, odemykání
a zamykání domu apod. Platbu za
nadstandard není koneãn˘ spotfiebi-
tel povinen hradit, pokud se na tom
s poskytovatelem sluÏby nedohod-
nul.

Roãní náklad za dÛm se vydûlí
poãtem osob, které v prÛbûhu roku
z domu odpad odkládají (tedy vãet-
nû zamûstnancÛ firem uÏívajících
nebytové prostory) a v˘sledek se
vynásobí poãtem osob v pfiíslu‰ném
bytu. Od ceny sluÏby se pak odeã-
tou zaplacené mûsíãní zálohy a v˘-
sledkem je buì pfieplatek nebo ne-
doplatek za sluÏbu, kter˘ se musí
vzájemnû mezi spotfiebitelem sluÏ-
by a jejím poskytovatelem fiádnû
vypofiádat.

Urãit˘ problém pfiedstavuje prÛ-
mûrn˘ roãní poãet osob bydlících
v domu, kter˘ spotfiebitel obvykle
nezná a musí o jeho doloÏení poÏá-
dat vlastníka domu. Novela obãan-
ského zákona, která povaÏuje nes-
dûlení správného poãtu osob, pfií-
padnû sdûlení nesprávného údaje,
za váÏné poru‰ení nájemní smlou-
vy, v‰ak jistû zapÛsobila správn˘m
smûrem a lze oãekávat, Ïe obãané
nebudou v tomto smûru riskovat v˘-
povûì z nájmu bytu v tomto pfiípa-
dû bez pfiivolení soudu.

Ing. Karel Hanauer,
Poradna RS âR Praha

Velmi ãasto se v poradnách SOS
setkáváme s podobn˘mi dota-

zy. KoneckoncÛ sluÏby ãistíren
pouÏíváme ãas od ãasu v‰ichni
a pfiedjarní období plné plískanic je
právû tím, kdy tam chodíme ãastûji.
âistírna samozfiejmû odpovídá za
‰kodu, kterou zpÛsobila (§ 420 ob-
ãanského zákoníku). Pokud mÛÏe
spotfiebitelka doloÏit, Ïe byl kost˘m
nov˘ a také má doklad, kolik za nûj
zaplatila, pak nic nebrání tomu, aby
poÏadovala plnou cenu. Nicménû
pokud se ãistírna bude bránit a od-
mítne cenu zaplatit, pfiípadnû bude
ochotna poskytnout nûjakou náhra-
du, ale ne v poÏadované v˘‰i, pak

má na vybranou. Buì se bude ro-
vnou soudit, nebo se domluví s ãis-
tírnou a pfiistoupí na její náhradu.
Jiná moÏnost prostû neexistuje.

Problém b˘vá v situacích, kdy dá-
vá spotfiebitel ãistit jenom sako ãi
jen sukni od kost˘mu a ãistírna mu
ho zniãí, ãímÏ je cel˘ oblek ãi
kost˘m nepouÏiteln˘. Obvykle se
fie‰ení problému odvíjí od toho, jak
se oblek kupoval – zda v kompletu
jako oblek, nebo je na paragonu ro-
zepsáno sako a kalhoty (suknû)
zvlá‰È. Pak se totiÏ náhrada vztahuje
jen na jednotlivé ãásti a není pod-
statné, Ïe cel˘ oblek ãi kost˘m je
tím pádem nenositeln˘.

âasté problémy jsou také s koÏe-
n˘mi vûcmi. Nûkteré ãistírny mají
problémy s kvalitou jejich vyãi‰tûní
a tak se ãasto spotfiebitelé setkávají
s tím, Ïe dostanou zpût vûci skvrni-
té, ztvrdlé, prostû nepouÏitelné.
Otázka náhrady ‰kody b˘vá u v˘-
robkÛ, které lidé nosí rok ãi dva,
velmi sloÏitá a nûkdy nezb˘vá - po-
kud je ãistírna ochotna to akceptovat
– poÏádat o posudek soudního znal-
ce, aby odhadl hodnotu v˘robku.
Ov‰em takov˘ posudek nûco stojí
a ãistírna by ho mûla uhradit, proto-
Ïe zákazník má právo na úhradu
nutn˘ch nákladÛ spojen˘ch s rekla-
mací (§ 598 obãanského zákoníku).

Obecnû se nedá doporuãit jedno-
znaãné fie‰ení, nicménû spotfiebitelé
by si mûli uvûdomit, Ïe mají svá
práva i v této oblasti a trvat na nich.

Mgr. Ivana PICKOVÁ,
SdruÏení obrany spotfiebitelÛ âR

PRÁVA MÁTE I V âISTÍRNù
VV ããiissttíírrnnûû mmii zznniiããiillii ssvvûûttll˘̆ kkoosstt˘̆mm,, ssrraazziill ssee zzhhrruu--
bbaa oo jjeeddnnuu vveelliikkoosstt aa zzíísskkaall nnaa‰‰eeddlloouu bbaarrvvuu.. MMûû--
llaa jjsseemm hhoo nnoovv˘̆,, nniiccmméénnûû ããiissttíírrnnaa mmii ooddmmííttáá vvyy--
ppllaattiitt 44000000 kkoorruunn ‰‰kkooddyy.. CCoo mmÛÛÏÏuu ddûûllaatt??

KaÏd˘ obãan âeské republiky je pÛvodcem komu-
nálního odpadu, za jehoÏ odkládání je povinen pla-
tit. V pfiípadû vlastníkÛ rodinn˘ch domkÛ v obcích
platí pÛvodce odpadu podle obecnû závazné obecní
vyhlá‰ky obci, a to buì ve formû ceny odpovídající
mnoÏství odpadu nebo, a to ãastûji formou poplat-
ku, jehoÏ v˘‰e nezávisí na mnoÏství odpadu.
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NA TRHU SE OBJEVILA CE-
LÁ ¤ADA ZAJÍMAV¯CH
ZVIKOV¯CH CD. Z NICH
JSME PRO VÁS TENTO-
KRÁT VYBRALI:

BEST OF CHOPIN
NedostiÏného básníka klavíru
Fryderyka Chopina pfiedstavuje
dal‰í titul fiady CD Supraphonu
„To nejlep‰í
...“. Chopin
sv˘m rozezpí-
van˘m klaví-
rem ovlivnil
nejen své sou-
ãasníky, ale
i celé generace jeho následovní-
kÛ, stal se synonymem brilantní-
ho klavírního zvuku s vrchovatou
mûrou barevnosti a pestrosti ná-
lad. I v souãasnosti zní Chopin na
koncertních pódiích celého svûta
a jeho hudba se doslova stala kul-
turním majetkem lidstva. Vydej-
me se do svûta Chopinov˘ch hu-
debních snÛ a nechme se uná‰et
jejich barvitostí.

OLYMPIC: Prázdniny na zemi
Tohle CD nabízí jiÏ ‰esté pokra-
ãování ambiciózního projektu,
shrnujícího v‰echna kapelová stu-
diová alba, doplnûná poctivou
dávkou singlov˘ch a jin˘ch bonu-

sÛ: v tomto pfií-
padû je jich
hned 10. Prázd-
niny na Zemi
jsou jiÏ abso-
lutní ãeskou
rockovou klasi-

kou, prvním ze tfií koncepãních
alb, která pfiiblíÏila domácí scénu
k tehdy svûtovû modernímu
i módnímu trendu. Muzika stále
originální a silná i po více neÏ
ãtvrtstoletí

JAN WERICH
vypráví pohádky a povídky
Toto CD mÛÏete poslouchat nej-
lépe s vnouãaty. Jan Werich ãte
nejen své tfii vlastní texty, vzniklé
mimo knihu pohádek Fimfárum
ale i tfii pohádky Josefa ·tefana
Kubína. Po-
hádku o zlaté
rybce napsal
Werich pro
animovan˘
film Jifiího Trn-
ky. Jde o jinou
verzi Pohádky o rybáfii a jeho Ïe-
nû, známé pozdûji z Fimfára. Ta-
to pÛvodní verze se od pozdûj‰í
nahrávky li‰í nejen svûÏestí Weri-
chova hlasu, ale mnoha zajímav˘-
mi humorn˘mi a hrav˘mi detaily.
Jan Werich své pohádky naãetl
v letech 1952-3. (d)

TTIIPPYY  LLEETTEEMM  
Léãit si své neduhy za
drahé peníze aÏ k Mrt-
vému mofii? Zbyteãné,
mofiskou vodu v tû nej-
vy‰‰í kvalitû, s vynikají-
cím rodokmenem, kte-
r˘m se nemÛÏe hned tak
nûkdo pochlubit, máme
v âeské republice na do-
sah. âasto se totiÏ solan-
ka vyskytuje v oblastech
uheln˘ch loÏisek, napfií-
klad na Ostravsku.

