
MMasopustní veselí skonãilo,
pfii‰la popeleãní stfieda a na-

stalo období pÛstu a odfiíkání. Dou-
fejme, Ïe to nebude platit obecnû.
Mnohé tomu ale bohuÏel na-
svûdãuje. Jen v lednu
vzrostly zejména regu-
lované ceny, a to sko-
kem o 3,8 %. Jde
hlavnû o náklady na
bydlení. O rÛst nájemné-
ho, ceny energie, vodného a stoãné-
ho, ale i poplatkÛ za odvoz odpadu.
TrÏní ceny elektfiiny navzdory loÀské
deregulaci vzrostly dokonce o 16 %.
Od bfiezna, kdy konãí regulace ceny
plynu, lze oãekávat i její dal‰í rÛst.
Tendenci rÛst mají i ceny nûkter˘ch
potravin (v lednu tak uãinily ceny ze-
leniny o 17,6 %). Rostou ceny dopra-
vy v souvislosti se zavedením m˘tné-
ho. Promítne se to nejen do jízdenek,

ale i do ceny fiady produktÛ a sluÏeb.
A aby toho nebylo málo, ãeká nás
vy‰‰í úhrada za léky na základû nové
ministerské vyhlá‰ky. U sociálnû cit-

liv˘ch domácností pfied-
stavuje rÛst tûchto ná-

kladÛ klíãovou poloÏ-
ku. U tûch chud-
‰ích Ïivotní náklady

vzrostou o zhruba 
10 %. Dojde tak k propa-

du kupní síly jejich pfiíjmÛ. Není di-
vu, Ïe sílí hlasy, Ïádající dodateãnou
valorizaci dÛchodÛ.

·patné zprávy se mísí se zprávami
o majetkov˘ch kauzách rÛzn˘ch po-
litikÛ. Na‰inec jen kroutí hlavou
nad tím, Ïe pamûÈ jindy v‰evûdou-
cích politikÛ náhle selhává a oni si
nemohou vzpomenout, jak pfii‰li
k penûzÛm. Pfiitom by staãilo jen na-
hlédnout do evidence finanãních

úfiadÛ. Tam by se lehce zjistilo zda
vÛbec a pfiípadnû jak své milionové
pfiíjmy zdanili.

Zatímco jedni si na pÛvod penûz
nemohou vzpomenout, jiní ãasto ne-
vûdí, kde je vzít na pokrytí sv˘ch zá-
kladních potfieb. Zvlá‰tní je, Ïe prá-
vû mnozí z tûchto lidí pfiesto pomá-
hají jin˘m. Jsme rádi, Ïe mÛÏeme
v DS zvefiejÀovat informace o tom,
Ïe jsou to velmi ãasto dÛchodci. Je
to i o na‰ich pfiedplatitelích, ktefií aã-
koli nemusejí, vyrovnávají rozdíl
mezi star˘m a nov˘m pfiedplatn˘m
a Ïádají, abychom ustoupili od zá-
mûru, podûkovat jim za to zvefiejnû-
ním jejich jmen. A podobn˘ch pfií-
kladÛ je mnoho. Je skvûlé vûdût, Ïe
v tomto smûru se pÛstu obávat ne-
musíme.

Franti‰ek VONDERKA,

‰éfredaktor Doby seniorÛ

DOBA
s e n i o r Û KOLIK SKUTEâNù

P¤IBYLO DÒCHODCÒ
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Proã nám nûkterá
média lÏou?

BraÀte své byty
pfied zlodûji

Jak pomoci na‰í 
pamûti

MDÎ pfiipomínat
nebo ne?
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Obdiv ke stáfií
Seriálová hvûzda Alexandr Ra-
‰ilov rád vzpomíná na svou ba-
biãku Aniãku: Já jsem vlastnû
zaÏil jen jednu ba-
biãku – z otcovy
strany. Dûdeã-
kové oba um-
fieli je‰tû neÏ
jsem se naro-
dil, a druhá
babiãka po-
mûrnû zá-
hy poté.
TakÏe
babiãka
Aniãka
kromû toho, 
Ïe byla sama
úÏasná osobnost, mi je‰tû zpro-
stfiedkovala vzpomínky na dûdu
Ra‰ilova - cel˘ dÛm, ve kterém
jsme vyrÛstal byl poznamenan˘
tou jeho legendou. Babiãka by-
la takové moje pojítko do tûch
star˘ch slavn˘ch ãasÛ, její vy-
právûní o star˘ch dobách Ná-
rodníhio divadla, to byla prostû
magie. Samozfiejmû umûla dob-
fie vafiit a péct, nejrad‰i jsem
k ní chodil na koláãe, byla ab-
solventkou rodinné ‰koly, umû-
la flambované dorty i vytvofiit si
stfiih na ‰aty. Dnes mám zase
velkou radost ze setkávání s pá-
ny herci jako je Radovan Lu-
kavsk˘ nebo Milo‰ Nesvadba,
ktefií ve svém vûku jsou nesmír-
nû akãní a ãinorodí. âlovûk na
nû kouká s radostí a fiíká si:
jsem zvûdav˘ jestli my budeme
taky takov˘ frajefii, aÏ budeme
v jejich vûku. (d)

Foto TV PRIMA

PARADOXY âESKÉ SPOLEâNOSTI

DÒCHODCI POMÁHAJÍ V BOLESTI
Víte, co v fieãi severoamerického indiánského kmena OãipeÛ znamenají slova „Nunc Kee - wanis“?
Nebo co se skr˘vá pod poãe‰tûnou formou tûchto slov, která zní Kivanis? Pokud ne, nic se z toho ne-
dûlejte. My jsme to také nevûdûli, neÏ nám ná‰ spolupracovník z Rychnova nad KnûÏnou napsal, Ïe
tamní Kivanis Klub nav‰tívil místní nemocnici a na dûtském oddûlení pfiedal mal˘m pacientÛm pa-
nenky (viz i ná‰ snímek), které jim zejména psychicky pomáhají pfiekonat dobu nemoci. Na tomto mís-
tû je‰tû prozradíme, Ïe panenky ‰ijí v domovech dÛchodcÛ. V‰e ostatní se dovíte na stranû 6.
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Tato rubrika je vyhrazena zejména
pro zprávy o ãinnosti a aktivitách
seniorsk˘ch organizací. Je urãena
v‰em, kdo chtûjí ukázat, Ïe seniofii
nejsou ti, kdo ãekají aÏ pro nû nû-
kdo nûco udûlá, ale Ïe sami berou
svÛj osud do sv˘ch rukou a konají
a dokáÏou správné a potfiebné vûci
vytvofiit a prosadit vlastními silami.
Nejen ve prospûch samotn˘ch seni-
orÛ, ale i dal‰ích. A to i tûch, kdo
dosud nepochopili, co vyÏaduje do-
ba. Do rubriky Aktivní senior rov-
nûÏ zafiazujeme zprávy, které mo-
hou inspirovat a podnítit k akci i ji-
né. Pi‰te nám, rádi budeme o po-
dobn˘ch aktivitách informovat. DS
jsou pfiece i va‰e noviny!

Zvou mezi sebe
Do redakce DS jsme dostali dopis,
jehoÏ autofii nás poÏádali o zvefiejnû-
ní následujících fiádkÛ: „Srdeãnû zve-
me praÏské seniory do na‰í klubovny,
kde se mohou dovûdût v‰e o na‰í ãin-
nosti. MÛÏete si pfiijít
zazpívat pfii hudbû,
zahrát si spole-
ãenské hry, pfii-
hlásit se na rÛzb-
né zájezdy a na
náv‰tûvu divadle-
nách pfiedstavení.
Najdete nás v Praze 4, ul.
5. kvûtna 34 (koneãná tramvaje ã. 18)
kaÏdou stfiedu od 14 do 16 hodin. Tû-
‰íme se na Vás.“ Dopis za v‰echny
podepsala pfiedsedkynû obvodní or-
ganizace SDâR v Praze 4 paní Lud-
mila Kubátová. Rádi zvefiejÀujeme
(od toho je pfiece rubrika Aktivní se-
nior!) a v‰em zájemcÛm sdûlujeme,
Ïe v pfiípadû potfieby od nás mohou
dostat i ãíslo mobilního telefonu paní
Kubátové. (red)

ZZáájjeemm oo RRSS ââRR
Zástupci Regionálního centra Rady
seniorÛ âeské republiky v Ostravû po-
ãátkem února nav‰tívili DÛm s peão-
vatelskou sluÏbou v Ostravû-Bartovi-
cích. Zúãastnili se schÛzky Klubu dÛ-
chodcÛ, kam byli pozváni. Vedoucí
regionálního centra Ing. Oldfiich Po-

spí‰il seznámil pfiítomné s dÛvody
vzniku Rady seniorÛ âeské republiky
a s její ãinností aÏ do dne‰ních dnÛ.
Zástupci regionálního centra se senio-
ry hovofiili také o zákonu 108/2006
Sb. o sociálních sluÏbách a zodpovû-
dûli pfii této pfiíleÏitosti fiadu jejich otá-
zek. Po více neÏ dvou hodinách bese-
da skonãila s tím, Ïe na pfií‰tí schÛzce
seniofii projednají svÛj vstup do RS
âR.  (opo)

Kolik skuteãnû pfiibylo dÛchodcÛ

ZA LÉKY O STOVKY VÍC?AAKKTTIIVVNNÍÍ  SSEENNIIOORR

„Máme spoãítáno, Ïe kaÏd˘
ãlovûk zaplatil v uplynu-

l˘ch létech za léky v prÛmûru kolem
700 korun,“ prohlásil mluvãí Minis-
terstva zdravotnictví Tomá‰ Cikrt.
„Po zavedení vyhlá‰ky se tato ãástka
zv˘‰í o 150 korun. To je ale maxi-
mum. Spí‰ ãekáme, Ïe to bude ménû,
nûktefií v˘robci zaãali sniÏovat
u sv˘ch lékÛ ceny.“ Jak se na dívají
zástuoci pacientÛ? Na to jsme se ze-
ptali Ing. Josefa Mrázka, CSc. vicep-
rezidneta Svazu pacientÛ âR:

Jaké zmûny chystá v placení lé-
kÛ ministerstvo zdravotnictví?

„V programu vlády je poplatek
20 Kã za kaÏd˘ recept, to zatím ne-
ní schváleno, stejnû jako poplatek
50 Kã za kaÏdou náv‰tûvu u lékafie
a kaÏd˘ den v nemocnici. MÛÏe to
projít parlamentem, kdyÏ poslanci
Pohanka nebo Melãák budou hlaso-
vat s ODS. Dále to je sníÏení úhrad
u mnoha lékÛ, které se projeví více
ãi ménû jako zv˘‰ené doplatky po-
dle toho, zda firmy trochu sníÏí ce-
ny. Vypadá to ale, Ïe nesníÏí dost
ani ti, kdo trochu sníÏí. U nûkter˘ch
lékÛ klesne úhrada na nulu. Údajnû
nejsou potfiebné nebo nejsou úãin-
né. Není to tak docela pravda. Peã-
livému lékafii by se mûlo dafiit do-
pad na pacienty zmírnit nalezením

optimální skladby hrazen˘ch pfií-
pravkÛ.“

Jaké léky se mají zdraÏovat nej-
víc? MÛÏete uvést konkrétní pfií-
klady?

„SníÏení úhrad postihuje celé
spektrum léãiv skoro stejnû a ve
v‰ech skupinách je vyhlídka na mi-
nimalizaci doplatkÛ podobná. Jsou
v‰ak léãiva, jako vitamíny a nûkterá
psychofarmaka a kapky do nosu
a podobnû, kde jsou zásahy drastic-
ké. Vyhlá‰ka ale je‰tû prochází od-
volacím fiízením, takÏe nic není defi-
nitivní.“

Ministerstvo tvrdí, Ïe z prÛmûru
700 korun za léky, které pacienti
vydávají roãnû, se tato ãástka
zvedne o cca 150 korun, podle va-
‰eho vyjádfiení jde o cca 200 korun
mûsíãnû. Z ãeho vycházíte vy
a z ãeho ministerstvo, Ïe jsou tato
ãísla tak rozdílná?

„Doplatek závisí na skladbû lékÛ.
Tûch 700 Kã je prÛmûr za zdravé
i nemocné, takÏe u nemocn˘ch je to
daleko více. Doplatky se zvût‰í
o asi 25 aÏ 30 % a hodnota 200 Kã
mûsíãnû navíc bude u mnoha ne-
mocn˘ch pfiekroãena. Zmírnit to
má zastropování v‰ech poplatkÛ na
nejv˘‰e 5000 Kã roãnû. Ale to by
musel nejdfiíve schválit parlament
a potom by se to pfiekroãení vrace-
lo aÏ dodateãnû vÏdy v následují-
cím roce.“

Co lze je‰tû
dûlat, aby se
dÛchodcÛm
neodlouply
mûsíãnû dal‰í
ãástky z uÏ
tak nepfiíli‰
vysok˘ch dÛ-
chodÛ?

„Dávat naje-
vo své mínûní
ve smûru k po-
slancÛm a se-
nátorÛm i hejt-
manÛm, které
si zvolili.“

Ptal se Du‰an
POKORN¯

Vypl˘vá to ze statistik âeské
správy sociálního zabezpeãení.

Zatímco v roce 1996 âSSZ evido-
vala celkem 2 477 673 lidí pobírají-
cích starobní, invalidní nebo pozÛ-
stalostní dÛchod, o deset pozdûji se
jednalo o 2 683 784 dÛchodcÛ. Pfie-
vaÏovaly Ïeny, a to ve v‰ech letech
posledního desetiletí. V roce 2006
bylo celkem 1 656 280 dÛchodkyÀ,
zatímco muÏÛ pobírajících dÛchod
bylo 1 027 504. Podobn˘ pomûr lze
vysledovat uÏ i v roce 1996 a po
nûm následujících letech.
Za deset let nejvíc pfiibylo dÛchod-
cÛ starobních. Z v˘‰e uvedeného
ãísla 206 111 celkem 198 352 lidí

tvofiili starobní dÛchodci. V roce
1996 âSSZ evidovala 1 796 998
starobních dÛchodcÛ, o deset let po-
zdûji jich bylo 1 995 350.
¤ada lidí pfiitom pobírá souãasnû
starobní a pozÛstalostní (tj. vdov-
sk˘ ãi vdoveck˘) dÛchod, jedná se
o tzv. soubûh dÛchodÛ. Proto se li‰í
celkov˘ poãet dÛchodcÛ a poãet
vyplácen˘ch dÛchodÛ. V‰ech dÛ-
chodÛ âSSZ koncem loÀského roku
vyplácela 3 310 174, ve stejném ob-
dobí roku 1996 jich bylo 3 031 604.
(Pozn.: skuteãnû uvedené poãty dÛ-
chodÛ a dÛchodcÛ jsou bez v˘plat
do ciziny a rovnûÏ nezahrnují dÛ-
chody a dÛchodce v pÛsobnosti mi-

nisterstva obrany, spravedlnosti
a vnitra.)
Od roku 2001 vede âSSZ srovnáva-
cí statistiku poplatníkÛ pojistného
versus dÛchodci, resp. starobní dÛ-
chodci. Z ní mimo jiné vypl˘vá, Ïe
v prosinci 2006 na jednoho dÛ-
chodce pfiispívalo 1,81 poplatníkÛ
pojistného. A pokud bychom srov-
návali pouze poãet starobních dÛ-
chodÛ ve vztahu k poplatníkÛm po-
jistného, pak v prosinci 2006 na
jednoho starobního dÛchodce pfii-
spívalo 2,43 poplatníkÛ. PrÛmûrná
v˘‰e starobního dÛchodu vypláce-
ného sólo v roce 1996 byla 4609
korun. O deset let pozdûji se jed-
nalo o 8187 korun. Nejvy‰‰í sta-
robní dÛchod, kter˘ âSSZ vypláce-
la, byl v pásmu 54 000 - 55 000 ko-
run a pobírala ho jedna osoba. (red)

DÛchodcÛ, ktefií dostávají dÛchod od âeské sprá-
vy sociálního zabezpeãení, je o 206 111 víc neÏ
pfied deseti lety.

O stovky korun mûsíãnû budou moÏná od dubna
muset platit pacienti za léky na pfiedpis. Podle
exministra zdravotnictví Davida Ratha se nová
kategorizace lékÛ dotkne pfiedev‰ím chronicky
nemocn˘ch a dÛchodcÛ.

Poãet pouze starobních dÛchodcÛ - podle evidence âSSZ
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

CELKEM 1 796998 1 802 664 1 848 639 1 879 883 1 906 759 1 9022 772 1 907830 1 914219 1 944 915 1 961 870 1 995 350

Náv‰tûva lékarny bude opût draÏ‰í.
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AAKKTTIIVVNNÍÍ  SSEENNIIOORR
Informace SDâR
Nov˘m pfiedsedou KR SDâR kraje
Vysoãina byl zvolen Ing. Ivan Kr-
Àansk˘, kter˘ nahradil dlouholeté-
ho úspû‰ného pfiedsedu p.Antonína
Kalába, kter˘ se z dÛvodu onemoc-
nûní vzdal funkce. Ing. I. KrÀán-
ského nahradila ve funkci pfiedsedy
místní organizace Îìár n.S.dosa-
vadní místopfiedsedkynû paní Emi-
lie Bene‰ová.

K dal‰í zmûnû ve vedení Krajské
rady dochází v Ústeckém kraji. Do-
savadní dlouholet˘ funkcionáfi
a pfiedseda KR Jifií Hrdliãka se
vzdal pro onemocnûní funkce.
Ústfiední rada SDâR mu za dlou-
holetou ãinnost vyslovila, podobnû
jako p. A. Kalábovi, dík a uznání.
Kraj povede do voleb místopfiedse-
da

●
Doporuãujeme v‰em seniorÛm,

ktefií mají zájem zjistit jak vysoké
jsou náklady zdravotní poji‰Èovny
na jejich zdravotní péãi vãetnû lé-
kÛ, která jim byla poskytnuta v r.
2006, aby vyuÏili své zákonné prá-
vo a poÏádali zdravotní poji‰Èovnu
o „Úãet poji‰tûnce za rok 2006“.