Co to vlastnû solanka a je a k ãe-
mu slouÏí? Jodobromová voda,

tedy takzvaná solanka, je unikátní
pfiírodní léãivá minerální voda. Je to
vlastnû pÛvodem mofiská voda z ob-
dobí tfietihorního vrásnûní. Velmi
jednodu‰e fieãeno, je to voda, která
zÛstala pod zemí uvûznûna v písãi-
t˘ch slojích nûkolik milionÛ let. Te-
dy je‰tû v dobû, kdy právû tfieba na
Ostravsku bylo dno pravûkého mo-
fie. A to tu ‰plouchalo pfied 6,5 aÏ 11
miliony let.

O solance se obecnû fiíká, Ïe je
prapolévkou Ïivota a flexibilním fy-
zick˘m reprezentantem ãisté slu-
neãní energie. Ne nadarmo slovo
„SOL“ v latinû znamená „slunce“,
neboÈ solanka není nic jiného neÏ
tekuté zhmotnûní sluneãního svûtla.
Solanka znamená tolik jako „ teku-
té sluneãní svûtlo“ nebo zkapalnûná
svûtelná energie. Vzniká tak, Ïe pfii
spojení vody a soli se obklopí pozi-
tivní ionty soli negativními ionty
vodních molekul a negativní ionty
soli pozitivnû polarizovan˘mi ãásti-
cemi vodních molekul. Ionty jsou
hydratizovány, pfiitom se zmûní ge-
ometrická struktura vody a soli. Na-
konec vznikne jakási tfietí dimenze,
kdy voda uÏ není vodou a sÛl uÏ ne-
ní solí.

Solanka v Klimkovicích je silnû
mineralizovaná a vyznaãuje se ne-

obvykle silnou koncentrací jódu.
Obsah jódu v prÛmûru aÏ 900 krát
pfievy‰uje sv˘m obsahem bûÏnou
mofiskou vodu a také obsah ostat-
ních minerálních látek je témûfi
dvojnásobn˘. Vysokou hodnotu
vykazuje obsah
bromu v solance a
pro léãiv˘ úãinek
má v˘znam také
celkov˘ obsah
iontÛ a stupeÀ ky-
selosti, dnes tak
ãasto citovan˘ pH
faktor.

Solanka je v
Klimkovice ãerpá-
na z hloubky 400 -
500 metrÛ. Pak je
ukládána do jímek, v nichÏ 2 aÏ 3
t˘dny dozrává. Systémem potrubí je
pak pfiivádûna do lázní, kde se ohfií-
vá na teplotu 36#C a následnû je

vyuÏívána jako léãiv˘ prostfiedek
k vnûj‰í aplikaci formou koupelí,
inhalací a zábalÛ. To ale není v‰e,
co mohou pacienti v lázních vy-
zkou‰et. K dispozici tu jsou i bylin-
kové ãi perliãkové koupele, specia-
litou je pak energetická pyramida,
pfiíjemn˘m záÏitkem nejrÛznûj‰í
masáÏe a povûstnou tfie‰niãkou na
dortu jsou sportovní nabídky v ãele
s tenisem, minigolfem ãi jízdou na
kolech.

Jak vlastnû láznû v Klimkovicích
nedaleko Ostravy vznikly? Na pfie-
lomu 50. a 60. let minulého století
se konal po celém Ostravském ka-
menouhelném revíru rozsáhl˘ geo-
logick˘ prÛzkum. Pfii nûm bylo
v prostoru Jistebník - Polanka - Sta-
rá Bûlá provedeno nûkolik vrtÛ,
v nichÏ z hloubky 300 - 400 m vy-
tryskla voda. Rozbor ukázal, Ïe ob-
sahuje velké mnoÏství minerálÛ,
pfiedev‰ím jódu a brómu, v mnoÏ-
ství aÏ 52 mg/1 litr, coÏ je nejvíc
v Evropû. A zásoby tûchto jodobro-
mov˘ch vod se odhadují na 500 aÏ

700 let. TakÏe postavit v Klimkovi-
cích - ale i tfieba v nedalekém Dar-
kovû - láznû, uÏ bylo jen logickou
volbou. (red)

Evropsk˘ unikát za rohem

MINERALIZACE MO¤SKÉ VODY

Mofie min. v g/l
Rudé mofie 42
Stfiedozemní mofie 38
âerné mofie 19
Baltické mofie 4

Jodobromová solanka (tfietohorní mofie) 54
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Nebezpeãné
poÏehnání

Potraviny s nízk˘m obsahem tuku se
opravdu mnoh˘m jeví jako poÏehnání:
obsahují ménû kalorií a ãlovûk si jich
mÛÏe tudíÏ dopfiát co hrdlo ráãí. Nebo
ne? Vûdci z Cornellovy univerzity
v New Yorku nyní zjistili, Ïe pfiíjem ka-
lorií naopak dokonce stoupá, kdyÏ se
rozhodnete pro nízkotuãné jídlo. Vûdci
pozorovali lidi, ktefií se mohli rozhod-
nout mezi normální a nízkotuãnou stra-
vou. Pokud si vybrali nízkotuãnou vari-
antu, nepfiijali ménû, ale ve skuteãnosti
o 28 procent více kalorií! A pokud ‰lo
o obézní jedlíky, stoupl pfiíjem kalorií
dokonce o 45 procent! Pfiíãinou je nepo-
chopení toho, Ïe jídlo se sníÏen˘m obsa-
hem tuku neobsahuje automaticky také
ménû kalorií. Ke v‰emu je potfieba pfii-
poãítat fakt, Ïe lidé, ktefií sahají po po-
travinách se sníÏen˘m obsahem tukÛ
konzumují více jídla – v˘ãitky svûdomí,
Ïe cpát se není dobré, pfiitom odpadají.
Jedná se pfiece o jídlo na hubnutí... (red)

RRAADDYY  LLEETTEEMM

Po celé republice se budou konat
zdarma osvûtové pfiedná‰ky pro

vefiejnost s cílem pfiesvûdãit stárnou-
cí populaci, Ïe pamatovat si je snad-
né, staãí, kdyÏ vám nûkdo ukáÏe, jak
na to. Seznam míst, kde se 12. 3. ko-
nají osvûtové pfiedná‰ky, je uvefiejnûn
na .

âSTPMJ spolu s Psychiatrick˘m
Centrem Praha získala grant od
M·MT na v˘zkumn˘ projekt Trénink
kognitivních funkcí u stárnoucí popu-
lace – Efektivita a vyuÏití. Seniofii,
ktefií doposud Ïádn˘ trénink pamûti
neabsolvovali, a ktefií zároveÀ budou
souhlasit s absolvováním serie tfiech
psychologick˘ch testÛ (pfied , po,
a ‰est mûsícÛ po 20 hodinovém kur-
zu), mohou získat kurz trénování pa-
mûti v rozsahu 10 x 2 hodiny zdarma.
Kurz se uskuteãní od 16.4 do 18.5.

vÏdy v pondûlí a v pátek od 10 do
11,30 v KD Vltavská, Bubenská 1,
Praha 7 pod vedením pfiedsedkynû
âSTPMJ Ing. Steinové. Zájemci se
mohou hlásit osobnû u Ing Steinové

v Centru celoÏivotního vzdûlávání
v KD Vltavská vÏdy ve stfiedu a ve
ãtvrtek nebo pfiímo v Psychiatrickém
Centru Praha u paní H. ·tûpánkové na
tel.: 266003363, e.mail: stepanko-
va@pop.1f3.cuni.cz. Nábor na úãast
v tomto v˘zkumném projektu skonãí
12. 3. Poslední zájemci se budou rek-
rutovat z úãastníkÛ pfiedná‰ky Ing Da-

ny Steinové, kte-
rá se koná v rám-
ci Národního dne
trénování pamûti
v KD Vltavská
v pondûlí 12. 3.
od 10 do 11.30 h.

Dal‰í informa-
ce k NDTP, vãet-
nû seznamu v‰ech
hlavních akcí pro
ty, kdo nemají
pfiístup na inter-
net, pfiineseme
v bfieznovém vy-
dání. (red)

BERAN
Bûhem nadchá-

zejících dnÛ vûnuj-
te zv˘‰enou pozor-
nost hospodafiení se
sv˘mi financemi.
Mohou se totiÏ objevit nepfiedvída-
né v˘daje. Období je vhodné pro tû-
lesné aktivity, jako jsou procházky
a sport. Dafiit se bude lu‰titelÛm kfií-
Ïovek a rébusÛ.

B¯K
B˘ky ãeká pfií-

jemn˘ mûsíc, ve
kterém se jim bude
dafiit prakticky ve
v‰em, do ãeho se
pustí. Drobné problémy v‰ak mo-
hou nastat tehdy, budete-li v rozho-
vorech se sv˘mi pfiáteli pfiíli‰ trvat
na svém mínûní. Myslete na to, Ïe
kaÏd˘ mÛÏe mít ponûkud jin˘ po-
hled na svût.

BLÍÎENCI
BlíÏenci se mo-

hou tû‰it na pfiíjem-
né chvíle strávené
s pfiáteli. Ti, ktefií si
stûÏují na hor‰í
zdraví, pocítí v únoru blahodárn˘
vliv hvûzd, takÏe mnoho obtíÏí se
zmen‰í a nûkteré zmizí úplnû. Cho-
vatelé a pûstitelé budou se sv˘mi
v˘sledky také velice spokojeni.

RAK
Pfiekonejte své sklony k pesimis-

mu, které vás
v tomto období bu-
dou pronásledovat.
Zachovejte si vese-
lou mysl! Vûnujte
se radûji ãetbû a po-
slechu hudby. Pokud je va‰im ko-
níãkem vafiení nebo kutilství, obje-
víte v tomto mûsíci hodnû inspirují-
cích námûtÛ ke své ãinnosti.

LEV
Následující mû-

síc pfii Vás budou
stát ‰Èastné náhody.
Nespoléhejte ale
jen na ‰tûstí, pama-
tujte, Ïe ‰tûstûna je vrtkavá a vûnuj-
te svou pozornost radûji sv˘m blíz-
k˘m, ktefií ocení va‰e Ïivotní zku‰e-
nosti, moudrost a budou potfiebovat
va‰i pomoc.

PANNA
Období je pfiízni-

vé pro zafiizování
praktick˘ch záleÏi-
tostí spojen˘ch
s bydlením, jako
jsou drobné bytové úpravy, úklid
a nákup vûcí do domácnosti. Také
se mÛÏe objevit nová pracovní pfií-
leÏitost. Dobfie ji ale zvaÏte, abyste
nedoplatili na svou pfiíli‰nou dÛvûfii-
vost.

VÁHY
Období je pfiíznivé pro cestování

a také na kontakt s rodinou a pfiáte-

li. Váhy by v tomto
období mûly vûno-
vat více pozornosti
svému zdraví, jíst
ovoce a zeleninu
a vyh˘bat se mast-
n˘m a nezdrav˘m jídlÛm. Odpoãi-
nek a klidná relaxace Vám budou
jen ku prospûchu.

·TÍR
Zrozenci ve zna-

mení ‰tíra se mo-
hou tû‰it na silné
záÏitky nad knihou,
nebo pfii sledování
dobrého filmu. Pohodu budou ru‰it
jen drobné nepfiíjemnosti, jako hle-
dání nûkam odloÏen˘ch br˘lí, utrÏe-
né knoflíky a podobnû. Nedejte se
jimi vyvést z klidu a uÏívejte si po-
hody.

ST¤ELEC
Stfielci budou po-

ciÈovat pfiíliv kos-
mické energie.
Správná doba pro
dokonãení vûcí,
které uÏ dlouho odkládáte! Hvûzdy
pfiejí tûm, ktefií se zajímají o du-
chovno a tûm, ktefií se pofiád rádi
uãí nové vûci. Nejlépe si ale odpo-
ãinete o samotû, lidé ve va‰em oko-
lí by Vás jen ru‰ili

KOZOROH
Kozorohy ãeká

pomûrnû klidn˘
mûsíc, ale pfiesto
budou mít tendenci
k nervozitû a roztû-
kanosti. Uklidnit je mÛÏe to, Ïe se
budou vûnovat praktick˘m záleÏitos-
tem. NezapomeÀte si udûlat nûãím
radost, zaslouÏíte si to.

VODNÁ¤
Únor Vám pfiine-

se mnoho inspirativ-
ních nápadÛ, hodnû
z nich se Vám poda-
fií úspû‰nû realizo-
vat, v˘teãnû si odpoãinete ve spoleã-
nosti lidí. VzpomeÀte si na pfiátele, se
kter˘mi jste se dlouho nevidûli, urãi-
tû je potû‰í, kdyÏ se s nimi sejdete,
nebo jim alespoÀ zavoláte.

RYBY
Ryby budou

zlehka proplouvat
vodami Ïivota, bu-
dou v‰ak vystaveny
poku‰ení dobrého
jídla a pití, které by
se mohlo nepfiíznivû projevit na je-
jich zdraví a linii. Pokud odolají,
odmûní je povzná‰ející pocit vítûz-
ství nad sebou sam˘mi, ale i dobrá
tûlesná kondice.

VA·E HVùZDY NA ÚNOR
V redakci jim sice moc nevûfiíme a horoskopy be-
reme spí‰e jako zábavu, vyhovujeme v‰ak ãetn˘m
pfiáním ãtenáfiÛ, ktefií Ïádali, aby i v DS vycházel
horoskop.

Chcete vûdût víc?
Horoskop sestavil profesionální astrolog Martin Goliá‰. Pokud chce-
te vûdût víc ãi sestavit horoskop pfiímo pro Vás ãi Va‰e blízké, mÛ-
Ïete mu zavolat na tel: 906 605 506. SluÏbu poskytuje E.M.A. Euro-
pe, s. r. o., cena ãiní maximálnû 60Kã/min.

Bude Národní den trénování pamûti
Na pondûlí 12. bfiezna vyhlásila âeská spoleãnost
pro trénování pamûti a mozkov˘ jogging
(âSTPMJ) uÏ potfietí Národní den trénování pa-
mûti.
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Rekreaãní soutûÏ 
V minulém ãísle jsme na této stránce zahájili dlouho-
dobou soutûÏ, jejíÏ v˘herci získají zdarma t˘denní po-
byty (ubytování, stravu si hradí úãastníci sami) v Re-
kreaãním zafiízení Katka v Pikovicích u Hradi‰Èka. UÏ na první soutûÏní
otázku pfii‰la celá fiada správn˘ch odpovûdí, takÏe se muselo losovat.
·tûstí mûla a první pobyt pro dvû osoby od 14. kvûtna vyhrála paní Mar-
ta Nováková z Plznû. Správnû odpovûdûla, Ïe k atentátu na následníka ra-
kousko-uherského trÛnu do‰lo v bosenském Sarajevu. Gratulujeme.