Ve vlastnoruãnû podepsané Ïá-
dosti uveìte své rodné ãíslo. Zkon-
trolujte si získané údaje a upozor-
nûte na chyby ãi nejasné poloÏky.
Zdravotní komise SDâR vám nabí-
zí pomoc v pfiípadû nejasností.

●
Pokud platíte u lékafiÛ nebo v ji-

n˘ch zdravotnick˘ch zafiízeních do-
platky apod., poÏádejte o vydání
potvrzení s razítkem. Pokud máte
nejasnosti obraÈte se pfiímo na pfií-
slu‰né pracovi‰tû nebo na zdravot-
ní komisi SDâR.

●
Pokud chcete ve svém bydli‰ti

zaloÏit novou organizaci SDâR,
pfiípadnû zmûnit Klub seniorÛ na
samostatnou organizaci Svazu dÛ-
chodcÛ âR, obraÈte se o pomoc na
nejbliÏ‰í organizaci, tj. Krajskou
radu SDâR nebo pfiímo na ústfiedí
SDâR. Toto má k dispozici nábo-
rové letáãky a plakátky.

●
Upozornûní v‰em ãlenÛm a pfiíz-

nivcÛm Svazu dÛchodcÛ âR. Svaz
dÛchodcÛ âR - ústfiedí se k 1. úno-
ru 2007 odstûhovalo z Prahy 6-Dej-
vic, Wuchterlova 5. 
Nové sídlo:
Svaz dÛchodcÛ âR
nám. W.Churchilla 2
Telefon: 234 462 082 - 4
e-mail: svazduchodcu@seznam.cz
www.rscr.cz
Teletext Nova str.664 a 665

(Sídlo je v Domû odborov˘ch svazÛ
ve 3.poschodí ã. dvefií 337; ve stejné
budovû (v 9. Poschodí) sídlí i Rada
seniorÛ âR).

Dnes Vám mohu pfiedloÏit fakta
pfiesnûj‰í, ale nikoliv koneãná.

Komplexnû bude moÏné sociální
postavení seniorÛ a tím také stav
mezigeneraãní spravedlnosti v ães-
ké spoleãnost posoudit aÏ v bfieznu
a Ïivotní úroveÀ v kvûtnu 2007. Tj.
po zpracování údajÛ o prÛmûrné no-
minální mzdû v národním hospodáfi-
ství, o v˘konnosti ekonomiky
a v neposlední fiadû také o struktufie
a dynamice spotfieby. Sociální po-
stavení a Ïivotní úroveÀ ãesk˘ch
seniorÛ jsou základními veliãina-
mi, které Rada seniorÛ perma-
nentnû vyhodnocuje a pfii jedná-
ních s ústavními ãiniteli projedná-
vá. O v‰em Vás budeme informovat
v Dobû seniorÛ, a to v dubnovém
a následnû v ãervnovém vydání. To-
lik úvodem.

PfiíjemcÛ starobních penzí v loÀ-
ském roce pfiibylo, a to o 33 480, tj.

o 1,7 %. Celkovû starobní penze po-
bíralo 1 995 350 seniorÛ oproti
1 961 870 seniorÛm v roce pfied-
chozím. PrÛmûrná starobní penze
sólo pak dosahovala 8129 Kã
k 1. lednu a 8 187 Kã k 31. pro-
sinci 2006 (jde o penze
civilního sektoru, bez
penzí ozbrojen˘ch slo-
Ïek). Z toho u muÏÛ
9157 Kã a u Ïen 7431
Kã. Jde o meziroãní
rÛst penzí o 5,57 %
a jejich reálné kupní
síly o 3,02 %. RÛst Ïi-
votních nákladÛ dÛ-
chodcÛ, kter˘
k 31. prosin-
ci meziroã-
nû ãinil
2,5 pro-

centního bodu tedy lednová valori-
zace penzí vykompenzovala. Mûfie-
no k pfied transformaãnímu roku
1989 pfiev˘‰ila reálná kupní síla prÛ-
mûrné penze jeho úroveÀ o 6,33 %.
O Ïádnou v˘hru ale nejde, jsme 
17 rokÛ po ekonomické transforma-
ci, navíc reálná kupní síla prÛmûrné
mzdy úroveÀ roku 1989 pfiev˘‰ila
jiÏ o 44,8 %. A to v roce 2005, za
rok 2006 data nejsou k dispozici..
Nejvíce seniorÛ pobíralo starobní
dÛchod v pásmu od 7000 do 9 000
Kã. Nejvy‰‰í starobní dÛchod pak
byl vyplácen v pásmu od 54 000 do

55 000 Kã a pobí-
rala jej jedna oso-
ba. Z teritoriálního
hlediska byly ne-
vy‰‰í penze v okre-
se  Praha 6 (8 922
Kã) a nejniÏ‰í
v okrese Znojmo
(7614 Kã). Jde
o rozdíl 1308 Kã.
Pouze tfii kraje pfie-
v˘‰ily prÛmûrnou
penzi v âeské re-
publice.

K 1. lednu 2007 byly penze valo-
rizovány, v prÛmûru o 6,2 %, tj. na-
v˘‰ení o 508 Kã. Jde o 138 Kã mû-
síãnû navíc oproti zákonnému mini-
mu. PrÛmûrná starobní penze sólo
tak dosahovala 8695 Kã a k 31. led-
nu jiÏ 8 708 Kã. Nízké starobní pen-
ze, tj. do úrovnû Ïivotního minima
(od 1. 1. 2007 3 126 Kã u osamûlé
osoby) pobírá 10 148 seniorÛ, loni
je pobíralo 11 119 seniorÛ. Jde me-
ziroãní pokles o 8,73 procentního
bodu. Nejvíce penzí je vypláceno ve

v˘‰i od 7000 Kã do 10 000 Kã, cel-
kovû 941 916 seniorÛm. Z celkové-
ho poãtu vyplácen˘ch starobních
penzí jde o 66,06 %. Poãet nejvy‰-
‰ích penzí vyplácen˘ch âeskou
správou sociálního zabezpeãení, tj.
penzí nad 12 500 Kã meziroãnû
vzrostl z 10 618 v roce 2006 na
43 350 v roce 2007, tedy ãtyfinásob-
nû. Jde o nejvy‰‰í tempo meziroãní-
ho rÛstu ze v‰ech jedenácti pfiíjmo-
v˘ch pásem. V této souvislosti je
ale nezbytné dále dodat, Ïe ozbroje-
n˘m sloÏkám âeská správa sociál-
ního zabezpeãení penze nevyplácí,
vysok˘ch penzí tedy bude daleko
více. Na prÛmûrnou penzi, tj. na
8 708 Kã nedosahuje 789 948 se-
niorÛ, tj. 55,4 % z celkového po-
ãtu. 

ZDENùK PERNES
- pfiedseda Rady seniorÛ âR

âeská rep. 8187 Kã Index/âR

Moravskoslezsk˘ 8260 Kã 100,89
Zlínsk˘ 7991 Kã 97,61
Olomouck˘ 7969 Kã 97,34
Jihomoravsk˘ 9097 Kã 98,90
Vysoãina 7943 Kã 97,02
Pardubick˘ 7997 Kã 97,68
Královéhradeck˘ 8066 Kã 98,52
Libereck˘ 8114 Kã 99,11
Ústeck˘ 8142 Kã 99,45
Karlovarsk˘ 8073 Kã 98,61
PlzeÀsk˘ 8147 Kã 99,51
Jihoãesk˘ 8077 Kã 98,66
Stfiedoãesk˘ 8195 Kã 100,10
Hl. m. Praha 8768 Kã 107,10

V˘‰e dÛchodu v Kã Poãet Index %z celkového
od do 2006 2007 207/206 poãtu

do 3199 11119 10148 9127 0,71
3200 3999 6200 6480 103,02 0,45
4000 4999 18101 13980 77,23 0,98
5000 5999 59649 34919 58,54 2,45
6000 6999 220616 128128 58,08 8,99
7000 7990 376381 317412 84,33 22,26
8000 8999 329074 344817 104,78 24,18
9000 9999 219660 279687 127,33 19,62

10000 10999 86445 161045 186,28 11,29
11000 11999 48615 67182 138,19 4,72
12000 a více 20087 61992 308,62 4,35

Celkem 1396047 1425790 102,13

Penze ãesk˘ch seniorÛ v roce 2006
V novoroãní bilanci v˘sledkÛ práce Rady seniorÛ
âR za rok 2006 jsem z neúpln˘ch dat naznaãil so-
ciální postavení ãesk˘ch seniorÛ, které se pfies
nav˘‰ení prÛmûrné starobní penze sólo o 155 Kã
oproti zákonnému minimu meziroãnû nezlep‰ilo.

Zdenûk PERNES
– pfiedseda Rady seniorÛ âR
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Dopis mûsíce
Pfii‰el z Litomûfiic a jeho autor-
kami jsou ãlenky tamnûj‰í míst-
ní organizace Svazu dÛchodcÛ
âR Eva Vladyková a Sonja
Chmelová. Pí‰e se v nûm:

„Oblíbili jsme si noviny Doba seni-
orÛ,pro obsah ,kter˘ seniorÛm oprav-
du pomáhá.

Chtûli bychom pfiispût svou tro‰kou
pro informaci ostatním seniorÛm.

V na‰em 25 000 mûstû Litomûfiice
máme mimo jiné i Klub seniorÛ jehoÏ
patronem je Mûstsk˘ úfiad. Klub je pl-
nû vyuÏíván. KaÏdé pondûlí se zde ko-
nají pfiedná‰ky na rÛzná témata, tfieba
lékafiská, cestovatelská, pfiírodovûd-
ná,hudební a jiná . Oblíbená jsou i té-
mata se zamûfiením na bezpeãnost se-
niorÛ, které se konají nûkolikrát roãnû
a seznamují nás s nimi pracovnice Po-
licie âR.

Oblíbená jsou i odpoledne, kdy
zdobíme triãka,pol‰táfie, pleteme a ‰i-
jeme panenky.Vût‰í panenky jsme ‰i-
ly i pro UNICEF. Tû‰í nás, Ïe v˘tûÏek
z prodeje jde na oãkovací séra pro dû-
ti v rozvojov˘ch zemích. Akce v pfií-
rodû s pracovníky CHKO âeské Stfie-
dohofií a akce které pro nás pofiádá
Galerie v˘tvarného umûní v Litomûfii-
cích se tû‰í velké oblibû.

Tûlesnou kondici si seniorky udrÏu-
jí 2x t˘dnû na relaxaãním
cviãení.Nûktefií z nás se zúãastnili
„Krajsk˘ch sportovních her seniorÛ“
v Mostû a to úspû‰nû. Rádi také sou-
tûÏíme v házení ‰ipkami a to i na‰e
nejstar‰í ãlenky.

Pravidelné hudební ãtvrtky jsou
stále oblíbenûj‰í a schází se nás stále
více. Zpíváme s doprovodem kytary
a mandoliny. Ná‰ repertoár je pestr˘. 

Nûkolikrát roãnû jezdíme do diva-
del. Ani v poznávání památek a rÛz-
n˘ch zajímavostí v na‰em regionu ne-
zÛstáváme pozadu. Abychom nebyli
jen pasivními obyvateli mûsta, zúãast-
Àujeme se rÛzn˘ch akcí mûsta a ãasto
sv˘mi pfiipomínkami pomáháme od-
stranit rÛzné nedostatky.

Je nám líto,Ïe nûkteré kulturní akce
jsou pro seniory cenovû nedostupné. 

●
Za ispirativní dopis dûkujeme

a pfiejeme hodnû úspûchÛ v práci. In-
formace o dal‰ích akcích velmi rádi
zvefiejníme na stránkách DS. (fav)

ZA ZÁBAVOU
Chcete se dobfie pobavit a nevíte kde?
Máme pro vás tip. JestliÏe jste z Pra-
hy nebo blízkého okolí a máte rádi ta-
nec, tak v˘born˘m uvolnûním jsou

odpoledne se skupinou Colorklub,
která se konají v KD BarikádníkÛ
(Barãa). Na své si pfiíjdou pfiíznivci
dechovky, lidovek, swingu i country
a skupina se nebrání ani zahrání nej-
novûj‰ích hitÛ. V bfieznu v Barãe vy-
stoupí 4. a 18. a to vÏdy od 14. hodin. 

(red)

STALO SE4 DOBA SENIORÒ bfiezen 2007

AAKKTTIIVVNNÍÍ  SSEENNIIOORR

„Komu ãi ãemu slouÏí neprav-
divé informace, Ïe si dÛ-

chodov˘ systém pfiipsal v r. 2006

ztrátu? VÏdyÈ to není pravda! Je
moÏné, Ïe si ekonomiãtí redaktofii
spletou úãetní zÛstatek zahrnující
i v˘daje na r. 2007 (+ 2,2 mld.)
s korigovan˘m úãetním v˘sled-
kem oãi‰tûn˘m od jin˘ch období
neÏ je r. 2006 (+ 7 mld.)? Je to
v nedostatku ãasu, nedostatku
kompetentnosti, ve slepé dÛvûfie
nûkter˘m „zasvûcen˘m“ a nebo je
pfiíãinou tohoto mylného informo-
vání spoluvytváfiení objednané
psychózy, aby se vefiejné fondy
lépe privatizovaly?

Proto chci touto cestou opût
upozornit na nûkterá nesporná
fakta, která by nemûli opominout
Ïurnalisté-profesionálové:

DÛchodov˘ úãet ve ztrátû?

Údaje v mld. Kã zákon o SR upraven˘ skuteãnost
zaokrouhlené na desetiny na r. 2006 SR k 30. 6. k 31. 12.
Pfiíjmy z DP v r. 2006 270,3 279,1 268,5
V˘daje na DP jen za r. 2006 260,0 263,5 261,5
Vyvedení DP mimo dÛch. systém r. 2006 10,3 15,6 7,0
Vyvedení pfiebytku DP z let 2004 - 2005 
do pfiíjmu SR mimo DP v r. 2006 0 0 9,3
Posílení pfi. SR z DP pro jiné kapitoly SR 10,3 15,6 16,3
Kumulované pohledávky vÛãi plátcÛm
dluÏné od r. 1993 do r. 2006 (nedobytná rezerva DP) 59,7
V˘daje na administraci DP dle vyhlá‰ky MF ã. 76/2005 Sb. (ne dle skuteãné reÏie!) asi 4,7
Úspû‰nost v˘bûru âSSZ oãi‰tûná - za r. 2006 99,5 %
Provozní v˘daje âSSZ (vãetnû tvorby rezervního fondu) v r. 2006  1,9 %
Poãet jen starobních dÛchodcÛ / poplatníkÛ DP v tisících k 31. 12. 2005 1962 / 4825
Poãet jen starobních dÛchodcÛ / poplatníkÛ DP v tisících k 31. 12. 2006 1995 / 4848

Do DS jsme dostali tiskové prohlá‰ení poslance a místop-
fiedsedy V˘boru pro sociální politiku Poslanecké snûmovny
Parlamentu âR RSDr. Miroslava Opálky. T˘ká se toho, Ïe
vût‰ina ãesk˘ch médií pfiinesla 5. a 6. února informace
o údajnû ztrátovém v˘sledku na tzv. dÛchodovém úãtu za r.
2006. Vzledem k tomu, Ïe záleÏitost se t˘ká pfiedev‰ím se-
niorÛ a také proto, Ïe poslancÛvo vyjádfiení potrefená mé-
dia ignorovala, pfiiná‰íme v DS jeho podstatné ãásti.

KOMENTÁ¤ K TABULCE:
● Jak lze z exaktních údajÛ zjistit, dÛchodov˘ systém

není uÏ tfietím rokem ve ztrátû! A to i po zv˘‰ení man-
datorních v˘dajÛ novelami zákona ã. 155/1995 Sb., o dÛ-
chodovém poji‰tûní, pro r. 2006 (v˘daje, které nebyly
souãásti matematického modelu tzv. Bezdûkovy komise,
na zv˘‰ené v˘platy: ãásteãn˘ch invalidních dÛchodÛ,
vdoveck˘ch a hornick˘ch dÛchodÛ).

● Schvalovaná struktura státního rozpoãtu jiÏ rozpo-
ãtovû pfiedjímá pfiebytky na dÛchodovém úãtu státního
rozpoãtu, které jsou rozpou‰tûny v jin˘ch v˘dajích státu.
Je tfieba zdÛraznit, Ïe zvy‰ování rozpoãtovan˘ch pfiíjmÛ
jde nad rámec reality (pfiedpokládaného rÛstu mezd, re-
spektive vymûfiovacích základÛ), coÏ se odrazilo v plnû-
ní rozpoãtovan˘ch pfiíjmÛ, ale uÏ ne v rozpoãtovan˘ch
v˘dajích (mimo dÛchodov˘ systém) z tûchto fiktivních
pfiíjmÛ.

● Nepotvrdilo se tvrzení vlády ODS, Ïe v systému ne-
bude dostatek finanãních prostfiedkÛ na v˘platu prosin-
cov˘ch dÛchodÛ a zcela nerozumnû se rozpustila - vloÏi-
la do pfiíjmÛ státního rozpoãtu r. 2006 - kumulovaná re-
zerva z pfiebytkÛ v˘bûru na DP z r. 2004 a 2005 ve v˘‰i
cca 9,3 mld. Kã. Kdo ji tam vrátí?

● Vrezervû pro dÛchodov˘ systém chybí dnes jiÏ vût-
‰inou nedobytné prostfiedky - kumulované pohledávky od
r. 1993 do r. 2006 ve v˘‰i témûfi 60 mld. Kã. Kdo za to
mÛÏe?

● DÛchodov˘ systém je samofinancovateln˘ a dokon-
ce uhrazuje i reÏijní náklady âSSZ, která vykonává i ãin-
nosti mimo dÛchodov˘ systém. Je to jedin˘ orgán státní
správy, jehoÏ celá ãinnost není hrazena z daÀov˘ch pfiíj-
mÛ státu, ale pfiedev‰ím ze sociálních pojistn˘ch systémÛ
- sociálního zabezpeãení.

● V˘bûr poji‰tûní je ochuzen urãitou asymetrií. DÛ-
chodov˘ systém je dosud vysoce solidární i v tom, Ïe
plátci nesou bfiemeno úhrad zápoãtov˘ch dob, za které
stát do systému neodvádí pojistné, jako je tomu u zdra-
votního poji‰tûní (za tzv. státní poji‰tûnce). A dále neo-
podstatnûn˘m rozdílem pro v˘poãet vymûfiovaciho zá-
kladu u zamûstnancÛ a u osob samostatnû v˘dûleãnû ãin-
n˘ch, které odvádûjí v˘raznû ménû.

● Pfiedpokladem rÛstu pfiíjmÛ na dÛchodovém poji‰tû-
ní bude v dal‰ím období vedle rÛstu mezd také sniÏová-
ní nezamûstnanosti. Armáda cca 450 tisíc registrovan˘ch
nezamûstnan˘ch by do systému odvedla nemalé finanãní
prostfiedky a vytvofiila vysok˘ pfiebytek pro kritické ob-
dobí!
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Soudce udûlil mnohem pfiísnûj‰í 
tresty, neÏ navrhovala obÏaloba.

Státní zástupce chtûl pro Mlynáfie pou-
ze roãní podmínûn˘ trest s odkladem
na dva ãi tfii roky. Podmínûné tresty
navrhl státní zástupce i Chmelíãkovi
a Novotnému. V‰ichni svoji vinu popí-
rali.

Ve vût‰inû médií se následnû rozje-
la kampaÀ, Ïe b˘val˘ ministr a jeho
spoleãníci jsou obûtmi justice, protoÏe
ve skuteãnosti jejich jednáním ne-
vznikla Ïádná ‰koda. Do DS jsme do-
stali i názor SdruÏení Obãané za svá
práva, která toto tvrzení popírá. I pro-
to, Ïe v novinách se neobjevilo, roz-
hodli jsme se dát tomuto nározu pro-
stor v DS. ByÈ z prostorov˘ch dÛvodÛ
v ponûkud zkrácené podobû.

K ãemu do‰lo
·koda je ve v˘‰i 13,7. mil. Kã a vznik-
la Státní pfiíspûvkové organizaci Test-
com. Tato ãástka mûla pfiijít na její
úãty, pfiípadnû tam zÛstat a ne na úãet
nezákonnû zaloÏené Testcom Servis
s.r.o (dále TS s. r. o.). Není moÏné pro-
vádût nezákonnou ãinnost a kdyÏ vás
pfii ní chytnou tvrdit, Ïe nevznikla
‰koda, Ïe pfieci nûco zÛstalo – to bylo
tûch 7,9 mil. Kã co policie âR zabavi-
la na úãtu s. r. o. poté, co se vûc zaãa-
la vy‰etfiovat.

Znûní zákona 219/2000 Sb. o Stát-
ním majetku je zcela jednoznaãné
v tom, Ïe „...stát mÛÏe zaloÏit obchod-
ní spoleãnost nebo se úãastnit jejího
zaloÏení pouze ve formû akciové spo-
leãnosti. K zaloÏení akciové spoleã-
nosti nebo úãasti na jejím zaloÏení je
zapotfiebí pfiedchozí souhlas vlády.“
Zakládat s.r.o. se ministerstvÛm nepo-
voluje vÛbec! Hlavním smyslem toho-
to ustanovení je zabránit obcházení zá-
kona o vefiejn˘ch zakázkách. Obchod-
ní zákoník nikdy nerozli‰oval akciové
spoleãnosti na státní, mûstské a ostatní
- soukromé. TotéÏ platí pro s. r. o. Ty-
to spoleãnosti jsou pouze jedny.
V nich rozhodují pouze lidé, ktefií jsou
ve spoleãnostech zapsáni v pfiedsta-
venstvu nebo v dozorãí radû a nikdo ji-
n˘, ani pan president, ani pfiedseda vlá-
dy, ani ministr, ani primátor nemají
právo cokoliv ãinit ve spoleãnostech,
kde mají pfiíslu‰ní vlastníci 51 % ma-
jetku. Jen následnû prostfiednictvím
valn˘ch hromad spoleãností a v ní lidí
vlastníkem do nich dosazen˘ch, ktefií
mu také nemusí vyhovût. Ti se tam
rozhodují dle svého vlastního rozumu

a sv˘ch pfiání a lobování. Z hlediska
práva je tedy zaloÏení obchodní s. r. o.
soukromou záleÏitostí, kde má stát pfií-
padnû spoluúãast nebo vût‰í ãást ma-
jetku a kde o v‰ech finanãních opera-
cích rozhodují pouze statutární zástup-
ci spoleãnosti. Pfiesná v˘‰e ‰kody vy-
plynula ze zákonÛ âR, ze soudního
jednání, ze smluv uzavfien˘ch mezi TS
s.r.o. a státní pfiíspûvkovou organisací
Testcom a Ministerstvem Informatiky,
z faktur, z v˘pisÛ z úãtÛ a v neposled-
ní fiadû ze zji‰tûní Policie âR. Uzaví-
rání tûchto pro stát nev˘hodn˘ch
smluv bylo umoÏnûno vyhazovem bez
udání dÛvodÛ Ing. Radko Hochmana
CSc. a jmenováním Mgr. Chmelíãka
fieditelem Testcomu dne 11. 6. 2003.
To umoÏnilo podepisování vzájem-
n˘ch smluv a faktur mezi Testcomem,
Testcom Servisem s. r. o. a Minister-
stvem informatiky.

Vyãíslení ‰kody
·koda vznikla nezákonn˘m pfievodem
státních penûz z rezervního fondu stát-
ní pfiíspûvkové organizace Testcom ve
v˘‰i 7,5 mil Kã dne 23.10. 2003 na
úãet TS s. r. o. nezákonnû zaloÏené
dne 30. 9. 2003. Rezervní fond je ur-
ãen zákonem pro státní organizace
a nelze ho pouÏít na zakládání s. r. o.
nebo a. s. Tuto s. r. o. zaloÏili Mgr.
Chmelíãek a ing Novotn˘ jako jedna-
telé, pan Mlynáfi jako pfiedseda a ing.
Bérová a pan Frankl jako ãlenové do-
zorãí rady.

Dal‰í ãástka nezákonnû pfievedená
na úãet TS s. r. o. bylo 2,97 mil. Kã,
které fakturoval TS s. r. o. Testcomu
dne 23.3.2004 za fiktivní nehmotn˘
majetek.

Posledním pfiíjmem TS s.r.o. byla
ãástka 3,2 mil Kã, kterou fakturovala
spoleãnosti EKONOMIA – HOSPO-
DÁ¤SKÉ NOVINY v lednu a únoru
2004 (dvakrát po 1,6 mil Kã). Tento
pfiíjem byl umoÏnûn smlouvou o povû-
fiení TS s.r.o správou Portálu vefiejné
správy a smlouvou o vydávání Ob-
chodního vûstníku mezi Ekonomií
a TS s.r.o. ze dne 18. 12. 03. Tyto ãást-
ky byly fakturovány je‰tû 3 mûsíce po
dopisech Ministerstva financí a samot-
ného ministra ing. Sobotky ze dne 
4. 12. 2003 na Testcom a na Minister-
stvo informatiky, Ïe zaloÏení TS s.r.o.
a pouÏití reservního fondu je nezákon-
né se v‰emi dÛsledky. Pan Mlynáfi zru-
‰il TS s.r.o. aÏ 28. 2. 2004 po dvou in-
terpelacích v Parlamentu âR a po do-

pisu od odborové organizace a zpráv
v tisku, kdyÏ jiÏ bylo jasné, Ïe tuto ne-
zákonnou ãinnost nelze dál provozo-
vat.

Obvinûn˘m v této kause nejvíce pfii-
tíÏilo to, Ïe uvedli v omyl vládu âR.
Usnesením vlády ã.503 z 12. 11. 2003
pfievedla vláda âR vydávání Obchod-
ního vûstníku na Min. informatiky
s tím, Ïe jej bude vydávat prostfiednic-
tvím pfiíspûvkové organizace Testcom.
Ale místo toho pfie‰la tato v˘nosná
fakturace na TS s. r. o. právû dle
Smlouvy o vydávání Obchodního vûst-
níku. TS s. r. o. si smluvil odmûnu ve
v˘‰i 20 milionÛ roãnû, které bude fak-
turovat Ekonomii – Hospodáfisk˘m no-
vinám v mûsíãních splátkách po 
1,6 mil Kã. Ve smlouvû je dále uvede-
no, Ïe bude neprodlenû zahájeno jed-
nání o prodlouÏení smlouvy. Proto ta-
ké Hospodáfiské noviny tak hlasitû ob-
hajují p. Mlynáfie a spol.

Podle soudu tento trik dlouhodobû
plánovali jednak zaloÏením TS s.r.o.
tak i pfievodem vydávání Obchodního
vûstníku z Ministerstva spravedlnosti
na Ministerstvo informatiky. A to jim
dle na‰eho uvaÏování nejvíce pfiitíÏilo
- Ïe podfoukli vládu.

Celková ‰koda tedy odpovídá 7,5
+ 2,97 + 3,2 = 13,67 mil. Kã.

Kdo z toho tûÏil?
Z celkové ãástky 13,7 mil Kã bylo
pouÏito pfiibliÏnû 460 tis. na jejich od-
mûny a na odmûny za právní sluÏby!
Dal‰ích 5,3 mil. bylo pfievedeno na
Capital Internet Publishers (CIP) 
Dr. Baránka. Co se s tûmito penûzi ná-
slednû stalo Policie âR nezjistila, aã-
koliv pokud byly získány nezákonnû,
mûly b˘t na úãtu CIP blokovány stej-
n˘m zpÛsobem jako zÛstatek 7,9 mil.
Kã na úãtu TS s.r.o.

S pfiíjmy TS s.r.o. bylo tedy naloÏe-
no takto 7,9 + 0,46 + 5,3 = 13,66 mil

PfiestoÏe státní pfiíspûvková organi-
zace Testcom zamûstnává pfiibliÏnû sto
odborníkÛ na informaãní technologie,

Kauza exministra Mlynáfie
PODLE MNOH¯CH MÉDIÍ JE NEVINN¯, DS P¤INÁ·Í NÁZOR DRUHÉ STRANY
B˘val˘ ministr informatiky Vladimír Mlynáfi by mûl jít
na pût a pÛl roku do vûzení. Soud ho koncem ledna
uznal vinn˘m v kauze firmy Testcom servis. Spolu
s Mlynáfiem byli odsouzeni také exfieditel âeské televi-
ze Du‰an Chmelíãek a jeho námûstek Vít Novotn˘. Ti
dostali ‰estileté tresty.

byla správou portálu povûfiena TS
s.r.o. aãkoliv nemûla Ïádné odborné
zamûstnance. Proto se soud domníval,
Ïe TS s.r.o. byla zaloÏen zámûrnû za
úãelem získávání penûz pro její zakla-
datele. Ty pak mizely v CIPu – a ne-
známo ve kter˘ch kapsách. Aãkoliv je
p. Mlynáfi hlídal, jak sám tvrdí, aby se
nûkde neztratily.

Právní vûdomí a právníci na Minis-
terstvu informatiky, asi kdyÏ se vyuão-
valo vlastnické právo, chybûli. Ihned
po nástupu p. Mlynáfie zaãaly nezá-
konnosti. Neudûlalo se v˘bûrové fiíze-
ní na pfiestavbu 5. a 6. patra v moder-
ní budovû !! Jen kytky tam stály pfii-
bliÏnû 300 tisíc. Spfiátelen˘m dodava-
telÛm tak bylo rozdáno celkem 12 mil
státních penûz, bez jakéhokoliv stropu.
V˘bûrové fiízení se pfieci nekonalo.
Prostû ráj dodavatelÛ. Pokuta za zneu-
Ïití tûch 12 milionÛ státních penûz by-
la obrovská – 30 tisíc. Navíc ji zapla-
tilo ministerstvo

âechy, ráj korupce?
KdyÏ vidûli, Ïe se jim nemÛÏe nic

stát tak pokraãovali. Vymysleli si to
s.r.o. se v‰emi tûmi triky. Privatizace
totiÏ se zlat˘mi doly skonãila. Na ne-
zákonnosti svého poãínání byli upo-
zornûni písemnû nûkolikrát. Kdo kve-
ruloval byl vyhozen. Je‰tû 5. 1.2004
psaly Odbory, co je s tím zaloÏením
s.r.o. Arogantní odpovûì sekretariátu
z 19. 1. 2004 znûla – o to se nestarej-
te, v‰e je v pofiádku!

Na‰e sdruÏení nemá nic proti panu
Mlynáfiovi a spol. Jen jsme byli nuce-
ni jako odpovûdní obãané tohoto státu
zastavit protizákonná jednání a triky.

Nedovedeme si pfiedstavit, kdyby
totéÏ nûkdo provedl na Magistrátû. Jen
pfievedení Rezervního fondu na sou-
krom˘ úãet. To by byl pane poprask.
Nebo nûjak˘ obyãejn˘ úãetní. Ten by
sedûl, aÏ by zãernal.

Ruka zákona koneãnû spravedlivû
ocenila nezákonnosti. Kdyby k tomu
do‰lo jiÏ v roce 92 nebo 93 – nemuse-
la b˘t v Konsolidaãní Agentufie ztráta
800 miliard Kã.

Celá tisková kampaÀ i zpravodajství
TV Prima spûjí k tomu, aby se fieklo
„Cel˘ národ si pfieje prezidentskou mi-
lost pro pana ministra Mlynafie, kter˘
byl neprávem odsouzen zlou a nepfiejí-
cí justicí.“

Obãané za svá práva
Ing. ALE· MORAVEC.

místopfiedseda

Tolik z dopisu, kter˘ do‰el do re-
dakce DS. Nehodláme ho nijak ko-
mentovat, bereme ho jako jeden
z názorÛ, kter˘ v aféfie sice zaznûl,
av‰ak ve vût‰inû médií se z nûho nic
neobjevilo. Jen dodáme, Ïe dfiíve
platilo, Ïe neznalost zákonÛ neo-
mlouvá a Ïe dvojnásob by to mûlo
platit o tûch, kdo se podílejí na jejich
tvorbû. Samozfiejme dáme v DS od-
povídající prostor i v‰em, kdo pfied-
vedou dÛkazy, Ïe argumenty Sdru-
Ïení Obãané za svá prává neodpoví-
dají skuteãnosti. (fav)
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Na v˘robû panenek se podílejí
klientky Domova dÛchodcÛ

v Albrechticích nad Orlicí, Geria-
trického centra v T˘ni‰ti nad Orlicí,
Domovinky pfii Domû seniorÛ
a Klubu seniorÛ v Rychnovû nad
KnûÏnou. Zásluhu na tom má ob-
ãanské sdruÏení Kivanis Klub
v Rachnovû nad KnûÏnou. Jednou
z jeho nejaktivnûj‰ích ãlenek je b˘-
valá uãitelka, dnes seniorka paní
Marie Zientková.

„Rychnovsk˘ klub Kivanis vznikl
v r. 1997, kdy se navzájem oslovili
lidé, ktefií chtûli pomáhat postiÏen˘m
i nadan˘ch dûtem. Pfiedev‰ím b˘valí,
ale i souãasní uãitelé a fiada dal‰ích
zájemcÛ. Od té doby tak ãiní nejrÛz-
nûj‰ími formami, takÏe kdyÏ jsem
v roce 2002 byla oslovena
sv˘mi v prÛmûru o 16 let mlad‰ími
b˘val˘mi kolegy, ãleny Kivanisu,
s nad‰ením jsem vstoupila do klubu.
Do práce v klubu jsem se zapojila
s radostí, protoÏe i na svém b˘valém
pracovi‰ti, uãÀovské ‰kole, jsem po-
znala, Ïe spolupracovat s mlad˘mi
lidmi je bezvadné obohacení Ïivota.“

A nápad s panenkami?
„KdyÏ prezident na‰eho klubu

pfii‰el s tím, Ïe terapeutická panen-
ka, která vznikla v roce 1992 v jiÏ-
ní Austrálii, obíhá svût, tak, proto-

Ïe jsem amatérská ‰vadlena, ujala
jsem se úkolu uvést panenku do Ïi-
vota u nás. U‰ila jsem 25 panenek,
vyrobila ‰ablonu, zajistila v˘plÀ
a strojové nastfiíhání. Ke spoluprá-
ci se seniory do‰lo tak, Ïe jsem
oslovila ãlenky místního klubu se-
niorÛ, kde se na‰lo dost ochotn˘ch
rukou a pozdûji se pfiidaly také
obyvatelky z Domu sociálních slu-
Ïeb a dal‰í. Ná‰ prezident, kter˘ je
fieditelem Geriatrického centra, za-
pojil babiãky, které u‰ité
panenky vyplÀují.

Vyrobit panenky není jen tak.
Kromû toho, Ïe by se mûly líbit ne-
mocn˘m dûtem, musí splÀovat ná-
roãné zdravotní normy. V˘plÀ bavl-
nûné panenky je z antialergické vaty
nebo polyesterov˘ch vláken. DoplÀ-
me vyjádfiení fieditele rychnovské
nemocnice RNDr. ·tûpána, kter˘
k této aktivitû uÏ dfiíve uvedl: „Tyto
panenky jsou v˘borná vûc, vná‰í do
toho hravost, dûti si ménû uvûdomu-
jí, Ïe jsou v nemocnici. Je to pro nás

vûc dÛleÏitá, moderní,
jsme v ‰irokém okolí je-
diní, ktefií to dûláme.
Rozhodnû to pro nás
znamená hodnû a jsme
velice vdûãni dodavateli
panenek, protoÏe teì je
mÛÏeme dávat prakticky
kaÏdému dítûti. Kdyby-
chom si tyto panenky
nechali vyrobit profesio-
nálnû u nûjakého doda-
vatele, tak by to nebyla
zrovna levná záleÏitost.“

A co fiíká paní Ma-
rie, která na tom v‰em
má mimofiádnou zá-
sluhu?