SoutûÏní otázka o dal‰í kvûtnov˘ pobyt se t˘ká Slezska a období,
o kterém dobov˘ kronikáfi psal:

„Do huby nebylo co dát, zasívat nebylo ãím, prodávat nebylo co, ba
ani kdo by koupil. Sedláci zabíjeli krávy a snídali je spoleãnû se souse-
dy; tak to ‰lo po pofiádku, aÏ nikde ani kravského ohonu nezbylo. Pak se
Ïivili trávou, jako lebedou, kopfiivami, jedli maso z mrch a koneãnû, kdyÏ
danû platit mûli, utíkali ze statkÛ. Lid chud˘ po ten cel˘ ãas umíral jako
mouchy.“ Habsburkové totiÏ vymfieli po meãi a Evropou kvÛli tomu otfiá-
sala krutá válka o tzv. rakouské nástupnictví. MuÏi museli bez v˘jimky
rukovat:“Îádného odvolání, Ïádného milosrdenství! Nûktefií lidé na sebe
smrt volají, jiní se rouhají a jiÏ ani v Boha vûfiit nechtûjí!“ V˘sledkem
války, bûhem níÏ byla obléhána i Praha a která v roce 1762 skonãila mí-
rovou smlouvou v Hubertsburgu u Lipska, bylo mj. potvrzení pruské ane-
xe vût‰iny území Slezska. 

Na‰e soutûÏní otázka zní: Víte, kdo
byl tehdy panovníkem habsburské mo-
narchie? Odpovûdi nám posílejte do
16. února. Na vítûze opût ãeká bez-
platné ubytování v chatiãce pro dvû
osoby, takÏe mÛÏe pfiijet s partnerem
svém volby. Pobyt v RZ Katka si sa-
mozfiejmû mÛÏete zajistit i na vlastní
náklady. 

V pfiípadû zájmu se spojte s jeho
majitelem p. Kovafiíkem na telefonu
775 063 836.                          (red)

V˘stava se koná pod zá‰titou
hejtmana Moravskoslezského

kraje EvÏena To‰enovského a k její
organizaci se spojila Národní galerie
v Praze s Muzeem mûdi v Lehnici
a Vratislavskou univerzitou, kde se
tato idea pÛvodnû zrodila. ZápÛjãka-
mi dále pfiispûlo nûkolik desítek mu-
zeí, církevních institucí i soukro-
m˘ch majitelÛ z âeska, Polska, Slo-
venska, Maìarska a Nûmecka.

Slezsko je v˘znamnou historickou
zemí a kulturní krajinou ve stfiední
Evropû. Dnes je její podstatná ãást
souãástí Polska a men‰í díl pfiináleÏí
k âesku. Do roku 1945 patfiila vût‰i-
na zemû Prusku a poté Nûmecku.
Pfiedtím v‰ak tvofiila slezská kníÏec-
tví déle neÏ ãtyfii sta let souãást Ko-
runy ãeské a spadala pod svrchova-
nost ãesk˘ch králÛ. Z kfiiÏovatky
my‰lenkov˘ch proudÛ a duchovních
vlivÛ, jíÏ Slezsko v minulosti bylo,
vze‰la kulturní díla trvalé hodnoty

a pÛsobili zde tvÛrci, ktefií ovlivnili
umûleck˘ v˘voj v celé stfiední Evro-
pû. První ãást v˘stavy, nazvaná Zla-
tá doba LucemburkÛ, se vûnuje ob-
dobí vlády této dynastie (kolem 1360
- 1430), které vyznaãoval rozkvût
gotického umûní. Následující oddíl
V záfii rudolfínské Prahy se t˘ká ãa-
sÛ císafie Rudolfa II. (1576 - 1612).
Tfietí téma v˘stavy se vztahuje k éfie
vrcholného baroka, konkrétnû k do-
bû od ukonãení Tfiicetileté
války (1648) aÏ po pfiipo-
jení vût‰iny Slezska
k Prusku pfied
polovinou
18. století.

Mnohé
exponáty jsou
vystaveny
vÛbec popr-
vé, jiné jsou
tu zafiazeny
do nového a ãasto
pfiekvapivého kon-
textu. Poprvé po
dlouhé dobû se zde
napfi. scházejí
v‰echny docho-
vané go-
tické
desky

oltáfie z Vy‰‰ího Brodu (kolem
1440), chované dnes v Praze a v Bu-
dape‰ti. Své místo v jihlavském kos-
tele na dobu v˘stavy zcela mimofiád-
nû opustila i jedna z nejkrásnûj‰ích
soch tzv. krásného slohu, kamenná
Sv. Katefiina.

Nejcennûj‰í památkou rudolfín-
ského man˘rismu zastoupenou na
v˘stavû je bronzov˘ Kristus u sloupu
od Adriaena de Vries (Muzeum Na-

rodowe ve Var‰avû).
Expozici barokního

umûní dominuje obfií ol-
táfiní plátno Václava

Vavfiince Reinera Zá-
zrak sv. Vojtûcha na

Zelené hofie z kos-
tela v Lehnic-
kém Poli, vybu-
dovaného
bfievnovsko-
broumovsk˘-
mi benedikti-
ny. Nejslavnûj-
‰ího malífie
slezského baro-
ka Michaela
Willmanna pfii-
pomíná ve

Vald‰tejnské
jízdárnû ví-

ce maleb, mezi nimi náboÏenská ale-
gorie Orfeus (Muzeum Narodowe ve
Vratislavi). Takfika neznámé jsou
u nás nûkteré „slezské“ obrazy Petra
Brandla. Na v˘stavû mÛÏete kromû
obrazÛ a soch vidût i rÛzné církevní
pfiedmûty, dobové peãeti a listiny
i umûlecky zpracované pfiedmûty
denní potfieby.

Tématem vzájemného vztahu
Slezska a dal‰ích korunních zemí se
bude zab˘vat i mezinárodní vûdecká
konference Slezsko – zemû Koruny
ãeské: Historie a kultura 1300-1740,
kterou Národní galerie v Praze pfii-
pravuje na duben roku 2007.

V˘jimeãnou v˘stavu doprovází
i mimofiádn˘ vûdeck˘ katalog,
v nûmÏ editofii Andrzej Niedzielen-
ko, Vít Vlnas a Jan Klípa shromáÏ-
dili pfiíspûvky osmi desítek pfiedních
ãesk˘ch a polsk˘ch odborníkÛ.

Základní vstupné ãiní120 Kã, sní-
Ïené 60 Kã a rodinné 180 Kã. Pravi-
delnû kaÏdou první stfiedu v mûsíci
od 15 do 20 hodin je vstup zdarma.

(red)

ROZHLEDNAúnor 2007

DDSS

Umûlecké poklady ze Slezska

JAK NA TO
Objednávkov˘ kupon vystfiihnû-
te nebo okopírujte, vyplÀte a za-
‰lete na adresu A.L.L. produc-
tion, s. r. o., Box 732. 111 21
Praha 1.
Pokud budete posílat v obálce,
pfiipi‰te na ni pod adresu „Pfied-
platné Doba seniorÛ“.
NezapomeÀte, Ïe pfiedplatn˘m
mÛÏete udûlat radost i sv˘m
blízk˘m a znám˘m.

108 Kã

9 Kã

Slezsko, perla v ãeské
korunû – to je název je-
dineãné v˘stavy, kterou
lze aÏ do 8. dubna vidût
ve Vald‰tejnské jízdárnû
v Praze. 
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Kocourkov na DVD
Od ledna lze na DVD koupit dnes
jiÏ kultovní ãeskou filmovou ko-
medii U nás v Kocourkovû, kte-
rou v roce 1934 natoãil reÏisér
Miroslav Cikán. Hrají v ní mimo
dal‰ích nezapomenuteln˘ch tváfií
ãeského filmu Jan Werich, Jind-
fiich Plachta, Václav Trégl a Zden-
ka Baldová. Film se mÛÏe pochlu-
bit v˘bornou hudbou Jaroslava
JeÏka (vãetnû evergreenu „·aty
dûlaj ãlovûka“). Dûj: Trestanec na
útûku se dostane do mûsteãka, kte-
ré oãekává pfiíjezd slavného rodá-
ka. VyuÏije situace a obratn˘m
manévrováním mezi místními po-
litick˘mi veliãinami a líbiv˘mi
demagogick˘mi projevy dosáhne
v krátkém ãase toho, Ïe je zvolen
starostou. PÛvodní scénáfi Karla
Poláãka mûl mimofiádné literární
kvality a ãas ukázal, Ïe jeho aktu-
álnost nebyla krátkodobá. Hlou-
post, touha po moci a politick˘
exhibicionismus bohuÏel nevymi-
zely a dnes se s nimi setkáváme
nejen na komunální úrovni, ale
i ve vrcholné politice. Téma je tak
aktuální, Ïe ho v nové divadelní
podobû (reÏie Petr Svojtka) na
svÛj program  zafiadilo i praÏské
Divadlo ABC. Tam ho mÛÏete vi-
dût 8. a 24. února. (fav)

ROZHLEDNA22 DOBA SENIORÒ únor 2007

Hazard a ãeská politikaTTIIPP

OdpÛrci této formy zábavy tvrdí, Ïe
mnohá kasina slouÏí jako praãky

‰pinav˘ch penûz. Skuteãností také je, Ïe
âe‰i roãnû prohrají na osobu 11 000 ko-
run a hazard také odpovídá za témûfi 60
procent trestní majetkové ãinnosti.