„Vyvíjet charitativní
ãin-nost v mém pojetí

je o nad‰ení pro vûc, o ochotû spo-
lupracovat, o vstfiícnosti, o upfiim-
n˘ch úmyslech a dotáhnutí záleÏi-
tostí do konce. To, Ïe panenky slou-
Ïí dûtem a pÛsobí jim radostje ús-
pûch nás v‰ech a já dûkuji sv˘m
mlad˘m pfiátelÛm za pfiízeÀ, kterou
mû vûnují, moc to pro mne zname-
ná, cítím se dobfie a fiíkám jim Ïer-
tem, Ïe mne vûkovû dostihnou.“

Pfiipravili Josef KRÁM
a Franti‰ek VONDERKA

„Zdarvotní cviãení seniorÛ probíhá
v na‰í organizaci jiÏ pát˘m rokem,“
napsala nám ãlenka MO SD âR
z Hradce Králové Hana ·veco-
vá.“Cviãí ná‰ uÏ ‰edesát ve vûko-
vém rozmezí od 55 do 80 let. Cvi-
ãení probíhá na jafie a na podzim

vÏdy po tfii mûsíce kaÏdé úter˘ od-
poledne. Jedná se pfiedev‰ím o cvi-
ãení zamûfiené na zdokonalení d˘-
chání, procviãování kloubÛ a svalÛ
pátefie a také na celkovou relaxaci
pfii hudbû. Cviãíme pod vedením
na‰í ãlenky, zku‰ené cviãitelky
Mgr. Vûry Sítné. Cviãí pfieváÏnû Ïe-
ny, i kdyÏ se obãas mezi nás odváÏí
i nûjak˘ muÏ. Kromû toho vyuÏívá-
me t˘denní rehabilitaãní jarní poby-
ty ve stfiedisku pod hradem Pecka
a podzimní ãtrnáctidenní pobyty
v ¤ecku na Korfu, které organizuje
TJ Sokol Hradec Králové, kter˘
nám také pronajímá tûlocviãnu.“
●

Petra âernocká se
rozhodla pro pû-
veck˘ návrat ke
sv˘m posluchaãÛm.
Nové CD s názvem
Souhvûzdí stfielce jí

pokfitila „kmotra“ a její dlouholetá
kamarádka Iva Huttnerová..
●
Svûtovou novinku – tlakomûr Ten-
soval duo control, pfiedstavila spo-
leãnost HARTMANN-RICO 15.
února v Praze. Kombinací dvou
profesionálních metod mûfiení
umoÏÀuje dvojnásobnû pfiesné mû-
fiení krevního tlaku. Korotkovova
(tzv. poslechová) metoda mûfiení

krevního tlaku se vyznaãuje vyso-
kou pfiesností v˘sledkÛ. UmoÏÀuje
získat pfiesné hodnoty mûfiení
i u pacientÛ, ktefií trpí poruchami
srdeãního rytmu (arytmiemi). U pa-
cientÛ, ktefií mají zvuk tepu tak sla-
b˘, Ïe ho není moÏné Korotkovou
metodou zachytit, technologie Duo
Sensor automaticky pfiepne tlako-
mûr na zobrazování v˘sledkÛ dle
oscilometrického mûfiení krevního
tlaku. PouÏívání je velmi jednodu-
ché nejen pro lékafie ale také pro ‰i-
rokou vefiejnost.
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ZZAAZZNNAAMMEENNÁÁNNOO DDSS Bezvadné obohacení Ïivota
Oblastní nemocnice v Rychnovû nad KnûÏnou dostala cel-
kem uÏ 2300 tzv. Kivanis-panenek (KIWANIS - DOLL) pro
dûtské pacienty. Zejména pacienti dûtského oddûlení této
nemocnice v Rychnovû nad KnûÏnou (primáfiem je MUDr.
Ondru‰) i jejich rodiãe znají tuto panenku, která pomáhá
nemocn˘m dûtem pfiekonávat stres z hospitalizace a záro-
veÀ má i terapeutick˘ úãinek. Na jednoduchém modelu pa-
nenky, kterou si po svém dotvofií a omalují, mohou totiÏ
dûti lépe poznat svoji nemoc, pochopit léãebné postupy
a potlaãit strach z neznámého prostfiedí.

Co znamená KIVANIS
Jde o dobrovolnou organizaci, bez ideologick˘ch a ná-
boÏensk˘ch podtónÛ, jejíÏ hlavní nápní práce je chari-
tativní pomoc. S nápadem na její zaloÏení pfii‰li krejãí
Joseph C. France a profesionální promotér Allen S.
Browne v americkém Chicagu v roce 1914, dne 
21. ledna 1915 byla
pod jménem Kiwanis
Club skuteãnû zalo-
Ïena. Mûla slouÏilt
nejen charitû jako ta-
kové, ale i navazová-
ní vztahÛ mezi pod-
nikav˘mi lidmi, ktefií
se charitativní ãinnosti chtûli vûnovat. Název si zakla-
datelé odvodili z vûty v jazyce severoamerického indi-
ánského kmene OãipeÛ „Nunc Kee – wanis“, coÏ pfie-
loÏeno do ãe‰tiny znamená „Dejme o sobû sly‰et“.

Dát o sobû sly‰et skutky ve prospûch potfiebn˘ch.
Jak se uvádí ve statutu Kivanis, kaÏd˘ z nás za to, ãím
je a za svÛj úspûch vdûãí svému okolí. A mûl by to
okolí vracet, protoÏe doby ãistého individualismu jsou
dávno pryã. Lidé by si mûli pomáhat.

My‰lenky zakladatelÛ se v USA a následnû ve svû-
tû setkaly s mimofiádnou odezvou. V Evropû první
klub Kiwanis vnikl pfied 44 lety - 23. února 1963 v ra-
kouské Vídni. V zápûtí se v‰ak kluby objevily i v Nû-
mecku, Belgii, Norsku a postupnû v dal‰ích zemích.
Dnes v Evropû pÛsobí regionální federace se sídlem
v belgickém Gentu.

Do roku 1987 byly kluby Kiwanis v˘hradnû muÏ-
skou záleÏitostí, pak do nich bylo umoÏnûno vstou-
pit i Ïenám, které dnes tvofií zhruba pûtinu v‰ech ãle-
nÛ.

V souãasné dobû uÏ na celém svûtû pÛsobí na
13 000 Kiwanis KlubÛ, jsou rozdûleny do pûti regiál-
ních federací, které se dále dûlí na územní distrikty.
V roce 2005 mûly dohromady 275 000 ãlenÛ v 93 ze-
mí.

V âeské republice první Kivanis Kluby zaãaly vzni-
kat po roce 1989. Pracují a dávají o sobû opravdu sly-
‰et. Tak dobfie, Ïe letos 27. dubna se v Praze uskuteã-
ní jednání, jehoÏ hlavním smyslem bude utvofiení sa-
mostatného územního distriktu Kivanis pro âeskou
a Slovenskou republiku. Bude to první distrikt staro-
bylého klubu, kter˘ vznikne na území b˘val˘ch so-
cialistick˘ch státÛ.

Seniorka Marie Zientková s primáfiem Ondru‰em.
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Horké fiecké léto
Chvíli pfied svatbou pfiistihne Sofie

Metropolisová svého skoromanÏela

vá‰nivû objímat jednu z druÏiãek. Na-

stal ãas zmûn! Sofie

zabaví v‰echny sva-

tební dary vãetnû ma-

lého ãinÏáku od rodi-

ãÛ jako od‰kodné,

najde si novou práci

v detektivní kanceláfii

str˘ce Spyra. Nic do-

brodruÏného, spí‰ na-

opak - ‰pehování záletn˘ch manÏelek

a hledání zabûhnut˘ch pejskÛ. A pak

to pfiijde. Nejlep‰í kamarádce Sofiiny

matky ukradou psa. Kniha ·tûstí na
fieck˘ zpÛsob je provokativní, napína-

vá i vtipná souãasnû a ocení ji v‰ich-

ni, komu se líbila Moje velká tlustá

fiecká svatba. Román Tori Carringto-

na, coÏ je literární pseudonym manÏe-

lÛ Lori a Tonyho Karaianniov˘ch, vy-

dalo nakladatelství BBart a koupíte ji

za 199 korun.

Zapeklité historky
Milovníci suchého anglického humo-

ru ocení román, kter˘ v âesku vychá-

zí poprvé. Angliãan

se pohádá v americ-

kém hotelu. Pfiímo

s majitelem, a co

hÛfi: je Ïenat˘ s jeho

dcerou, aniÏ by tu-

‰il, ãí je to dcera.

Starého pána si

chce naklonit tím, Ïe si najde uÏiteã-

né zamûstnání a tak je postupnû mo-

delem ãasopisov˘ch obálek, hlídaãem

hada a spousty dal‰ích podivuhod-

n˘ch profesí. Archibaldovy nepfiístoj-
nosti autora Pelhama Grenvilla Wo-

dehouse vydává Vy‰ehrad a koupíte

je za 248 korun.

10 nejprodávanûj‰ích
knih

1. (+) Milan Kundera: Nesnesitel-
ná lehkost bytí, 357 Kã

2. Agatha Christie: SchÛzka se
smrtí, 199 Kã

3. Bohumil Hrabal: Obsluhoval
jsem anglického krále, 289 Kã

4. (-) Halina Pawlowská: Jak bl-
bá, tak ‰iroká, 199 Kã

5. Patrick Süskind: Parfém, 99 Kã
6. Corinne Hofmannová: Bílá

Masajka, 229 Kã
7. Mika Waltari: Plavovláska. UÏ

nikdy nebude zítra, 39 Kã
8. Corinne Hofmannová: Zpátky

z Afriky, 209 Kã
9. Irena Dousková: Onûgin byl

Rusák, 220 Kã
10. Milo‰ Forman, Jean-Claude

Carriere: Goyovy pfiízraky,
229 Kã
Rubriku pfiipravujeme ve spolupráci

s knihkupectvím Kanzelsberger.

KKNNIIÎÎNNÍÍ  OOKKÉÉNNKKOO DDSS

Úvodem dopis
„Na‰e organizace funguje téÏ jako

netradiãní koãiãí domov prohlubující
souÏití ãlovûka a zvífiete a prezentu-
jící pfiirozené léãebné terapie, napfi.
felinoterapii (nejsme mûstsk˘m ãi
obecním útulkem, ani zafiízením do-
tovan˘m státními institucemi),“ stálo
v dopise, kter˘ jsme dostali do DS.
„Vytváfiíme pohodovou  klidnou
„oázu“ v diskrétním harmonickém
prostfiedí, kde si handicapovaní ãi se-
niofii mohou dopfiát relaxaci a reha-
bilitaci tûla i du‰e zpÛsobem, kter˘ si
urãí sami, aniÏ by se museli za co-
koliv stydût ãi se omezovat je‰tû ví-
ce, neÏ jim pfiikázal osud. I Vy jste
srdeãnû zváni k náv‰tûvû sídla ob-
ãanského sdruÏení Felix GREY v ji-
hoãesk˘ch Rakovicích u âimelic (
80 km jiÏnû od Prahy ), staãí nás
pouze kontaktovat pfiedem.“

Po dopisu pfiíbûh
U textu byly adresy internetov˘ch

stránek sdruÏení www.felinogrey.es
tranky.cz, na kter˘ch byla e-mailová
adresa Felix.Grey@email.cz. A tak
jsme se zeptali, co se ona felinotera-
pie vlastnû je. Mluvãí sdruÏení Agat-
ha Grey odpovûdûla tímto pfiíbûhem:

V jednom okresním mûstû spoko-
jenû Ïili manÏelé, fiíkejme jim tfieba
pan Karel a paní Milena.

ProÏili mládí se sv˘mi radostmi
i strastmi odpovídající své dobû, vy-
chovali dceru, poznali v‰ední i svá-
teãní dny stfiedního vûku a smífiili se

s pfiicházejícím stáfiím.
Cel˘ Ïivot pracovali, mûli se rádi,

Ïili jeden pro druhého, postarali se
o své staré a v posledních letech bo-
huÏel jiÏ nemohoucí rodiãe, pfiesto
nezatrpkli a dokázali se radovat
z maliãkostí, které Ïivot pfiiná‰í. Jak
ãas plynul, pfiib˘valo bolístek a ne-
mocí, bylo stále tûÏ‰í odolávat pfiib˘-
vajícím rokÛm, Ïivot kladl do cesty
nejednu pfiekáÏku a úsmûv se poma-
lu vytrácel .

Snad to byla náhoda, snad tomu
chtûl osud. Vnuãka dostala k Váno-
cÛm roku 1992 mal˘ chlupat˘ dáre-
ãek - jezevãíka. Dostal jméno Andy

a rostl vesele do krásy. AÏ jednou ...
Bylo moc práce, mladí toho musí
pfiece tolik stihnout. A tak Andy, teh-
dy nûkolikamûsíãní ‰tûnû, putoval
k babiãce a dûdovi na nûkolikadenní
hlídání s tím, Ïe jakmile se vyfiídí po-
tfiebné, mladí si pro pejska hned pfii-
jedou, aby prarodiãe pfiíli‰ neobtûÏo-
val. Tak se i stalo.

Za nûkolik t˘dnÛ se situace opa-
kovala. Mil˘ And˘sek si tentokrát
získal babiããino srdce, a spfiátelil se
s dûdou natolik, Ïe jeho odjezd domÛ

oba oplakávali. Neubûhlo mnoho dní
a následoval telefonát, babiãka se
ptá, jestli vnuãka nepotfiebuje opût
hlídání ? Ale, ale, Ïe by se nám st˘s-
kalo? Babiãka musí s pravdou ven
a pfiiznává, Ïe by se o pejska ráda
postarala tfieba i ponûkud déle, Ïe jí
chybí a dûda Ïe na nûj také pofiád
vzpomíná .

A tak And˘sek, témûfi roãní psík,
opût putoval do okresního mûsta,
a jeho milující páníãci bojovali
s obavami, jak opûtovnou zmûnu Ïi-
votního stylu pfiijme...

Na pfiivítanou ‰unãiãka a spousta
psích dobrÛtek, vystlan˘ pohodln˘
pelí‰ek a dva páry milujících rukou.
And˘sek mûl, oã si ‰tûknul, ale ‰tû-
kat nemusel, staãil jeden pohled od-
dan˘ch psích oãí... AniÏ to kdo plá-
noval, And˘sek získal nov˘ domov,
a pan Karel s paní Milenou nalezli
mnohem více. Potfiebného ãlena ro-
diny, za nûhoÏ jsou zodpovûdni.

Mají oddaného pfiítele a kamaráda,
se kter˘m se lehce zapomíná, Ïe nohy
uÏ tolik neslouÏí, a Ïe je za námi za-
se dal‰í den ...Nov˘ smysl Ïivota.

Denní rituály, které se prostû mu-

sí odehrát. And˘sek ãeká u dvefií, je
ãas jít ven. A ven se jít prostû musí .
Stále pomaleji, ale pofiád pravidelnû.
And˘sek má hlad, musí se pfiipravit
snídanû, obûd a veãefie. And˘sek se
chce mazlit, v‰echno ostatní poãká.
And˘sku, nevidím tû, kde jsi ? (An-
d˘sek leÏí pod stolem a uÏ asi minu-
tu je hodn˘ a potichu).

KaÏd˘ pfiíbûh má ov‰em nejen za-
ãátek, má i svÛj konec . Ale pfiíbûh
pana Karla a paní Mileny pokraãu-
je.Panu Karlovi nedávno bylo 95 let.
Paní Milenû 84 let. And˘skovi je 14
psích let.

Dovûtek 
paní Agáty

„Canisterapie,aneb „léãba psem“
je známá, nepodceÀujeme v‰ak své
koãiãí pfiátele? Koãka je ideálním
„partnerem“ pro osoby se sníÏe-
nou hybností, neboÈ nevyÏaduje
pravidelné venãení, v˘cvik, fyzic-
kou spoluúãast. Podstatou felinote-
rapie (léãba koãkou) je vyuÏití vro-
zeného daru empatie, intuice a léãivé
energie koãky, schopnost navozovat
du‰evní harmonii
a nalézat ztrace-
nou Ïivotní rov-
nováhu, odnímat
pocit osamûní.
Felinoterapie je
podpÛrná metoda
pfii léãbû tûles-
n˘ch a psychic-
k˘ch nemocí.

V‰eobecnû známé jsou úãinky pfii
sniÏování krevního tlaku, stabilizace
funkcí srdeãního svalu, léãba psy-
chick˘ch potíÏí, stresu, pocitÛ úzkos-
ti ãi neklidu a fóbií formou bezpro-
stfiedního kontaktu a doteku. Lékafi
léãí – koãka uzdravuje. Pokud
ov‰em dostane ‰anci.