KdyÏ koncem devadesát˘ch let skon-
ãil ve funkci fieditele civilní kontraroz-
vûdky (BIS) Karel Vulterin a zamífiil do
kfiesla fieditele kasina, vyvolalo to na
politické scénû celkem pochopitelnû vl-
nu nevole.

S odstupem ãasu se v‰ak ukazuje, Ïe
hazard je pfiímo ãi nepfiímo spojen s da-
leko vût‰ím poãtem b˘val˘ch i souãas-
n˘ch ‰piãek. K nim patfií napfi. dal‰í
z fieditelÛ BIS Jifií RÛÏek, kter˘ je dnes
bezpeãnostním expertem lidovcÛ. Ne-
skonãil sice ako ‰éf kasína, ale v jeho
domû na Václavském námûstí, získa-
ném v restituci, kasino sídlí. Stejnû je
na tom souãasn˘ místopfiedseda vlády a
‰éf Zelen˘ch Martin Bursík. Je spolu-
majitelem ãinÏovního domu na praÏ-
ském námûstí Míru v nûmÏ také sídlí
kasíno.

Zastánci provozovatelÛ hazardu fiíka-
jí, Ïe z jejich ãinnosti jdou znaãné sumy
na rÛzné bohulibé úãely.Tak nedávno

argumentoval dnes jiÏ b˘val˘ ministr fi-
nancí Vlastimil Tlust˘ (ODS), podle
kterého pr˘ málokdo ví, Ïe z v˘tûÏkÛ
z hazardních her je napfi. financována
vût‰ina ãeského
sportu a reprezenta-
ce. Je‰tû jako minis-
tr pak staãil odvolat
fieditele odboru pro
dohled nad loteriemi
Pavla Nûmce. Podle
médií konãil tûsnû
pfied tím, neÏ uza-
vfiel správní fiízení
s firmou Synot a dal‰ími loterijními
spoleãnostmi, jimÏ chtûl zpfiísnit pod-
mínky pro lukrativní provoz videoter-

minálÛ. Pfiinejmen-
‰ím zvlá‰tní v této
souvislosti je, Ïe
firma JMT, v níÏ fi-
gurují Tlustého
manÏelka a otec,
pfiitom právû Syno-
tu pronajímá nûko-
lik budov, v nichÏ

provozuje tzv. sportbary a herny. Tlust˘
v tom ale nevidí nic ‰patného, stejnû ja-
ko v tom, Ïe odvolaného Nûmce nahra-

dil b˘val˘m republikánsk˘m poslancem
Vrzánûm, kter˘ pfied lety pÛsobil jako
manaÏer kasina Happy Day.

Kritici poukazují hlavnû na to, Ïe ha-
zard je osobozen od danû z pfiíjmu, kte-
rou nahrazuje tzv. 10% správní popla-
tek. Ten je ze zákona omezen na 10 mi-
lionÛ korun, coÏ v praxi pr˘ znamená,
Ïe pro 90% firem provozujících hara-
zardní hry se odvod sniÏuje na 1-3 % je-
jich pfiíjmu a stát tak pfiichází o zhruba
miliardu korun roãnû...ProvozovatelÛm
se také vrací DPH, coÏ je zdÛdnûno prá-
vû tím, Ïe 6-20% v˘tûÏku z her má jít
na vefiejnû prospû‰né úãely, napfi. nada-
cím. JenÏe nûkteré nadace patfií pfiímo
tûmto firmám a nikdo tak vlastnû neví,
kam „bohulibé“ peníze vlastnû teãou...
Majitelé heren nebo provozovatelé hra-
cích automatÛ se objevili i mezi spon-
zory nûkter˘ch stran. A tak zatímco pfii-
b˘vají obce, které vzhledem k negativ-
ním dopadÛm hazardu vydávají vyhlá‰-
ky proti v˘herním hracím automatÛm a
to i s tím rizikem, Ïe nedostatnou pfií-
slu‰né poplatky, které by jinak vylep‰i-
ly jejich rozpoãty, ve velké politice, kte-
rá jinak bûduje na deficitem státního
rozpoãtu a pÛjãuje si dokonce z dÛcho-
dového systému, se nic nedûje. A aãko-
li ãeská legislativa ohlednû hazardu víc
neÏ pokulhává za pravidly v jin˘ch ze-
mích EU, pfiíslu‰ná lobby jejímu pfiitvr-
zení dosud vÏdy úspû‰nû zabránila.

(fav)

Jedním z nich je profesor Miro-
slav Verner (65), kter˘ v oboru

pracuje uÏ více neÏ ãtyfii desítky let
a je tak jednou z legend ãeské egyp-
tologie. Podafiilo se mu na Karlovû
univerzitû udrÏet a vybudovat ústav
s mezinárodní povûstí a udrÏet
v Egyptû archeologickou koncesi,
kterou âR závidí mnohá egyptologic-
ká pracovi‰tû ve svûtû. Kniha, na je-
jímÏ vzniku se podíleli Jan Bonûk
a Miroslav Verner vûcn˘m, av‰ak zá-
roveÀ ãtiv˘m zpÛsobem dokumentuje,
proã tomu tak je. Zaujme nejen slovy,
ale i velk˘m mnoÏstvím fotografií.

âe‰tí badatelé v Egyptû dosáhli fia-
dy mimofiádn˘ch úspûchÛ. Objevili
tak tfieba zádu‰ní chrám faraóna Re-
neferefa s unikátní sloupovou síní, ve
které na‰li fiadu jedineãn˘ch památek.
Objevili a zachránili rovnûÏ rozsáhl˘
papyrov˘ archív, kter˘ mezi odborní-
ky vyvolal doslova senzaci.

âe‰tí vûdci také jako první pouÏili
pfii práci tzv. stereokameru, magneto-
metrii ãi elektrickou odporovou meto-
du, nyní patfií k prÛkopníkÛm pfii vy-
uÏívání satelitních snímkÛ. I kdyÏ

prof. Verner k v˘zkumÛm v Egyptû
fiíká, Ïe jde o bûÏn ou práci, je namá-
havá a ãasto i nebezpeãná. 

Souãasná ãeská egyptologie se ale
pot˘ká spí‰e s jin˘mi problémy. Jak
uvedl prof. Verner, nejlépe se na vy-
kopávkách v Egyptû pracuje bûhem
zimních mûsícÛ. JenÏe právû v té do-
bû musí âe‰i práce pfieru‰it. Dostáva-
jí na nû totiÏ prostfiedky ze státního
rozpoãtu a úfiedníci právû zaãátkem
prosince dûlají své uzávûrky. Vûdci
pak musejí aÏ do února ãekat, neÏ na
konto dostanou dal‰í schválenou ãást-
ku. Pfiitom jde o prostfiedky na v˘-
zkum, kter˘ âeskou republiku prosla-
vil v celém svûtû. (fav(

DDSS

Hazardní hry u nás provozuje asi 500 firem. Z toho
450 provozuje v˘herní hrací automaty, 28 kasina,
27 sazkové kanceláfie, 11 sazkové hry a 10 v˘her-
ní terminály.

Za tajemstvím faraónÛ
Zajímavá kniha, která byla v lednu oficiálnû pfiedsta-
vena vefiejnosti, nese titul „40 let v Egyptû“ a je vû-
nována práci ãesk˘ch archeologÛ, ktefií se podílejí v˘-
zkumu historick˘ch památek v této africké zemi.

TvÛrci knihy Jan Bonûk a Miroslav Ver-
ner v obleÏení novináfiÛ.
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Vánoce
Pfiíspûvek P. Vidláfie o Vánocích, to
je opravdu „chuÈovka“. Církevní ri-
tuály - to snad jsou radosti na‰ich
dûtí, které se dlouhou dobu na Vá-
noce tû‰í? Pfiíspûvek tohoto pána,
jehoÏ názory jsou známé i z jin˘ch
ãísel DS, kopírují nechvalnû znám˘
projev Antonína Zápotockého o Vá-
nocích. Díky za to, Ïe uÏ nemáme
„Dûdu Mráze“ a jolku. A vánoãní
zájezdy pro seniory do Egypta? Pfii
dne‰ních dÛchodech je to pfiímo
provokace. Pisatel je asi velmi dob-
fie hmotnû zaji‰tûn. Tak aÈ jede!

V. CHROM¯, Olomouc

RED.: Nevíme pfiesnû, jak to 
pan Vidláfi ve svém pfiíspûvku mys-
lel. Redakce ostatnû uÏ pfii jeho zve-
fiejnûní uvedla, Ïe Vánoce nepovaÏu-
je za nûjak˘ církevní rituál, ale pfie-
dev‰ím za velk˘ svátek mezilidsk˘ch
vztahÛ. Na druhé stranû jsme se v‰ak
vyslovili i proti jeho místy aÏ oblud-
né komercializaci, která se mj. proje-
vuje reklamními kampanûmi uÏ nû-
kolik mûsícÛ pfied samotn˘mi Váno-
cemi. Domníváme se, Ïe i podobné
zpenûÏování Vánoc je jako svátek
bohuÏel degraduje. Jinak souhlasíme
s tím, Ïe pokud p. Vidláfi podobnou
atmosféru chce opustit odcestováním
na zájezd do Egypta a na rozdíl od
vût‰iny ãesk˘ch dÛchodcÛ na to má,
nechÈ si jede.

Co takhle dát si
klokana?
Se zájmem jsem ãetl tento ãlánek
v DS. Zvlá‰È mne zaujala vûta o od-
lovu tûchto zvífiat.

Vzpomnûl jsem si, jak televize
pfied lety vysílala reportáÏ z Aus-
trálie. V noci vyjíÏdûli „lovci“ v te-
rénních automobilech se siln˘mi
reflektory na „etick˘“ lov. Vypla‰e-
ní klokani byli stfiíleni tak, aby ne-
byli na místû mrtví s tím, Ïe maso
takto zastfielen˘ch zvífiat je pak
mnohem lep‰í chuti. Teprve pak
byla zvífiata naloÏena do aut a od-
vezena ke zpracování. Tak nevím,
jestli to je „etické zacházení s klo-
kany a zamezení trápení zvífiat.“

Já si tedy knihu paní Pilarové
s recepty nikdy nekoupím a v‰em
konzumentÛm pfieji dobrou chuÈ.

P.S. Na jihu Moravy bude farma
na chov krokod˘lÛ. Snad bude soté
z krokod˘lího masa námûtem dal‰í
kuchafiky. Zdravím redakci DS.

Jaromír GERÎA, Olomouc

RED.: Pí‰ete, Ïe televizní reportáÏ
se vysílala pfied lety. Proto vûfiíme, Ïe
podobné ohlasy jako je ten Vá‰ pfii-
nutily australské lovce zmûnit svoje
chování. Tak, jako obdobná kritika
t˘rání uÏitkov˘ch zvífiat uÏ pfied lety
donutila zmûnit postupy evropsk˘ch
chovatelÛ drÛbeÏe nebo skotu.

Na adresu DS
Dûkuji vám za to, Ïe nûkdo vydává
tak kvalitní mûsíãník jako je Doba
seniorÛ. Dûkuji vám za nûj a vím,
Ïe nejsem sám. Pfieji hodnû úspûchÛ
a fÛru nov˘ch nápadÛ!

Miroslav PALÁN, ·itbofiice

Bylo by dobré upustit u nûkte-
r˘ch textÛ od barevn˘ch podkladÛ
a nechat to bez barev. ·patnû se to
ãte, aÈ jsou modré nebo ‰edé. I nû-
kter˘ tisk je dost mal˘. I kdyÏ dost
dobfie vidím, mám obû oãi operova-
né a jedno se asi nepovedlo dobfie,
takÏe mám jinou dioptrii a nûkdy se
mi text mlÏí. J.F.

RED.: Chvála tû‰í, na pfiipomínky
ãtenáfiÛ reagujeme prÛbûÏnû. Písmo
jsme zvût‰ili uÏ v minulém ãísle, vût-
‰inû by snad uÏ mûlo vyhovovat. Je‰-
tû vût‰í písmo by nutnû vedlo ke sní-
Ïení obsahu. Pokud jde o barevné
rastry pod texty: snaÏíme se jim vy-
h˘bat a pokud to z grafick˘ch dÛvodÛ
nejde, tak je dûlat v co nejjemnûj‰ích
odstínech, aby text zÛstal ãiteln˘.

DÛchodci v Pfiíbrami
V na‰em mûstû byla zaloÏena orga-
nizace Svazu dÛchodcÛ pfied pat-
nácti lety a celou tu dobu se snaÏí
pracovat pro seniory. Od svého za-
loÏení zorganizovala jiÏ stovky rÛz-
n˘ch akcí - od zájezdÛ po republice
i po sousedním zahraniãí aÏ po ta-
neãní podveãery. V‰echny progra-
my jsou bohatû vyuÏívány na‰imi
ãleny i neãleny. Nejúspû‰nûj‰í akcí
je Cyklus pfiedná‰ek, kter˘ slavil jiÏ
sedm˘ roãník a poãet posluchaãÛ
dosahuje stovky a nûkdy i více. Té-
mata pfiedná‰ek jsou zamûfiena na
historii i souãasnost Pfiíbramska
a ujali se jich odborníci z Hornic-
kého muzea, Státního okresního ar-
chívu a dal‰ích institucí.

Velmi oblíbené jsou také pû‰í tu-
ristické pochody s trasami 10 aÏ 15
km, pro ménû zdatné dÛchodce jsou
urãeny kaÏdodenní vycházky do
okolí mûsta. Zájemci o rehabilitaã-
ní plavání mají moÏnost nav‰tûvo-
vat jarní a podzimní kurzy v pfiíb-

ramském Aquaparku. Z dal‰ích ak-
cí je tfieba uvést zájezdy do divadel
v Praze a Plzni, v pfiíbramském Di-
vadle Antonína Dvofiáka jsou kaÏd˘
mûsíc dopolední pfiedstavení pro se-
niory. Poslední novinkou roku 2006
bylo zorganizování zdravotní tûles-
né v˘chovy a nácvik prvkÛ jógy pro
zájemce o dokonalé procviãení celé-
ho tûla.

O na‰í ãinnosti bych mohla psát
je‰tû dlouho, ale chtûla bych se zmí-
nit také o tûch, kdo to v‰e organi-
zují. Jsme v˘born˘ kolektiv 22 lidí,
v˘bor i aktivisté, ve vûku 60 - 84 ro-
kÛ, pfieváÏnû Ïeny, v ãele s na‰im
pfiedsedou Ing. Stanislavem Böh-
mem. Hlavnû aby nám vydrÏelo
zdraví a chuÈ toto v‰echno podni-
kat. Mlad‰í zatím nemají o organi-
zování programÛ moc zájem, radû-
ji se „vezou“. Bylo by nám velice lí-
to, kdyby to, co jsme s radostí a lás-
kou budovali, skonãilo kvÛli
nedostatku ochotn˘ch rukou, které
se ujmou na‰eho spoleãného díla.