Ne v‰ichni seniofii jsou odkázáni
na pfiímou pomoc svého okolí, nûk-
tefií naopak mlad‰í generaci pfiedãí
svoji vitalitou. BohuÏel je tu i druhá
strana mince - handicap jménem sa-
mota, opu‰tûnost, ztráta sebevûdomí,
ztráta sebe sama. Proto u nás vytvá-
fiíme pohodovou klidnou „oázu“
v diskrétním harmonickém prostfiedí,
kde si handicapovaní ãi seniofii mo-
hou dopfiát relaxaci a rehabilitaci tû-
la i du‰e zpÛsobem, kter˘ si urãí sa-
mi, aniÏ by se museli za cokoliv sty-
dût ãi se omezovat je‰tû více, neÏ jim
pfiikázal osud.“ (red)

·TùSTÍ MÁ JMÉNO ANDY
Zooterapie ? Ale ne - to jen Ïivot sám ...aneb
jak jezevãík And˘sek zmûnil Ïivot jednomu
manÏelskému páru seniorského vûku (kter˘
v Ïivotû nesly‰el termín canisterapie)
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Obãané ãasto Ïehrají na
drahotu pitné vody vãetnû
stoãného, která je pfiíãinou
skuteãnosti, Ïe po vytápûní
a ohfievu uÏitkové vody jde
o druhou nejdraÏ‰í kompo-
nentu rodinn˘ch rozpoãtÛ.
Domnívají se, Ïe vyúãtová-
ní této sluÏby je málo prÛ-
hledné transparentní, doÏa-
dují se bytov˘ch vodomûrÛ,
podle nichÏ by si mohli
kontrolovat skuteãnou spo-
tfiebu vody a v fiadû pfiípa-
dÛ chtûjí, aby se pitná vo-
da stala zboÏím poskytova-
n˘m dodavatelem pfiímo
jim a ne zprostfiedkovanû
pfies vlastníka bytového
domu ãi bytu.

Obãanská sdruÏení hájící zájmy
koneãn˘ch spotfiebitelÛ sluÏby

tyto poÏadavky plnû chápou a snaÏila
se i v minulosti je plnû uspokojit po-
Ïadavkem na zavedení pfiímého mûfie-
ní mnoÏství vody v bytech a v neby-
tov˘ch prostorech, tedy stejn˘m zpÛ-
sobem, tak jak je ostatnû jiÏ dlouhole-
tou tradicí v opatfiení elektfiiny ãi
zemního plynu. #

Tyto snahy se v‰ak dosud míjely
úãinkem, protoÏe v zákonodárn˘ch
sborech k nim není dostateãná. Do
znaãné míry je brzdou zmûny le-
gislativy i vlivná lobby vodáren-
sk˘ch firem. Uzavfiení spousty no-
v˘ch smluv o dodávce s dosavad-
ními koneãn˘mi spotfiebiteli
a pfievedení jejich role do role
smluvního odbûratele by totiÏ
znamenalo pofiádnou porci
práce pro vodárenské ob-
chodníky, kter˘m dosud
staãila smlouva jediná pro
bytov˘ dÛm jako celek.

Jaká je tedy souãasná právní úpra-
va v tomto segmentu bydlení? Vodo-
hospodáfisk˘ zákon povaÏuje za odbû-
ratele vlastníka domu. S ním dodava-
tel sepí‰e smlouvu o dodávce pitné
vody a smlouvu o odvodu spla‰kÛ do
kanalizace, v níÏ je ke stanovení
mnoÏství dodané vody urãen faktu-
raãní vodomûr na patû domu. MnoÏ-
ství spla‰kÛ se urãuje obvykle jako to-
toÏné s mnoÏstvím dodané a zmûfiené
vody a k tomu se je‰tû v fiadû pfiípadÛ
pfiipoãítá mnoÏství sráÏkové vody,
které se co do mnoÏství urãí na zákla-
dû platné vyhlá‰ky. Ta sice umoÏÀuje
stanovit mnoÏství dodané vody podle
tzv. roãních smûrn˘ch potfieb vody
a poãtu osob, ale tento zpÛsob vy-
hlá‰ka povaÏuje vyloÏenû za náhrad-
ní, pokud není znám námûr fakturaã-
ního mûfiidla. Je tfieba fiíci, Ïe tabulko-
vé poãty kubíkÛ uvedené jako roãní

smûrná ãísla potfieby vody (obvyklá je
zkratka RSâ) jsou v porovnání s bûÏ-
nou skuteãností urãena s dostateãnou
rezervou – mûfiené mnoÏství je vût‰i-
nou o nûco niÏ‰í.

Poskytování pitné vody a odvodu
spla‰kÛ je pak nájemcÛm (event.
vlastníkÛm) bytÛ poskytováno jako
sluÏba spojená s uÏíváním pronajaté
jednotky a nikoliv tedy jako zboÏí,
které by muselo b˘t mûfieno. Instalace

bytov˘ch vodomûrÛ jako po-
druÏn˘ch (pomûrov˘ch) mûfii-
del pak logicky není povin-
ností vlastníka (správce) do-

mu ãi bytu ale jen sjedna-
n˘m v˘sledkem
pfiedchozí dohody se
v‰emi koneãn˘mi spo-
tfiebiteli. Na skuteãnû
poskytnuté mnoÏství
se pak usuzuje jen

v pomûru námûrÛ
bytov˘ch mûfiidel
a nikoliv podle je-

jich skuteãného námûru. Není - li mû-
fiidlo v jednotce, pouÏije se souãin po-
ãtu osob v prÛmûru roãnû uÏívajících
jednotku a RSâ daného pro konkrétní
jednotku v závislosti na vybavenosti.
RSâ pro byt s WC, koupelnou a v˘-
toky pro kuchyÀ, WC a koupelnu
v pfiípadû ústfiednû ãi dálkovû posky-
tované teplé uÏitkové vody napfi. ãiní
56 m3 na osobu, a v pfiípadû ohfievu
vody v bytovém bojleru nebo plyno-
vém prÛtokovém ohfiívaãi jen 46 m3.
Pro pfiípad bytového etáÏového vytá-
pûní se souãasn˘m ohfievem vody
(kombinované etáÏové kotle) se pou-
Ïívá RSâ 56 m3.

Konkrétní vyúãtování sluÏby po-
skytování pitné vody a odvodu spla‰-
kÛ není v souãasné dobû bohuÏel ni-
jak právnû upraveno, protoÏe Ústavní
soud ve snaze zru‰it tehdy pouÏit˘
plo‰n˘ zpÛsob regulace nájemného

zru‰il v roce 2002 pfiedpis cel˘, kter˘
obsahoval i metodu rozúãtování této
sluÏby. Pro staronájemce, ktefií uÏíva-
jí byty na základû star‰ích pfiedpisÛ
povaÏovan˘ch obãansk˘m zákoníkem
za nájemní smlouvu (dekrety Národ-
ních v˘borÛ, dohody o uÏívání bytu
s OPBH atd.) by v‰ak mohli vyÏado-
vat, aby rozúãtování této sluÏby bylo
provádûno podle vyhlá‰ky ã.
176/1993 Sb., protoÏe jejich nájemní
vztah byl uzavfien v právním prostfie-
dí na tuto vyhlá‰ku se odvolávajícím.

Konkrétní vyúãtování, provedené
dnes v bezprávním stavu (není - li to
dohodnuto v nájemní smlouvû, coÏ
obvykle není) i provedené podle cito-
vané zru‰ené vyhlá‰ky, v‰ak nemusí
obsahovat Ïádné podrobnûj‰í údaje,
z nichÏ by se mohl koneãn˘ spotfiebi-
tel sluÏby dozvûdût, jak vlastník
(správce) domu ãi bytu nebo nebyto-
vého prostoru konkrétnû pfii stanovení
ceny sluÏby postupoval. NemÛÏe si
pak provést vlastní kontrolu, ani o ni
poÏádat osobu s problematikou obe-
známenou, protoÏe k tomu nemá
k dispozici potfiebné podrobnosti. Má
v‰ak moÏnost podle zákona o cenách
poÏádat pronajímatele (nebo prostfied-
nictvím správce) o doloÏení podrob-
ností k úãtované cenû sluÏby (viz DS
2/III).

PoÏadavek na to, aby se ze sluÏby
poskytování pitné vody a odvodu
spla‰kÛ stala dodávka zboÏí, by nutnû
znamenal urãit˘ zásah do platné práv-
ní úpravy, aby odbûratelem nemusel
b˘t vÏdy jen vlastník domu nebo by-
tu. A k tomu zatím chybí vÛle. Dou-
fejme, Ïe budoucí zákonodárné sbory
budou v tomto smûru k oprávnûn˘m
poÏadavkÛm dne‰ních koneãn˘ch
spotfiebitelÛ a budoucích odbûratelÛ
vstfiícnûj‰í, neÏ tomu je dosud.

Ing. Karel HANAUER,
vedoucí poradce RS âR Praha
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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

Ing. Karel HANAUER

VODA: SLUÎBA NEBO ZBOÎÍ?

V drtivé vût‰inû domÛ je jediné mûfiidlo spotfieby vody umístûno u hlavního uzávû-
ru pfiívodu. V pfiípadû vût‰ího poãtu nájemníkÛ se pak odbûratelé na platbû podíle-
jí podle rÛzn˘ch v˘poãtÛ, které mnohdy po‰kozují právû ty, co se snaÏí vlastní od-
bûr omezit. Zmûnû, která by pfiinesla vût‰í spravedlnost, ze brání i vodárenské fir-
my. Ty jsou u nás dnes velmi ãasto v rukách zahraniãních firem a pradoxnû jsou
mnohdy jejich majitelé ze státÛ, které uÏ moÏnost individuálního odpoãtu spotfieby
vody dávno zavedly.
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Gerontofarmaceutická po-
radna zdravotní komise
Svazu dÛchodcÛ âR, Nám.
W. Churchilla 2, 113 59
Praha 3, e-mail: svazdu-
chodcu@seznam.cz

●
UÏívám del‰í dobu Lok-

ren. MÛÏe zpÛsobit zaÏívací
potíÏe?

U kaÏdého léku se mohou
vyskytnout vedlej‰í úãinky.
U Lokrenu se uvádí slabost,
zaÏívací potíÏe, závratû nebo
i du‰nost. Jde o ojedinûle v˘-
skyty, které se upraví zmûnou
dávky nebo po vysazení lékÛ.
Uveìte své potíÏe o‰etfiující-
mu lékafii, kter˘ jedin˘ mÛÏe
o zmûnû terapie rozhodnout.
Dávkování u tohoto léku je
pfiísnû individuální a je závis-
lé na srdeãní frekvenci.

Pacient by si mûl b˘t vû-
dom toho, Ïe léãba Lokrenem
se nemá pfieru‰ovat. Pokud je
vysazení nezbytné - napfi.ope-
race -je nutné dávku postupnû
sniÏovat. V souãasné dobû je
na trhu lék stejného sloÏení
a to pod názvem Betaxa 20 -
jde o generikum (léky stejné-
ho sloÏení od jiného v˘robce).

(jsol)

RRAADDYY  LLEETTEEMM

Pravdou je, Ïe kolem 80. roku
vûku. zaãínají muÏi i Ïeny cho-

dit spát brzo, uÏ kolem 20. hodiny
a pak se mnozí z nich budí velice
brzo, kolem tfietí ráno. Déle prostû
spát nedokáÏou ani nemohou. Opti-
mální je spát dennû ‰est aÏ sedm
hodin.

Základních poruch spánku je nû-
kolik a dají se zafiadit do ‰esti kate-
gorií.

Tou první je nespavost. Ta vede
k únavû aÏ ospalosti, k poruchám
koncentrace a pamûti, k úrazovosti,
zmûnû nálad, aÏ k bolestem, zejmé-
na hlavy. Do kategorie nespavosti
patfií obtíÏné usínání, pfieru‰ovan˘
spánek a pfiedãasné ranní probouze-
ní.

ZávaÏnûj‰í jsou poruchy d˘chá-
ní vázané na spánek. Pfiíãinou mÛ-

Ïe b˘t i koufiení a nadváha. Tyto po-
ruchy mohou vyvolat ischemickou
chorobu srdeãní, infarkty, cévní
mozkové pfiíhody, hypertenzi.
V pfiípadû zji‰tûní této poruchy je
urãitû nutné vyhledat odbornou po-
moc.

Pozorujeme- li trvalou zv˘‰enou
potfiebu denního spánku, pak mÛÏe
jít o hypersomnii (nadmûrnou
denní spavost), nûkdy jde i o náhlé
upadání do spánku, coÏ je i nebez-
peãné.

âasto je naru‰ená spánkov˘ ryt-
mus smûnn˘m provozem v zamûst-
nání, coÏ souvisí i s poruchami zpÛ-
soben˘mi odli‰n˘m nastavením
vlastních biologick˘ch hodin
a s rytmem, kter˘ na nás poÏaduje
okolí. Poruchy rytmu obtûÏují i pfii
zmûnách ãasov˘ch zemûpisn˘ch pá-
sem, nûkoho víc, nûkoho ménû, ale
s tím se dá témûfi vÏdy vyrovnat,.

Témûfi kaÏd˘ se ve svém okolí
setkal (nebo byl dokonce upozor-

nûn, Ïe se to t˘ká jeho samotného)
s neobvykl˘mi pohyby pfii usínání
ãi pfii probouzení. Takov˘m poru-
chám se fiíká parasomnie. Známe je
jako námûsíãnost, noãní dûsy, pro-
bouzení se zmateností, pfiípadnû se
vyskytuje i noãní pomoãování. I zde
pomÛÏe lékafi.

Velice ãastou poruchou spánku je
tzv. syndrom neklidn˘ch nohou.
Asi dvakrát ãastûji trápí Ïeny neÏ
muÏe. Problém spoãívá v nepfiíjem-
n˘ch aÏ bolestiv˘ch pocitech v dol-
ních konãetinách, které nutí neklid-
ného spáãe k neustál˘m pohybÛm,
nûkdy i k chození po místnosti, tak-
Ïe musí vstát z postele.

A co odpolední spánek? V tuto
chvíli se to net˘ká mal˘ch dûtí, ty
by urãitû spát mûly. U dospûl˘ch se
dá fiíci, Ïe malou chvilku si pfies den

zdfiímnout, není nic
‰patného, i kdyÏ lé-
kafii to pfiíli‰ nedo-
poruãují (ale také
nezakazují). Do 20
let vûku mají mladí
skuteãnû tendenci
si pfies den zdfiím-
nout, rodiãe by je
mûli nechat, kdyÏ
se z odpolední pÛl-
hodinky nestane
celodenní polehá-
vání. Lidé v pro-
duktivním vûku uÏ
moc ãasu na spá-

nek nemají a ani jej nevyhledávají.
Seniofii mají uÏ potfiebu odpolední-
ho spánku vût‰í. Îijí-li aktivním Ïi-
votem, pak chvilka odpolední siesty
není nic ‰patného. Mimochodem,
jak nám sdûlil profesor MUDr. Ka-
rel ·onka z praÏské Neurologické
kliniky 1. Fakultní nemocnice
a V‰eobecné fakultní nemocnice,
kter˘ je na‰ím ‰piãkov˘m odborní-
kem na poruchy spánku, i v jiÏních
zemích, kde odpolední siesta byla
vÏdy samozfiejmostí, dnes tento
trend ustupuje.

Nekvalitní spánek je opravdu ri-
zikov˘m faktorem v kaÏdém vûku.
Máme-li pocit, Ïe nespíme dobfie,
urãitû bychom mûli zaãít tím nejjed-
nodu‰‰ím. Pofiádnû vyvûtrat, (a po-
kud je to moÏné, spát pfii otevfieném
oknû v nepfiíli‰ vytopené místnosti)
nestresovat se pfied ulehnutím, ne-
popíjet kávu a silné ãerné ãaje,ne-
nacpat si bfiicho v‰ím moÏn˘m, ur-
ãitû nekoufiit poslední „noãní“ ciga-

retu, snaÏit se b˘t v pohodû, v pfií-
padû, Ïe to jde, absolvovat veãerní
pfiíjemnou procházku, nekoukat
pfied spaním na dûsivé pofiady v te-
levizi ani neãíst hororov˘ pfiíbûh,
ale myslet na nûco hezkého.

Ivana RICHTEROVÁ

KdyÏ trápí poruchy spánku
Poruchy spánku postihují aÏ 40 procent dospûl˘ch.
Vztahuje-li se porucha jen k nûjaké mimofiádné si-
tuaci, pak se v‰e vût‰inou urovná samo. Trvají-li ale
potíÏe dlouhodobû, mûli bychom vyhledat lékafie
a urãitû si nemyslet, Ïe s pfiib˘vajícím vûkem je zce-
la samozfiejmé, Ïe spíme krat‰í dobu,usínáme hÛfie
a probouzíme se ãastûji a dfiív.

Odpolední siesta ne‰kodí.
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Teprve pfied necel˘m rokem se
sedmdesátilet˘ invalidní dÛ-

chodce Oldfiich Doskoãil z Plznû
mohl pfiestat strachovat, Ïe za
ochranu svého majetku pÛjde do vû-
zení. Státní zástupce v bfieznu loÀ-
ského roku neuspûl u Krajského
soudu v Plzni s odvoláním proti
rozhodnutí plzeÀské soudkynû He-
leny Przybylové, která Doskoãila
pfiedloni v prosinci zprostila obÏalo-
by z ublíÏení na zdraví za to, Ïe ve
své chatû nastraÏil podomácku vy-
roben˘ samostfiíl, kter˘ zranil zlodû-
je. Doskoãilovu chatu na samotû
u Starého Plzence zlodûji nepfietrÏi-
tû devastovali patnáct let. „UÏ jsem
byl z toho zoufal˘. Policisté nikoho
nikdy nechytili. Nejdfiíve jsem se-
strojil nástraÏn˘ systém s plynov˘-
mi projektily, kter˘ mûl zlodûje jen
vylekat. A kdyÏ ani to na nû nepla-
tilo, dal jsem pfied patronu ocelové

hroty a umístil samostfiíl do v˘‰ky
nohou. V‰em pfiíbuzn˘m jsem
o tom fiekl. Nikdo jin˘ tam nemûl co
dûlat,“ fiekl dÛchodce. KdyÏ v listo-
padu 2005 vzal za kliku dvefií os-
madvacetilet˘ Ladislav Grunza, kte-
r˘ se chystal s kumpánem chatu
pro‰mejdit, trefil ho vystfielen˘ pro-
jektil do stehna.

Tak daleko jako plzeÀsk˘ dÛ-
chodce bych ale v ochranû va‰eho
majetku nedoporuãoval jít. Nikdo
neví na jakého soudce byste narazi-
li, kdyby se nûkomu nûco stalo.
U bytu ãi domku, kter˘ ob˘váte ani
není tfieba zacházet do takov˘ch
krajností – lze je zabezpeãit i jinak.
Pokud jde o dÛm se zahradou, nej-
jednodu‰‰í cestou je pofiídit si
a dobfie vycviãit psa. Je to pak spo-

leãník i ochránce zároveÀ. Zabezpe-
ãení pozemku a domku totiÏ uÏ nû-
co stojí. Pokud bydlíme v bytû dej-
me tomu dva plus jedna ãi dva plus
kuchyÀsk˘ kout, mohou nám pomo-
ci nûkteré mechanické i elektronic-
ké prostfiedky.

Dvefie jsou základ
zabezpeãení bytu

Zaãnûme od dvefií, které jsou
vstupem do bytu. Jaké by mûly b˘t?
VÏdycky je zapotfiebí si uvûdomit
kolik penûz mÛÏeme – vzhledem
k cennostem v bytû – obûtovat.
„Opravdu kvalitní bezpeãnostní po-
fiídíte zhruba za dvacet tisíc,“ fiíká
expert na zabezpeãovací zafiízení
k ochranû bytÛ a domÛ Petr Stavi-
noha. „Ale k základnímu zabezpe-
ãení vchodu ve vût‰inû pfiípadÛ po-
staãí v pfiípadû dvefií panelákového
typu vylít futra betonem, pofiídit si
nûjak˘ kvalitnûj‰í bezpeãnostní zá-
mek a kování a základní elektronic-
ké zabezpeãení. To celkovû vyjde
na nûjak˘ch sedm aÏ deset tisíc ko-
run podle toho co si zvolíte.“

Jako první zabezpeãovací zafiíze-
ní doporuãují odborníci policie:
„Pofiiìte si panoramatické kukátko
a pojistn˘ fietízek. Panoramatické
kukátko vám umoÏní vidût ‰irok˘
prostor za va‰imi dvefimi a díky po-
jistnému fietízku mÛÏete vyfiídit nû-
které záleÏitosti v relativním bezpe-
ãí.“ Ov‰em pozor: pojistn˘ fietízek
nesmí b˘t – jak to nûkdy b˘valo
zvykem – zasazen do kolejniãky na-
‰roubované na dvefie svisle, ale vo-
dorovnû, aby se pfii odstranûní fietíz-
ku musely zavírat dvefie. Svislé ve-
dení lze vyrazit zvenãí smûrem
vzhÛru a tak zabezpeãení dvefií pfie-
konat. Nejlep‰í je pofiídit si druh˘
zámek o dvou polohách. Pfií první
se dvefie otevírají jen pfies pevné ko-
vové vodítko, které je zabezpeãuje
pfied násiln˘m otevfiením zvenãí, pfii
druhé pak zamknou dvefie. „Hlavní
zámek u dvefií by mûl b˘t bezpeã-
nostní a také s bezpeãnostním ková-
ním, bezpeãnûj‰í jsou ty, které mají
trojhrann˘ klíã,“ fiíká Petr Stavino-
ha. „Solidní bezpeãnostní zámek
vás pfiijde od tfií do pûti stovek, spo-
lu s bezpeãnostním kováním dáte za
v‰e kolem tisícovky.“

Siréna zlodûje znejistí
‰kody jsou pak men‰í

Na vstupní dvefie lze umístit mag-
netick˘ kontakt. „Toto zabezpeãení
dvefií pfiijde zhruba na sto padesát
korun,“ vysvûtluje Petr Stavinoha.
„Uvnitfi za dvefimi bych umístil pro-
storové ãidlo, reagující na pohyb,
dal‰í dvû do pokojÛ. âidla stojí od
tfii sta padesáti korun do dvou tisíc,
podle kvality, ale solidní pofiídíte uÏ
mezi pûti a sedmi stovkami.
A vnitfiní sirénu, za kterou dáte ko-
lem tfií stovek.Nakonec pfiijde
ústfiedna. Ta uÏ stojí mezi tfiemi
a ãtyfimi tisíci korun.“

Vysoce v˘konné vnitfiní sirény
jsou sly‰et po celém domû. Ale
hlavnû znervózÀují pachatele pfií-
padné krádeÏe coÏ je pfii vloupání
do bytu nejdÛleÏitûj‰í: pachatel sice

neví jestli nûkdo se nûkdo rychle
pfiijde podívat na to proã siréna jeãí,
ale nemÛÏe pfiedpokládat, Ïe nepfii-
jde nikdo. Navíc je houkání sirény
nepfiíjemné a ru‰í ho v soustfiedûní
pfii hledání cenností a ‰kody pfii
vloupání jsou men‰í.

„Tato ochrana pro bûÏn˘ byt sta-
ãí,“ fiíká Petr Stavinoha. Jak jsme si
fiekli zabezpeãení bytu dva plus led-
na ãi dva plus kuchyÀsk˘ kout nás
pfiijde na nûjak˘ch sedm aÏ deset ti-
síc korun. Dá se samozfiejmû pouÏít
jen jeho ãást napfiíklad magnetické
zabezpeãení dvefií a siréna bez pro-
storov˘ch ãidel a podobnû.

Nadstavbou na toto zabezpeãení
je pak telefonní komunuikátor, kte-
r˘ v pfiípadû naru‰ení bezpeãnostní-
ho systému volá ãi posílá SMS na
ãísla va‰ich znám˘ch ãi sousedech -
buì po telefonní lince (tu ale mÛÏe
pfiípadn˘ zlodûj odpojit uÏ v domû
nebo GMS. Takové zabezpeãení se
ov‰em vyplatí je kdyÏ máme v bytû
nûco opravdu cenného – stojí od
‰esti do osmi tisíc korun.
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PraÏská informaãní sluÏba pfii-
pravila na bfiezen celou fiadu akcí.
Z nich jsme pro vás vybrali:
3. SO. Státní opera - celková pro-
hlídka. Zaãátek v 10 h. (Wilsonova
4, Praha 2). Vstup 50 Kã.
4. NE. Bfievnovsk˘ klá‰ter. Celko-
vá prohlídka. Zaãátek v 15.00 pfied
objektem (Markétská 1, Praha 6).
Vstup 50 Kã + vstupné do objektu
50/30 Kã.
7. ST. Praha a Pfiemyslovci - po-
kraãování. Od vlády Spytihnûva II.
Pfiedná‰ka se koná od 17.00 v sále
ÚVL PIS, Arbesovo nám. 4, Praha
5. Vstup 50 Kã.
10. SO. Îidovské Mûsto.. Vycház-
ka z cyklu „Zmizelá Praha - putová-
ní se star˘mi fotografiemi“. Zaãátek
ve 14.00 na schodech Rudolfina.
Vstup 50 Kã.
11. NE. Kde se v Praze vafiilo pi-
vo aneb praÏské pivovary men‰í
i vût‰í, existující i zaniklé - I. ãást.
Zaãátek ve 14.00 u Pivovarského
domu v Jeãné ul. Vstup 50 Kã .
17. SO. Kostel Nejsvûtûj‰í Trojice
ve Spálené ulici a rotunda sv.
Longina - dnes ve správû fiecko-ka-
tolické církve. Zaãátek ve 14.00
pfied objektem. Vstup 50 Kã..
18. NE. Strahovská obrazárna -
jedna z nejkrásnûj‰ích klá‰terních
sbírek stfiední Evropy. Prohlídka no-
vé doplnûné expozice. Zaãátek ve
14.00 u kostela sv. Rocha (galerie
MIRO) v areálu Strahova. Vstup 50
Kã + vstupné do obrazárny 30 Kã.
24. SO. Lapidárium Národního
muzea - památky kamenosochafiství
v âechách od 11.-19. stol. Zaãátek
akce ve 14.00 pfied objektem na V˘-
stavi‰ti. Vstup 50 Kã + skupinové
vstupné do objektu 20 Kã.
25. NE. Zajímavosti praÏsk˘ch
mostÛ a jejich okolí (Palackého, Ji-
ráskÛv, Legií). Zaãátek ve 14 h. na
Palackého nám. u sochy. Vstup 50
Kã.
29. âT. Umûlecké toulky Prahou -
IV. Gotika na PraÏském hradû. Za-
ãátek v 16.00 pfied katedrálou sv.
Víta (západní hlavní vchod). Vstup
50 Kã. (d)

TTIIPPYY  LLEETTEEMM Bezpeãí ve vlastním bytû
MÛj dÛm, mÛj hrad, fiíká se – a znamená to, Ïe
ve svém obydlí má b˘t ãlovûk svrchovan˘m pá-
nem. Aby takov˘m zÛstal a také mu zÛstalo ne-
poru‰ené to, co v domû má, musí si ho umût
ochránit. Ale sami na to dnes rozhodnû nestaãíte.

Eva a Va‰ek
Z bfieznov˘ch termínÛ populární
dvojice jsme tentokrát vybrali: 
1. Mladá Boleslav, KD; 2. Jablonec
n. Nisou, mûstské divadlo; 3. Mûl-
ník, KD; 4. Kolín, KD; 6. Ostrava -
Zábfieh, DK Akord; 8. Orlová, KD;
9. Vítkov, KD; 13. Îatec, mûstské
divadlo; 15. Hulín, Kulturní klub
Tfiebízského; 16. ·ternberk, mûstské
kult. centrum; 18. Velké Opatovice,
kino; 20. Suchdol n. L., kult. cent-
rum; 24. Velké Mezifiíãí, Jupiter
club; 25. Pardubice, DÛm hudby; 28.
Hradec Králové, Filharmonie; 29.
Praha, KD BarikádníkÛ. (red)
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âeská a moravská muzea nabíze-
jí celou fiadu zajímav˘ch v˘stav,
o nichÏ ãasto nemáme ani tu‰ení.
Proto jsme se porozhlédli po nû-
kter˘ch z nich.

Arcidiecézní muzeum v Olo-
mouci pfiipravilo ve spolupráci
s Národní galerií upravenou reprízu
v˘stavy Petr Brandl - Malífi nefiestí
pozemsk˘ch. Olomoucká v˘stava
pfiebírá po praÏské premiéfie vût‰inu
obrazÛ, jiné jsou vystavovány novû.
Malby Petra Brandla a jeho násle-
dovníkÛ byly doplnûny analogick˘-
mi díly soudob˘ch holandsk˘ch
malífiÛ.

V˘chodoãeské muzeum v Par-
dubicích se mÛÏe pochlubit jednou
z nejpoãetnûj‰ích vefiejn˘ch numis-
matick˘ch sbírek u nás. Základ ex-
pozice Peníze v âechách tvofií
vzácné ãeské mince tolarového ob-
dobí. Dal‰í exponáty pfiedstavují
v˘voj mûnov˘ch systémÛ stfiedovû-
ku a raného novovûku.

Muzeum Brnûnska ve ·lapani-
cích nabízí ve spolupráci s Muzeem
Vy‰kovska aÏ do 27. kvûtna v˘sta-
vu Dálnice do pravûku, která pfied-
vádí archeologické nálezy k nimÏ
do‰lo bûhem stavby dálnice Brno -
Vy‰kov.

Muzeum v˘chodních âech
v Hradci Králové prodlouÏilo do
1.dubna svou v˘stavu Krása Ïeleza.
Pfiedvádí zámeãnické a kováfiské
v˘robky v ãasovém rozpûtí od 15.
do zaãátku 20. století. Na ãtrnáct set
sbírkov˘ch pfiedmûtÛ ukazuje mist-
rovskou práci kováfiÛ a zámeãníkÛ.

Hornické muzeum Pfiíbram po-
fiádá od 26. bfiezna Velikonoce
v hornickém domku - budou se tu
pfiedvádût velikonoãní zvyky a oby-
ãeje, kraslice, pomlázky, peãivo,
malby na skle, historické fiehtaãky
a hrkaãky i ukázky historick˘ch fie-
mesel a rukodûln˘ch prací spjat˘ch
s tûmito svátky.

Spolek pfiátel ãelákovického
muzea zve 13. 3. 2006 od 19 hodin
na koncert Jazz Quarteta Víta And-
r‰ta. Uskuteãní se v sále Jana Zacha
Mestského muzea v âelákovicích.

(d)

Unikátní v˘sta-
va historick˘ch
zbraní byla
vernisáÏí otev-
fiena na praÏ-
ském Hradû
15. února. Jed-
ná se o soubor
historick˘ch
zbraní rozdûle-
n˘ch do deseti

oblastí. Uvidíte zde zbranû ãesk˘ch
pu‰kafiÛ, terãov˘ch zbraní, lovec-
k˘ch, zbraní orientu,  zbraní divoké-
ho západu, ãeskoslovensk˘ch legií,
osobní zbranû Ferdinanda d`Este, ãi
první oltáfi dragounského pluku 
ã. 13 EvÏena Savojského. V‰e je z de-
pozitáfiÛ Vojenského historického
muzea. Na náv‰tûvu v˘stavy máte
ãas do 24. 6. 2007. (iã)

NNAA··EE  TTIIPPYY

1 Nikdy neotvírejte automaticky dvefie, nevíte-li, kdo
je za nimi. Do bytu vpusÈte pouze ty, které dobfie
znáte nebo se vám dÛvûryhodnû prokáÏí a sdûlí
vám proã pfiichází. I na první pohled sympatick˘
ãlovûk nemusí mít vÏdy dobré úmysly. Pokud vás
nûkdo oslovuje jménem, je‰tû to neznamená, Ïe vás
zná. Mohl si to pfieãíst napfi. na ‰títku na dvefiích.
Cizí lidi nikdy nepou‰tûjte do bytu.

2 Na dvefiích je vhodné uvádût jmenovku v mnoÏ-
ném ãísle (Novákovi) nebo v muÏském rodu, zvlá‰-
tû v pfiípadû, Ïe v bytû Ïije sama Ïena.

3 Buìte opatrní, nevûfite kaÏdému, kdo vás za dvefi-
mi poÏádá o pomoc, napfi. o moÏnost si zatelefono-
vat, pomoc pfii nevolnosti ãi pfiedání zásilky pro
va‰eho souseda. Situaci mÛÏete fie‰it, aniÏ byste
otevírali dvefie. Pomoc zprostfiedkujete napfi. pfii-
voláním souseda nebo sanitky apod.

4 Mûjte dÛleÏitá telefonní ãísla poblíÏ va‰eho telefo-
nu nebo na dobfie viditelném místû.

5 Zamykejte hlavní vchodové dvefie. Pokud bydlíte
v pfiízemním bytû nebo v rodinném domku, neza-
pomínejte zavírat okna, a to i v pfiípadû, Ïe jdete
jen nakoupit.

6 Byt zavírejte a zamykejte i kdyÏ jdete tfieba jen
k sousedce, do sklepa nebo s odpadky.

7 UdrÏujte dobré a pfiátelské vztahy se sousedy. Po-
Ïádejte je o jejich telefonní ãíslo, protoÏe v pfiípa-
dû potfieby mÛÏe b˘t jejich pomoc nejrychlej‰í.

8 âekáte-li pfiíchod cizího ãlovûka, napfi. osobu rea-
gující na vá‰ inzerát, poÏádejte nûkoho z blízk˘ch
nebo pfiátel, aby byl s vámi doma.

9 Nebuìte dÛvûfiiví ani k rÛzn˘m podomním pro-
dejcÛm, ktefií nabízejí zdánlivû levné zboÏí.

10 Peníze mÛÏete ukládat do banky ãi spofiitelny.
Nemûjte doma více penûz v hotovosti nebo velmi
cenné vûci, pokud nevlastníte dobfie ukryt˘ nebo
zabudovan˘ trezor. Peníze si radûji uloÏte na
úãet a cennosti do bezpeãnostní schránky v ban-
ce nebo v jiném penûÏním ústavu. Své cennosti si
radûji vyfotografujte, pfii jejich pfiípadném odci-
zení vám tyto fotografie usnadní jejich identifi-
kaci.

11 Nikdy se pfied nik˘m nechlubte sv˘m majetkem,
ani tím kolik máte penûz.

12 NepÛjãujte peníze cizím lidem a nedávejte ani Ïád-
né zálohy podomním obchodníkÛm.

Co byste mûli vûdût
Statistika podílu druhÛ trestn˘ch ãinÛ v % na celkové zji‰tûné krimi-
nalitû jednoznaãnû ukazuje, Ïe nejvût‰ím problémem je majetková kri-
minalita. Na celkovém poãtu se podílí více neÏ 70 % (pro srovnání hos-
podáfiská kriminalita cca 9 %, násilná 7 %). Velk˘ podíl na majetkové
kriminalitû mají bytové krádeÏe.

CO ZLODùJE LÁKÁ
● Nekvalitní dvefie, nekvalitní okna, pootevfiená okna.
● Pokud se va‰ím pfiiãinûním dozví, Ïe jste na del‰í dobu odcestovali.
● Volnû se vyskytující Ïebfiík a jiné náãiní, ulehãující práci zlodûje.
● Zji‰tûní dobré majetkové situace obyvatel bytu.
● KdyÏ uÏ oknem spatfií velmi dobrou vybavenost domu nebo bytu.
● Vûdomí o anonymitû spolubydlících – hlavnû v panelov˘ch domech. Sou-

sedi o sobû nevûdí, proto je pfiítomnost neznám˘ch lidí neznepokojuje.
● Otevfiené svûtlíky a plná po‰tovní schránka.

CO JE MÒÎE ODRADIT
● Bezpeãnostní dvefie, mfiíÏe na oknech, dvefiích ãi venkovní bezpeãnostní

rolety.
● Samolepka o zabezpeãení domu ãi bytu alarmem ãi jin˘m zafiízením.
● Nápis nebo znaãka informující o pfiítomnosti psa.
● Svûtlo zaloÏené na detekci pohybu, viditeln˘ kamerov˘ systém, zvuky

uvnitfi bytu a domu.
● H˘bající se záclony, náznaky pohybu v bytû, domû.
● Bezpeãnostní ‰títek, zakr˘vající vloÏku zámku.
● Vícero uzamãen˘ch dvefií.
● Pravidelnû vybíraná po‰tovní schránka.
● Zji‰tûní, Ïe o byt se v dobû va‰í nepfiítomnosti starají známí nebo sousedé.