J. KÒROVÁ, ZO SD âR Pfiíbram

RED.: Dûkujeme za dopis, rádi
zvefiejÀujeme i proto, Ïe by mohl mo-
tivovat i jinde, kde se seniofii teprve
dávají dohromady. K obavám na kon-
ci dopisu nezb˘vá neÏ dodat, Ïe vÏdy
a v‰ude platí, Ïe v˘sledky se .dostaví
jen tam, kde jsou lidé aktivní. Nûkte-

fií lidé byli navyklí nechat se vést
a pasivnû se jen „vezli“. Jen to samo-
zfiejmû nestaãí. O to, aby se nûco sta-
lo skuteãností nebo zmûnilo, je tfieba
ãasto bojovat. To se lidé, seniory ne-
vyjímaje, musí stále je‰tû uãit. Jsme
pfiesvûdãeni, Ïe se to nauãí. Je to totiÏ
v jejich vlastním zájmu. A ãlovûk je
pfiece tvor uãenliv˘ a to v kaÏdém vû-
ku. Navíc, kdyÏ má podobnû jako
v Pfiíbrami fiadu vzorÛ.

TRIBUNA âTENÁ¤Ò DOBA SENIORÒ 23únor 2007

Splnili jsme va‰e pfiání ze ãtenáfiské ankety a zavedli rubriku soukro-
mé ãtenáfiské inzerce (pfiálo si ji cca 90% úãastníkÛ na‰eho prÛzku-
mu). Má zatím tato pravidla: první fiádek stojí 50 Kã a kaÏd˘ dal‰í in-
zerenta pfiíjde na 20 korun ãesk˘ch. ¤ádek mÛÏe mít maximálnû 
,60 znakÛ. Za odeslání do‰l˘ch odpovûdí na inzeráty pod znaãkou po‰-
tou pak budeme úãtovat poplatek 30 Kã (po‰tovné + v˘daje za zpra-
cování). ( Pfiíklad: inzerát na tfii fiádky (kaÏd˘ max. 60 znakÛ) = 90 Kã,
odeslání odpovûdí 30 , celkovû tedy 120 Kã). Po dohodû bude ov‰em
moÏn˘ i osobní odbûr do‰l˘ch odpovûdí v sídle RS âR v Praze. Inze-
ráty bude zatím moÏné zadávat jen po‰tou nebo prostfiednictvím e-ma-
ilu Platba: osobnû po dohodû v sídle RS âR v Praze nebo sloÏenkou
na adresu Doby seniorÛ ( viz tiráÏ, k rukám B. Olmerové) s tím, Ïe ko-
pii ústfiiÏku o zaplacení pak pfiiloÏíte do dopisu s textem inzerátu, kte-
r˘ chcete zvefiejnit. Pracujeme na tom, aby podání inzerátu bylo jed-
nodu‰‰í. Do tohoto ãísla do‰ly následující inzeráty:

Drobná inzerce v DDSS

RÒZNÉ

HLEDÁM BYT V DOMOVù s peão-
vatelskou sluÏbou v hezké krajinû.
Vstupní poplatek nevadí. Upozornûní
vedoucí k realizaci odmûním. Tel.:
321 712 018

KAÎDÁ NEMOC PRAMENÍ ZE
SMUTKU DU·E. Pomohu Vám, jsem
tu od toho. Zavolejte mi, zku‰en˘ kar-
táfi Karol ãeká na ãísle 906 605 506.

TRÁPÍ VÁS SAMOTA? Moje karty
najdou cestu k va‰im blízk˘m. Ráda
Vám pomohu, Marlen 906 605 506.

Vzhledem k tomu, Ïe v an-
ketû jste ãasto pfiipisovali,
Ïe byste si pfiáli, aby drob-
ná inzerce umoÏnila i se-
známení, hledání b˘va-
l˘ch spoluÏákÛ ãi pfiátel a
upozornûní na rÛzná jubi-
lea, znovu opakujeme, Ïe
je to jen na vás. DS je tu
k tomu, aby vám pomohla,
ale kontakt na dávné ka-
marády nebo tfieba moÏ-
nost nalezení nov˘ch pfiá-
tel vám pfii nejlep‰í vÛli
nemÛÏe poskytknout bez
toho, aniÏ by podnût vze‰el
od vás.

TOTO MÍSTO je urãeno pro dopisy na‰ich ãtenáfiÛ. Vûc-
né diskusi nejsou stanoveny Ïádné mantinely. Psát
nám mÛÏete skuteãnû o v‰em. Co vás pálí, co naopak
potû‰ilo ãi co by podle vás mûli vûdût i dal‰í ãtenáfii.
Redakce si vyhrazuje pouze právo nezafiadit uráÏlivé
a vulgární pfiíspûvky a dopisy ãtenáfiÛ z prostorov˘ch
dÛvodÛ krátit podle potfieby. Pi‰te nám na adresu Do-
ba seniorÛ, Nám. W. Churchilla 2, 130 00 Praha 3.
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Koncem roku ‰edesát osm se uzavíral
ãas nadûjí a do hrnce pfiib˘valy sa-

mé nedobré pfiíbûhy. Chtûlo to aspoÀ na
chvilku pfiehodit v˘hybku. Dostal jsem
my‰lenku natoãit pro rozhlas Wericho-
vy Ïivotní vzpomínky. Pokud to je‰tû
jde, neÏ opravdu spadne klec. K Weri-
chÛm se chodilo tak, Ïe se zazvonilo
a z prvního patra pfiiletûl klíã. Jan, po-
kud byl doma, vÏdycky hodil klíã,
i kdyÏ nevûdûl pfiesnû komu, neboÈ pfies
vysokou zeì nebylo vidût na branku.
Pan Werich vûfiil, Ïe k nûmu chodí jen
dobfií lidé!

Kolem sezení dole v zahrádce se vy-
stoupalo vzhÛru ‰irokou temnou chod-
bou. Tam bylo otevfieno a aby se byto-

vé dvefie nezabouchly, trãela mezi pra-
hem baãkora. Okousaná od jezevãíka.
Ten vÏdycky stranou ãekal na pohlaze-
ní. âuchnul si k ruce a pou‰tûl dál. Vût-
‰inou ten hodn˘ pes pou‰tûl.

Pan Werich sedûl v kuchyni. A jedl
z pánve ‰unku s vejci.“Tuhle vám ne-
dám.Tu mám od Trnky,“ fiekl a za chvíli
jsme byli domluveni. PÛl roku jsme pak
s Janou a Janem strávili u mikrofonu. Na
Kampû i na chalupû ve Velharticích. Va-
fiila nám paní Werichová a ta dovedla va-
fiit! Ale nádobí si pfiísnû stfieÏila. Vznikla
fiada pfienádhern˘ch vzpomínek.

První natáãení se trochu protáhlo.
Technické problémy. Nezvyk. Pan We-
rich vzpomínal na své vrstevníky a ne-
mohl se správnû hlasovû chytit. A je-
dem znovu! A znovu! Koneãnû se mu
povedl Vlasta Burian. Technik zapnul
magnetofon Nagru. Já k˘vnul, pan We-
rich spustil:

Vlastu Buriana
povaÏuji za klauna
pfied Bohem. Já
jsem s ním proÏil
jedou tejden u nás
na chatû. UÏ jsem
se nemohl smát!
Ten ãlovûk mûl ta-
kovej talent vytáh-

nout ze skuteãna srandovno jako málo-
kdo. Bylo to u vesnice, která se jmeno-
vala âepice. Já chytal ryby a Vlasta Bu-
rian tam stál s tím frÀákem. A kolem
hnal dûdek kozy. Vlasta povídá: „Dob-
rej den, táto. Jakto, Ïe se tam u tûch Vo-
náskÛ nekoufií z komína?“ A ten dûdek
se podívá a fiíká:“Ale to je pfiece u Klá-
nÛ!“ - „Jo, promiÀte,“ Vlasta na to. „On
ten Klán je je‰tû Ïivej?“ No prostû vy-
táhnul z dûdka historii a pomûry v âe-
picích takov˘m zpÛsobem, Ïe ten dûdek
se ho nakonec zeptal: „A kterej jsi ty?“

A Vlasta, kter˘ uÏ v‰echno znal, mu za-
‰eptal: „Já jsem BartÛnûk.“ „Jo, BartÛ-
nûk,“ k˘vnul dûda.