Z DAL·ÍCH RAD POLICIE âR:

Spínací hodiny vzbuzují
dojem va‰í pfiítomnosti

Daleko levnûj‰í je jin˘ zpÛsob za-
bezpeãení kdyÏ tfieba odjedete na ví-
kend ãi na dovolenou: „Pokud je to
moÏné, pofiiìte si elektronické spína-
cí zafiízení, které samo v urãitou do-
bu rozsvítí a zhasne svûtlo ãi televi-
zi. Ve zlodûjích tak vyvoláte pocit,
Ïe jste doma i kdyÏ tomu tak nebu-
de,“ fiíkají policejní experti. S tím
souhlasí i Petr Stavinoha: „V hyper-
marketech se ãasovací hodiny prodá-
vají za nûjak˘ch dvû stû aÏ pût set
korun. Ty lep‰í mají t˘denní pro-
gram. Jsou sice pouÏitelné jen pro
spotfiebiãe zapnuté do zásuvky, ale
mohou veãer rozsvûcet tfieba lampu
v ob˘váku, lampiãky u postele v loÏ-
nici a dokonce i tu televizi, takÏe
vzbuzují dojem, Ïe v bytû nûkdo je.“

Pokud si nûkdo pofiídí zabezpeãení
se skrytou centrálou, mÛÏe si pfii od-
jezdu na dovolenou ãi na prázdniny
s vnouãaty na chatu pronajmout na-
pojení na PCO – pult centrální ochra-
ny nûkteré bezpeãnostní sluÏby. Za
pfiipojení zaplatí mezi patnácti stov-
kami a dvûma tisíci, za mûsíãní ná-
jem kolem pûti stovek. Ov‰em v‰ech-
ny agentury tuto sluÏbu nenabízejí.

„NejdÛleÏitûj‰í je, si uvûdomit, Ïe
investice do zabezpeãení bytu mezi
sedmi a deseti tisíci korunami je dlou-
hodobá,“ fiíká na závûr Petr Stavino-
ha. „Samozfiejmû nikdo vám nezaru-
ãí, Ïe s takovou ochranou nebudete
vykradeni, ale pfiípadného pachatele
znejistí, vystra‰í a tím i minimalizuje
ztráty, které vloupáním vzniknou.“
Nûkteré poji‰Èovny vám v takovém
pfiípadû sniÏují va‰i spoluúãast. U dal-
‰ích je zase moÏné získat i dvacet
procent slevy na pojistném.

Du‰an Pokorn˘
Foto Milan ·usta a fav
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CESTA K CÍLI
Které pfiedurãují Ïivot ãlovûka
i jeho cíle, jinak by se nemohlo
stát, Ïe jsem si z prvních penûz,
které jsem si uÏ jako desetilet˘
kluk sám vydûlal, koupil kolo, fo-
toaparát a mapu. Aã od té doby
uplynulo ãtyfiicet rokÛ, pamatuji
se, Ïe ãerné kolo se zlat˘m nápi-
sem Univerzál stálo rovn˘ch pût
set ãtyfiicet korun, za fotoaparát
znaãky Corina, o nûmÏ pravil mÛj
str˘c pohrdlivû, Ïe by ho mûli
prodávat na váze po kilech a ne
po kusech, jsem zaplatil sto dva-
cet korun i s koÏenkovou ta‰tiã-
kou na zip a mapa tfiebíãského
okresu mû vy‰la na pouh˘ch ‰est
padesát.

KaÏd˘ den jsem po pfiíchodu ze
‰koly rozkládal mapu, projíÏdûl
prstem po silnicích kolem na‰eho
mûsta, ãetl názvy vesniãek a obcí
a plánoval si trasy cest.

Vzpomínám na ten zvlá‰tní po-
cit volnosti a svobody, napjatého
oãekávání a objevování, jak˘
jsem od poãátku na cestách zaÏí-
val. Myslím, Ïe se ale v niãem ne-
li‰il od pocitÛ z doby pozdûj‰í.
Poznával jsem svût a dnes, kdy
jsem na kole ujel uÏ tisíce kilo-
metrÛ a jen tu na‰i vlast jsem ob-
jel tfiikrát po hranici, se ti‰e usmí-
vám vzpomínkám na tûÏké a ne-
motorné polské kolo bez pfiehazo-
vaãky, na nûmÏ jsem usilovnû
zdolával kopce na Vysoãinû,
abych si na fotoaparátu stejnû ne-
valné kvality, udûlal vlastní sním-
ky poutního kostela v Pfiibyslavi-
cích, zámku v Jaromûfiicích nebo
dale‰ického pivovaru. AÏ pozdûji
jsem pochopil, Ïe cesty, kter˘mi
jsem pronikal k svému cíli, byly
od poãátku stejnû podivuhodné
a dÛleÏité, jako sám cíl. Byly jak
opojné víno, které musím ochut-
nat, nejen si pfieãíst vinûtu. Jízdy
na kole se tak mûnily v cestu, ces-
ta se stala Ïivotem a Ïivot cílem,
teì, kdyÏ to vím, se zatajen˘m
dechem vyjíÏdím a tû‰ím se na
setkávání s vámi, pfiátelé poutníci,
v promûnách ãasu k jednomu cíli
se mnou hledící.

Jan SCHWARZ

Pozvánka: S rev. Schwarzem se
mÛÏete kaÏdou nedûli od 17 hod.
setkat osobnû v Unitarii v Anen-
ské 5 v Praze 1. Pfiijít mohou
v‰ichni, kdo mají zájem o sly‰ení
textÛ Bible, Bhagavadigty, Rabi-
nandráta Thákura a dal‰ích du-
chovních osobností. MÛÏete mu
také napsat na email: pastor.sch-
warz@seznam.cz

TRAGICK¯ ODCHOD
SeberaÏdu spáchal v nedûli 28. ledna na
zahradû svého domu znám˘ skladatel
Karel Svoboda (68). Není vylouãeno,
Ïe dÛvodem ãinu byl jeho zdravotní
stav. Podle svého okolí byl v poslední
dobû velmi unaven˘, velmi zhubl
a chodil stále k lékafii. UÏ v roce 2003
mûl váÏné potíÏe a dokonce zkolaboval
na vefiejnosti. „âlovûk by nemûl svoji
práci platit zdravím. Platíte-li ãasem, je
to nároãné, protoÏe ãas se nevrátí. Ale
pfiijdete-li nakonec o zdraví, nemÛÏete
uÏ dûlat vÛbec nic. A to by bylo v mém
pfiípadû hrozné. Nedovedu si pfiedstavit,
Ïe bych nemohl pracovat, protoÏe prá-
ce je pro mne nejvût‰ím koníãkem,“ fie-
kl tehdy krátce po kolapsu Svoboda.

Svoboda zaãínal v 60. letech s big-
beatem v kapele Mefisto. Je autorem
nejvût‰ích hitÛ Karla Gotta, jako byla
písnû Lady Carneval, Mistrál, Láska
bláznivá nebo Kdepak, ty ptáãku, hníz-
do má‰, titulní melodii z filmu Tfii ofií‰-
ky pro Popelku. Marta Kubi‰ová zpíva-
la jeho Nechte zvony znít, Jifií Korn
proslavil jeho Yvetu a Hana Zagorová
Gvendolínu. Jeho skladby získaly ceny
na nejznámûj‰ích hudebních festivalech
- v Tokiu, Rio de Janeiru ãi v Cannes.

SloÏil v‰ak také hudbu k fiadû filmÛ
(naposled Milenci a vrazi a Rebelové)
a televizních seriálÛ, jako byly Big
Men, Cirkus Humberto, Létající âest-
mír nebo Náv‰tûvníci. Psal i hudbu
k pohádkám, tou poslední zÛstane
Z pekla ‰tûstí. Proslavil see i jako autor
hudby fiady muzikálÛ. Nejvût‰í úspûchy
mu pfiinesla Vãelka Mája, za kterou do-
stal v Nûmecku pût zlat˘ch desek od
firmy Polydor. Supraphon mu udûlil di-
amantovou desku za více neÏ 10 milió-
nÛ prodan˘ch nosiãÛ.

S manÏelkou Vendulou mûl Svobo-
da syna Jakuba. Svoboda se podruhé
oÏenil v 90. letech. Jejich první dítû,
dcera Klára, podlehla na pfielomu tisíci-
letí leukémii. Posledním dílem, které
Svoboda uvedl je muzikál Golem. Stihl
ho napsat zhruba za pÛl roku. Právû
kvÛli práci na Golemu se zfiejmû jeho
zdraví zhor‰ilo. Po Svobodovû smrti
vefiejnost poboufiil hyenistick˘ zpÛsob,
jak˘m o ní „informovala“ bulvární mé-
dia a také to, Ïe na tragédii se chtûli pfii-
Ïivit dokonce policisté, ktefií se snaÏili
zpûnûÏit snímky mrtvého.

(red, foto Josef LOUDA)

ZZAAZZNNAAMMEENNÁÁNNOO DDSS DDUUCCHHOOVVNNÍÍ  
OOKKÉÉNNKKOO DDSS

Pfii prvním setkání mi
men‰í, elegantní, ãer-
novlasá Ïena podává
ruku a hned fiíká: „Îe
vás teì bolí nohy a byl
jste nedávno okra-
den?“ Má pravdu, pro-
toÏe se na mém pohy-
bovém aparátu obãas
ozvou sportovní „hfií-
chy“ a nedávno mi nû-
kdo vykradl auto. CoÏ
nemohla léãitelka Aj-
kanu‰ Bagmanian (48
let) od nikoho vûdût.
TakÏe uÏ první dojem
naznaãil, Ïe reference
o jejich nadstandard-
ních schopnostech ne-
jsou vymy‰lené.

Usedáme ke stolku a kolega foto-
graf si chce zapálit cigaretu s po-

vzdechem, Ïe by mûl pfiestat koufiit.
Paní Ajkanu‰ si cigaretu bere do ru-
ky, Ïádá, aby fotograf potfiel její
pfiedloktí a cigaretu vrací. Kolega si
zapaluje a hned zhasíná: „To se pfie-
ce nedá koufiit!“ Ajkanu‰ lituje, Ïe to
zatím funguje jen jednorázovû, jinak
by mûla pacientÛ je‰tû více. Osobnû
se pfiiznám, Ïe jsem sv˘m pragmatic-
k˘m pfiístupem k Ïivotu v otázkách
léãitelství tak trochu nevûfiícím „To-
má‰em“, ale chci poznat i jiné názo-
ry. Dáváme se do hovoru. Paní Bag-
manian má spí‰e asijské rodové kofie-
ny. Mlad‰í
ãást svého
Ïivota strá-
vila v azer-
bajdÏán-
ském mûstû
Kirovogra-
du. Po zá-
kladní ‰kole
vystudovala
na hudeb-
ním uãili‰ti
klavír.
V souãasné
dobû Ïije
v âeské re-
publice se
sv˘mi dvûma syny uÏ 12 let. Má fiád-
né osvûdãení a povolení zde vykoná-
vat sluÏbu lidem, která uÏ pomohla
stovkám z nich - léãitelství. Pfii otáz-
ce na poznání vlastní moci léãitelství
se usmívá: „AÏ do osudného snu
jsem nevûfiila, Ïe lékafisky nevzdûlan˘
ãlovûk mÛÏe pomáhat v nemocech ji-
n˘m. Ve snu mi hlas fiekl, Ïe umím
a musím léãit lidi. Chtûla jsem na to
zapomenout, ale ne‰lo to. V duchu
jsem se ptala - koho budu léãit a jak
ho budu léãit? ManÏel se mi také
smál a já jsem se mu nedivila. Z vy-
právûní pfiíbuzenstva jsem se pak ale
dozvûdûla, Ïe moje prababiãka také
léãila lidi, a to s úspûchem. A Ïe mi
chce zfiejmû tento dar pfiedat. Îila

jsem normálnû
dál, ale za ãas
jsem pfiestala úpl-
nû chodit a sen
znovu pfii‰el - zkus
léãit lidi a nohy
budou zase slou-
Ïit. Zaãala jsem se
kolem sebe dívat
pozornûji a napfií-
klad poznala, Ïe
jeden ãlovûk má
nemocné ledviny -
‰el k lékafii a byla
to pravda. Pak
jsem zaãala i nor-
málnû chodit. A ve
zdravot-ních diag-
nózách jsem se
z drtivé vût‰iny ne-
pletla. Pozdûji
jsem pfiidala i lé-
ãení s vodou a v˘-
sledky se dostavi-
ly.“

Paní Ajkanu‰ se
pfii svém pÛsobení
setkala i s fiadou
lékafiÛ a není bez
zajímavosti, Ïe
nûktefií patfií mezi
její pacienty. Nao-
pak zase kdyÏ ona
vidí, Ïe její léãitelské síla nestaãí, do-
poruãí pacientÛm náv‰tûvu lékafie.
Taková symbióza se najde málokdy,
spí‰e v tomto vztahu existuje nedÛvû-
ra a fievnivost. Léãitelka vysvûtlu-
je:“Jeden ãas jsem pracovala v labo-

ratofii onkologického centra v Moskvû
a zkoumala své schopnosti v léãení
rakoviny my‰í. Lékafii byli vstfiícní,
kdyÏ vidûli kladné v˘sledky. Obrovsky
si jich váÏím a nikdy mû ani nena-
padlo pochybovat o jejich umûní. Ne-

jsem ‰arlatánka, jen mi byla léãebná
síla pfiedána a funguje. Mimochodem
mezi léãiteli je podvodníkÛ dost, ale
ty urãitû odhalí v˘sledky. Podle mého
názoru je vûda na skvûlé úrovni, ale
urãit˘ doplnûk tady jistû existuje.“
CoÏ lze potvrdit z dûkovn˘ch dopisÛ
vyléãen˘ch, tûch má Ajkanu‰ od
sv˘ch pfiíznivcÛ na stovky.

ZÁKLAD METODY
Bezdotykovou manipulací rukou
nad postiÏen˘mi hojí energií – pfies-

nû jí popsat nedovede, ale cítí z ní
velkou sílu, kterou pfiedává, a tak je
nûkdy po „ordinaci“ dost vyãerpaná.
Pacient musí napfied vypít sklenku
ãisté vody, kterou pfiedtím Ajkanu‰
drÏela v rukou a jak fiekla pfienesla
do ní soustfiedûnou energii. Víc uÏ
nechtûla prozradit, ale její léãitelské
úspûchy jsou pozoruhodné. Na roz-
díl od nûkter˘ch specializovan˘ch
léãitelÛ nezbavuje jen únavy. Má to-
tiÏ na svém kontû vyléãené nádory,
bolesti kloubÛ, vysok˘ krevní tlak,
astma, poradila si s alergiemi, hojí
neurologické i gynekologické nemo-
ci a nezfiíká se pomoci také pfii dal-
‰ích potíÏích. Léãba vyÏaduje více
náv‰tûv, pak je její dopad vysoce
úãinn˘. Ov‰em pozná-li, Ïe pacien-
tovi mÛÏe pomoci jen málo, protoÏe
pfii‰el pozdû, potom fiíká pravdu,
stejnû jako lékafii.

JEDEN 
Z ÚSPù·N¯CH 

P¤ÍBùHÒ
Dûvãátko z Prahy (6 let) se jako ne-
dono‰ené narodilo s tûÏk˘m zdravot-
ním postiÏením - mozkovou obrnou.
RovnûÏ i jí byla poskytovaná skvûlá
lékafiské péãe. Ale v symbióze s pÛ-
sobením léãitelky s pomocí zaãíná
chodit, hraje si s hraãkami a dokáÏe
se i najíst. CoÏ je u této choroby ne-
smírnû vzácné. Jedna z o‰etfiujících
lékafiek - psycholoÏek se k úspûchu
léãitelství vyjádfiila následovnû:
„Maminka holãiãky mû informovala,
Ïe léãitelka Ajkanu‰ Bagmanian po-
máhá její dcerce i jí. Z psychologic-
kého hlediska nemám námitek a chá-
pu, Ïe kaÏd˘ rodiã hledá v‰echny
zdroje, jak pomoci dûcku. JestliÏe lé-
ãitel ví, co a jak mÛÏe nebo nemÛÏe
ovlivnit, pak je to v pofiádku. Pokud
fiekne, Ïe chromozom má ulomené
patnácté ramínko, a Ïe ho dostaví,
pak to v pofiádku není. Léãitelé mo-
hou pracovat na obrovském poli,
kam my lékafii cestu neznáme. Dodá-

vání pozitivní energie tfieba vlastní
aurou je jistû moÏné. A pokud to po-
máhá, tak proã ne? KaÏd˘ pokus, kte-
r˘ zlep‰í fyzickou a psychickou strán-
ku pfii v tûÏk˘ch onemocnûních není
zanedbateln˘.“

S paní Bagmanian se louãíme, sli-
bujeme, Ïe mÛÏeme na ní v pfiípadû
zájmu dát telefon. Za pár dní jí vo-
lám do Ostravy a vûty tohoto ãlánku
s ní je‰tû konzultuji. Opût mû neãe-
kanû pfiekvapuje: „Posly‰te, vÏdyÈ uÏ
je dávno po vánocích, vám ale doma
pofiád voní jehliãí, Ïe?“ Ano, má
pravdu, v bytû se luxovalo a byla pfii-
dána lesní vÛnû. Jako pragmatik po-
kládám sluchátko trochu s údivem.
Uvedl jsem jen fakta, ãtenáfii nechÈ si
laskavû vyberou a udûlají názor sami.
Ale uÏ historie a v ní i fiada záhad do-
kazuje, Ïe mezi „nebem“ a zemí mÛ-
Ïe nûco b˘t. A to „nûco“ zfiejmû exi-
stuje.