.Smích. Pan Werich radostnû plácnul
do stolu. „To byl vÛl, ten Burian. Vût‰í
neÏ jsem já!!“

Povedlo se to pfiímo nádhernû. A pak
jsme spolu natáãeli cel˘ rok.

MÛj nejkrásnûj‰í rok v Ïivotû.
Jifií MELÍ·EK
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ODKUD P¤I·EL VALENT¯N

A VZPOMÍNKY MI ZÒSTANOU

Relikvie v Praze
Oslava památky sv. Valentina má
zvlá‰tní ráz na praÏském Vy‰e-
hradû. V roce 2003 zde totiÏ za-
loÏili novou tradici Valentinské
pouti, k ãemuÏ je mimofiádn˘ dÛ-
vod – Kolegiátní kapitula sv. Pet-
ra a Pavla na Vy‰ehradû vlastní
ostatky sv. Valentina. Na podzim
2002 byly pfii prohlídce starého
depozitáfie kapituly – v kapitul-
ním chrámu sv. Petra a Pavla na
Vy‰ehradû – nalezeny ãtyfii ba-
rokní monstrancové relikviáfie,
které patrnû pocházejí z pÛvodní
barokní v˘zdoby kostela a byly
odstranûny pfii regotizaci chrámu
v letech 1885 aÏ 1903. Pfii odbor-
né restauraci bylo zji‰tûno, Ïe je-
den z relikviáfiÛ obsahuje jedin˘
ostatek, a to prakticky celou lo-
patku sv. Valentina. Relikviáfie
byly pfiedány kapitule poãátkem
prosince 2002, zafiazeny do evi-
dence sbírkov˘ch pfiedmûtÛ, opat-
fieny inventarizaãními ãísly a ulo-
Ïeny do trezorového depozitáfie.
Do âech mûl vzácnou relikvií
údajnû pfiivézt sám ãesk˘ král Ka-
rel IV. Valentin byl uctívan˘m
svat˘m jiÏ za prvních Pfiemyslov-
cÛ, nikoli náhodou mu byl zasvû-
cen dnes jiÏ neexistující kostelík
v prostorách dne‰ního Palachova
námûstí a jeho jména nesla také
jedna z vûÏí, která byla souãástí
opevnûní je‰tû z rannû pfiemy-
slovské doby.V den svátku b˘vá
relikviáfi vÏdy vystavován. Dne
14. 2. se kromû sv. Valentina ta-
ké celocírkevnû slaví památka sv.
Cyrila a Metodûje, která je u nás
z dÛvodu nepfiíznivé roãní doby
pfiesunuta na 5. 7. (red)
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Uprostfied srpna ‰edesát
osm zaãal WerichÛv modr˘
hrnec náhle pfiipalovat, tak
putoval zpût do knihovny,
tentokrát mezi Heming-
waye a Kafku. Rozhodl
jsem se, Ïe si do nûho bu-
du ukládat vzpomínky
a nikdy uÏ nebude vafiit.

JAN WERICH PODRUHÉ

V uplynul˘ch letech se
i u nás stal populárním
na 14. února pfiipada-
jící svátek sv. Valenti-
na, kter˘ je patronem
zamilovan˘ch dvojic –
a to ‰kolkou poãínaje
aÏ „dokud nás smrt
nerozdûlí“.

Nûktefií ho pfiijali za svÛj a vãetnû
1.kvûtna oslavují tyto dva svát-

ky se sv˘mi milovan˘mi.
Pfiitom je‰tû pfied nûkolika lety byl

pro vût‰inu z nás tento den úplnû stej-
n˘ jako kaÏd˘ jin˘. Po únoru 1948
totiÏ upadl jeden z nejkrásnûj‰ích
svátkÛ lásky v zapomnûní. Své stou-
pence a nad‰ené obdivovatele mûl
den sv. Valentina ve v‰ech evrop-
sk˘ch zemích, ãeské nevyjímaje. Sla-
vil se za panování králÛ, císafiÛ i po-
zdûji za demokratick˘ch vlád. Snad
právû jeho církevní kofieny, ze kte-
r˘ch tradice valentinského poÏehnání
vyrÛstala, zpÛsobily, Ïe tehdej‰í stra-
na a vláda v dobách budování „reál-
ného socialismu“ u nás tento zajíma-

v˘ svátek zavrhla a vymazala z pa-
mûti vefiejnosti.

Po listopadu 1989 se k nám sv. Va-
lentin 14. února 1990 vrátil. A byl
opût poãe‰tûn na sv. Valent˘na. Od
této doby si hlavnû mlad‰í generace
zvykla obdarovávat své milované
rÛzn˘mi maliãkostmi.

Nûktefií lidé tento svátek vnímají
s nevolí. Ryze komerãní a obãas aÏ
nechutn˘ ráz tohoto valentinského
kultu vede i nûkteré katolíky k tomu,
Ïe svatého Valentina vÛbec odmítají.

Pokud je ale nûkdo pfiesvûdãen, Ïe
tímto svátkem se „opiãíme“ po Ame-
rice podobnû jako dfiív po SSSR, tak
se znaãnû m˘lí, neboÈ svátek „se zro-
dil“ v Evropû.

SvÛj pÛvod má na apeninském po-
loostrovû ve 3. století na‰eho letopo-
ãtu. V té dobû tam vládl du‰evnû ne-
mocn˘ císafi Claudius II. Císafi se zú-
ãastÀoval mnoha bitev. Potfieboval
stále více bojechtiv˘ch muÏÛ. Claudi-
us se domníval, Ïe je snáze získá,

kdyÏ nebudou muset odcházet
a opou‰tût své milé. ¤ím‰tí muÏi jen
neradi vstupovali do vojska, a proto
se rozhodl zakázat v‰echna zasnoube-
ní i svatby v celém ¤ímû. Láska si
ale nedala poruãit. V ulicích ¤íma
bylo stále dost zamilovan˘ch, ktefií
touÏili b˘t spolu oddáni. Svat˘ Va-
lentin z Interamna (dnes Terina) byl
biskupem, kter˘ zemfiel muãednickou
smrtí údajnû z dÛvodÛ, Ïe obdarová-
val mladé páry kyticemi a fiímsk˘m
muÏÛm radil zÛstat radûji doma u své
Ïeny, neÏ táhnout do války. 

Jinak je pravdou, Ïe uÏ stafií ¤ímané
slavili 14. února svátek bohynû Juno,
která byla ochránkyní manÏelství a ro-
diny. Bylo povaÏováno za dobré zna-
mení, kdyÏ si milenci o tomto dni fiek-
li své: ANO. Provdané Ïeny dostávaly
14. února kvûtiny a svobodné dívky se
zdobily kvûtinov˘mi vûnci. Byla to
hezká tradice a není se co divit, Ïe
kfiesÈané se s ní nechtûli rozlouãit.
KdyÏ tedy 14. února vystfiídal den za-
svûcen˘ pohanské bohyni kfiesÈansk˘
svátek sv. Valentina, byl tento prohlá-
‰en za milosrdného ochránce zamilova-
n˘ch. Se ‰ífiením kfiesÈanství pronikl
kult sv.Valentina i do tûch nejzapadlej-
‰ích koutÛ a pozdûji pfiekroãil i hranice
Evropy. Jako patron snoubencÛ byl sv.
Valentin uctíván odedávna, protoÏe
pfies fiímsk˘ erární zákaz konal svateb-
ní obfiady a mladé páry oddával. Ale
nike není doloÏeno, Ïe by vyÏadoval,
aby se vyrábûla ãervená srdce, dávaly
se povinnû dárky, malovala psaníãka.
Tuto podobu dostal aÏ kdyÏ se tradice
uchopili zdatní obchodníci v USA a po
nich se zaãali opiãit i ti evrop‰tí. Va-
lent˘n tu v‰ak byl dávno pfied vznikem
USA i pfied supermarkety. (fav)

Tak vypadá socha sv. Valentina v jed-
nom z brnûnsk˘ch kostelÛ.

V tûchto dnech si pfiipomínáme 45.
v˘roãí smrti nezapomenutelného
Krále komikÛ (31. 1. 1962), jehoÏ
humor Jan Werich tolik obdivoval.
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