Antonín PEâENKA

Foto Milan ·USTA

Ajkanu‰ k léãení pfiivedl sen

LLLLÉÉÉÉKKKKAAAA¤¤¤¤IIII    AAAA LLLLÉÉÉÉââââIIIITTTTEEEELLLLÉÉÉÉ
Dne‰ní reportáÏ o léãitelce asi vyvolá smí‰ené ohlasy. I v DS
jsme k podobn˘m zprávám spí‰e skeptiãtí. Pfiesto jsme se
pfiíspûvek rozhodli zafiadit. Nejen proto, Ïe vûfiíme jeho auto-
rÛm. T˘ká se totiÏ i problému, kter˘ se táhne uÏ od pfielomu
prvního tisíciletí, kdy v italském Salernu zaãalo v první in-
stitucionalizované vzdûlávání lékafiÛ v Evropû. Císafi Fried-
rich II. pozdûji jako podmínku pro otevfiení lékafiské praxe
stanovil absolvování tamní lékafiské fakulty a byl to také on,
kdo v roce 1241 ediktem ze Salerna rozdûlil lékafie a lékár-
níky a urãil, jak by mûlo vypadat studium, zkou‰ka i odmû-
na lékafie. Ve stfiední Evropû prvním takov˘m vzdûlávacím
stfiediskem byla Karlova univerzita, která uÏ od svého vzni-
ku v roce 1348 mûla i lékafiskou fakultu.

Ze 14. století pocházejí také první zákazy, které lékafi-
skou praxi zakazují vykonávat neaprobovan˘m léãitelÛm.
Opût aÏ v 19. století bylo oficiálnû povoleno léãit i nestu-
dovan˘m laikÛm. Od té doby se ov‰em také opût datují po-
kusy tuto svobodu omezit. Regulace jsou v rÛzn˘ch zemích
velmi odli‰né. Zatímco napfi. ve Francii, Rakousku a dal-
‰ích zemích smûjí léãit jen akademicky vzdûlaní lékafii,
v jin˘ch - napfi. v Nûmecku - je léãitelství povoleno, resp.

trpûno. V Nûmecku v‰ak na základû tzv. zákona o léãite-
lích z roku 1993 musejí mít adepti povolení zdravotního
úfiadu. To je vydáno pouze po zkou‰ce ze základních me-
dicínsk˘ch znalostí a po zji‰tûní, Ïe svojí ãinností nepfied-
stavují hrozbu pro zdraví spoleãnosti. Tabu pro nû jsou lé-
ky na pfiedpis a omamné látky, mj. nesmûjí léãit nakaÏlivé
pohlavní nemoc a jsou povinni rozpoznané závaÏné pfiípa-
dy ohlásit lékafiÛm.

Nejãastûj‰ím pfiedmûtem kritiky je skuteãnost, Ïe mnozí
léãitelé pouÏívají metody, jejichÏ medicínská úãinnost není
dokázána a jde spí‰e o záleÏitost psychickou (placebo). âas-
to také praktikují pseudovûdecké pfiístupy jako je proutkafi-
ství, psychokineziologie, Feng Shui, biorezonanãní terapie,
reiki, bioenergetika ãi tzv. reinkarnaãní terapie, astrologie ãi
dokonce ‰amanství. Obecnû je tomu ale tak, Ïe mnoho kli-
entÛ léãitele vyhledává právû kvÛli tûmto alternativním
a esoterick˘m metodám (ostatnû tzv. parapsychologií -PSI -
se v dobû studené války snaÏily vyuÏít i tajné sluÏby USA
a SSSR). Jsou známy i tûÏké pfiípady, kdy léãitel skuteãnû
pomohl. To, Ïe pro to nûkdy chybí racionální vysvûtlení
a lidé mluví o zázraku, uzdravenému mÛÏe b˘t jedno.
Ov‰em i tak drtivou vût‰inu uzdravení mají na kontû pfiece
jen studovaní lékafii. (fav)

Ajkanu‰ Bagmanian

Jakou silou pÛsobí ruce léãitelky?

Mezi
pacienty
najdeme
v‰echny
vûkové 
kategorie

Sice tak chutná,
ale obyãejná voda
uÏ to není
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Vyhráli! Správné fie‰ení z minula:.jen hloupost se ‰ífií zdarma. Knihy z nabídky knihkupectví Kanzelsberger dostanou: D. Gottwaldová z Kopfiivnice,
J. Fait z Prahy 10, O. Babinec ze Zlína, B. Gelnarová z Ostravy, B. ·ik z Jablonce u Jiz., D. Dvorská, M. z âesk˘ch Budûjovic, J. Drahosch z Brna, 
A. Stanûk z Daãic, L. StaÀková ze Îatcce a M. Kusková z Jezdkovic. Blahopfiejeme. Na vylu‰tûní dne‰ní kfiíÏovky ãekáme do 20. bfiezna.

Dábelská omeleta
Na 5 omelet potfiebujeme: 250 g. pi-
kantní klobásy, 5 lÏic oleje, 5 fefero-
nek, 100 g sterilované kapie, 10 vajec,
sÛl, 5 lÏic mléka, hlávkov˘ salát, petr-
Ïilka a rajãata na ozdobu.

POSTUP: Na oleji orestujeme koleã-
ka klobásy, pfiidáme nakrájené fefe-
ronky, kapie, promícháme. Tuto smûs
zalijeme roz‰lehan˘mi vejci se solí
a mlékem, promícháme a zvolna pe-

ãeme na pánvi nebo v troubû. Omele-
tu pfieloÏíme, poloÏíme na list salátu,
posypeme petrÏelkou a ozdobíme
plátky rajãete. Podáváme s chlebem.

·umavské ‰morny
Potfiebujeme: brambory, sÛl, hrubou
(popfi. polohrubou) mouku, sádlo.

POSTUP: Brambory uvafiené ve slup-
ce oloupeme a protlaãíme lisem na va-
fiené brambory. Osolíme, posypeme

moukou a lehce promneme. Nesmíme
maãkat, jenom promneme jako Ïmo-
lenku na koláã. Na rozpálen˘ tuk na-
sypeme ãást této Ïmolenky a opékáme
do kfiupava. Získáme drobné opeãky,
ke kter˘m bájeãnû chutná kyselé zelí. 

Kufiecí kfiidélka 
na kyselém zelí

Potfiebujeme: 1 balíãek kys. zelí, 10 ks
kfiidélek (i ménû), 15 dkg anglické sla-
niny, 3 vût‰í cibule, 3 strouÏky ãesne-
ku, 3 lÏíce másla (mÛÏe b˘t i sádlo),

kofiení na peãení kufiat, popfi grilovací,
trochu piva, sÛl.

POSTUP: Mal˘ pekáãek vymaÏeme
máslem nebo sádlem, dolu rozetfieme
zelí i s lákem, nahoru naklademe ko-
leãka cibule, na nû plátky slaniny a úpl-
nû nahoru osolená a okofienûná kufiecí
steh˘nka. V‰e zalejeme asi 1 dcl piva
a zakryté peãeme asi 30 min. a pak dal-
‰í 30 min odkryté v troubû nebo v re-
mosce pfii teplotû 220 aÏ 250 stupÀÛ.

Poslali A. MAJEROVÁ z Rakovníka 
a Ludmila GOLDOVÁ z Vefiovic

VA¤ÍME CHUTNù, ZDRAVù A LEVNù
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Zima je sice vût‰inou jen podle ka-
lendáfie, ale i tak nyní více ãasu trá-
víme doma. Je proto dobré pobavit
se spoleãnû nejen koukáním na tele-
vizi, která na na‰e pfiipomínky vût-
‰inou nereaguje, ale aktivním roz-
proudûním my‰lenek, vzpomínek
a znalostí.

AÈ jste dva, tfii, nebo vás sedí
u stolu tfieba ‰est, vezmûte si kaÏd˘
tuÏku a kus papíru a zahrajete si hru
NA BOHATÁ JMÉNA.

Základem hry mÛÏe b˘t pfiíjmení
jednoho z vás, pfiípadnû nûjaké zná-
mé osobnosti. V‰ichni úãastníci hry
se pak musí pokusit z písem tohoto
pfiíjmení sestavit do dohodnuté do-
by (napfi. jedné minuty) urãitá slo-
va. Mûla by b˘t pfiipu‰tûnûpouze
podstatná jména jednotného ãísla
v prvním pádu.

Vybrali jste si napfi. jméno SVO-

BODA. Z nûho pak lze podle uve-
den˘ch pravidel sestavit slova SO-
DA, VODA, BOD, BAS, SAD,
DAV a fiadu dal‰ích. Za základ hry
mohou b˘t pouÏita i jména kfiestní,
názvy obcí, státÛ, fiek atd. A tak na-
pfi. z názvu mûsta RAKOVNÍK hrá-
ãi sestaví ROVNÍK, RAK, VAK,
KOV, NOR, KNÍR a dal‰í. KaÏdé
písmeno smí b˘t ale pouÏito jen to-
likrát, kolikrát je obsaÏeno v zá-
kladním názvu.

AÈ uÏ vyberete jakékoli slovo,
dobfie se pobavíte. A nebojte se me-
zi hráãe pfiizvat i mlad‰í generaci,
která vás pobaví sv˘mi nápady
(moÏná i neznalostí), ale tfieba i pfií-
bûhy ze Ïivota, jeÏ budou vyprávût
„za trest“ ti, ktefií mûli ve hfie nej-
hor‰í v˘sledky.

Dobrou náladÛ v‰em ãtenáfiÛm
DS pfieje Karel KRÁTK¯.

„Bfiezen je pro obyvatele
zoologické zahrady ob-
dobím probouzení se do
nové sezóny, kdy zaãína-
jí chodit ve velké mífie
ven ze sv˘ch pavilonÛ
oproti krátk˘m zimním
procházkám, náv‰tûvní-
kÛm se pfiedstavují naro-
zená mláìata,“ fiíká
Zdenûk âermák ze Zoo
ve Dvofie Králové.

Zoologická zahrada ve Dvofie
Králové má nejvût‰í kolekci

africk˘ch zvífiat v Evropû, pfiede-
v‰ím nosoroÏcÛ - 6 samcÛ a 14 sa-
mic. Právû k nim pfiibylo 1. února
nové mládû – sameãek, jehoÏ za
pfiíznivého poãasí mÛÏete v bfieznu

uÏ spatfiit ve v˘bûhu.
To v‰ak zdaleka není

v‰echno nové, co tu bude
k vidûní: Jen za leden se
narodilo v zoo 58 zvífiat,
z toho 42 kopytníkÛ, 
15 ptákÛ a 1 primát (gue-
réza angolská).

Z ptákÛ se narodilo nej-
více pelikánÛ – celkem 13.
Mezi kopytníky se narodi-
lo nejvíce impal – 11 ku-
sÛ, dále 6 koz kamerun-
sk˘ch, 5 vodu‰ek zname-
nan˘ch, 4 adaxové. K dal-

‰ím patfií buvoli kafer‰tí (2), oryxo-
vé (3), pakÛÀ modr˘ (1), antilopa
bongo (1), nyala niÏínná (1), vodu‰-
ka ãervená (1), antilopa losí (1), vo-
du‰ka abok (2), dikdik KirkÛv (1),
kudu mal˘ (2) a kudu velk˘ (1).

ZOO DvÛr Králové patfií stále
k nejúspû‰nûj‰ím chovatelÛm zvífiat
na svûtû, zejména v oblasti afric-
k˘ch kopytníkÛ. Ti jsou ve vût‰inû
pfiípadÛ ve volné pfiírodû na pokraji
vyhynutí.  K tûm nejmen‰ím patfií
didik KirkÛv s váhou kolem 4 kilo-
gramÛ, plachá nenápadná antilopka
s mal˘m chobÛtkem. Naopak k nej-
vût‰ím patfií antilopa losí. Samci
mohou váÏit aÏ kolem jedné tuny.

K vzácn˘m odchovÛm patfií i bu-
voli kafer‰tí, ktefií mají povûst jed-
noho z nejnebezpeãnûj‰ích zvífiat
Afriky. BohuÏel jejich stáda byla
zdecimována chorobami jako bruce-

loza a tuberkuloza. ZOO DvÛr Krá-
lové je úspû‰nû vrací zpût do Afriky.

„První zimu si uÏila ve Dvofie
Králové i malá samiãka levharta
perského Sauraha, která se tu naro-
dila loni v létû, dnes váÏí 12 kg a je
z ní ãilé mládû. Náv‰tûvníci jí mo-
hou vidût jak ve v˘bûhu tak i v za-
sklené expozici kaÏd˘ den. Ti ktefií
pfiijdou po obûdû ji uvidí ve spoleã-
nosti psa jedné z o‰etfiovatelek jak si
kráti hrou na lovce a kofiist dlouhé
chvíle. Kdo je kdo v‰ak nelze s jis-
totou fiíci,“ uzavírá na‰e dne‰ní po-
zvání Zdenûk âermák. (d)

Foto ZOO DvÛr Králové
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Ve sv˘ch osm-
desáti ‰esti le-
tech se G.
Adams z Chi-
caga pfii snída-
ni rozka‰lal
tak, Ïe mu na
talífi vypadla
z úst kulka,
kterou nosil...
(viz tajenka)
v plicích. Teh-
dy ho odmítli
operovat, pro-
toÏe kulka
uvízla tûsnû
u srdce.

Po vepsání
v‰ech správ-
n˘ch ãísel pfii-
pi‰te ke v‰em
jedniãkám tato
písmena: MÁOESRSSÒ. Ke v‰em dvojkám pak tato písmena: OEKDTRDKO.
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 - 9, Ïádné se nesmí opakovat. Vy-
berte napfi. tfii spodní pole vedle sebe a zjistíte, Ïe jedniãka musí b˘t v políãku s teã-
kou, pak se tfieba zamûfite na tfii levá svislá pole, zde musí b˘t dvojka jedinû v po-
líãku místo dvou teãek. Postup opakujte v obou smûrech ãtení. Jak se tabulka takto
stále zaplÀuje, fie‰ení se usnadÀuje.

I KDYÎ DO MINULÉHO ZADÁNÍ
se nám vloudila chyba, ãtenáfii DS se jí ale nenechali zmást a zasílali v˘luãnû správ-
ná fie‰ení. Znûlo:.ta druhá pÛlka doktora. Suven˘ry âeského rozhlasu dostanou M.
Gruntová z Vûrovan, H. Utûkalová z Bruntálu a L. Bouãková ze Zdislavic. Blaho-
pfiejeme. Suven˘ry âeského rozhlasu 2 - Praha jsou pfiipraveny i pro tfii úspû‰né fie-
‰itele dne‰ní úlohy. ¤e‰ení posílejte do 20. bfiezna.

S U D O K U

Zasmûjte se s námi

Kdo si hraje – nefÀuká (3)

ManÏelky by mûly b˘t jako bankov-
ky – za jednu ãtyfiicítku bychom
mûli dostat dvû dvacítky!
●
Na pláÏi vyloví láhev a v ní je lís-
tek: „Ztroskotal jsem na pustém
ostrovû. Nejsou tu tuneláfii ani
zlodûji, ani policajti, ani banky,
ani exekutofii, ani berÀák. Chcíp-
nûte si tam u vás v‰ichni závistí!“
●
Pfii‰el zákazník k holiãi a povídá:
„Chtûl bych to takhle: jednu

kotletu nechat do pÛli tváfie, druhou
celou vyholit. Nahofie to ostfiíhejte,
aby to trãelo pfiímo nahoru a nedalo
se to ãesat, a vzadu mi vyholte pár
míst na kÛÏi.“ „Pane, takhle vás
ostfiíhat nemÛÏu!“ „Jak to, Ïe ne?
Minule
jste mû takhle ostfiíhal.“
●
Víte co je vrchol optimismu?
OÏenit se s vlastní sekretáfikou
a myslet si, Ïe jí budete dál po-
rouãet.

vás zve na v˘letDDSS

Za mláìaty do ZOO

I tenhle mal˘ buvol kafersk˘ patfií mezi pfiírÛstky le-
to‰ní zimy.

Malého nosoroÏce mÛÏete za dobrého
poãasí vidût v bfieznu uÏ ve v˘bûhu.
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První zmínky o hukvaldském hradu
pocházejí z roku 1285, za jeho zakla-
datele jsou povaÏována nûmecká hra-
bata z Hückeswagen. První z nich, ry-
tífi Arnold z Hückeswagen, pfii‰el do
ãesk˘ch zemí na pozvání ãeského krá-
le Pfiemysla Otakara I. V polovinû 14.
století hrad získali olomouãtí biskupo-
vé. Jejich vlastnictví bylo v roce 1355
dokonce potvrzeno papeÏskou bulou,
která zároveÀ zakazovala hrad prodat
nebo zastavit. Ov‰em nepfiíznivá fi-
nanãní situace olomoucké biskupství
donutila k prodeji a hrad tehdy ãasto
mûnil majitele. Vlastníky se tak stali
napfi. uhersk˘ král a pozdûj‰í císafi
Zikmund ãi Jan âapek ze Sán, proslu-
l˘ husitsk˘ váleãník, hejtman „sirot-
kÛ“ po Janu ÎiÏkovi a velitel nûkte-
r˘ch tzv. spanil˘ch jízd. V roce hrad
získal 1465 ãesk˘ král Jifií z Podûbrad,
kter˘ jej vzápûtí prodal zpût olomouc-
kému biskupství. Tehdej‰ímu biskupu
Tasovi z Boskovic finanãnû vypomoh-
li jeho bratfii Dobe‰ a Bene‰ z Bosko-
vic, ktefií také hrad pfievzali poté, co

biskup zemfiel na mor. Po rozsáhlé
pfiestavbû, která probûhla v druhé po-
lovinû 16. století se pÛdorys hradu
roz‰ífiil do takov˘ch rozmûrÛ, Ïe ob-
vod hradeb mûfiil témûfi kilometr
a prostory byly schopny pojmout i nû-
kolikatisícovou vojenskou posádku.
Hrad chránilo ‰est bran s padacími
mosty. V té dobû se Hukvaldy znovu
a jiÏ definitivnû vrátily olomouckému
biskupství. To pak ( od 18. století ar-
cibiskupství) drÏelo Hukvaldy aÏ do
roku 1948, kdy byly zbytky hradu ze-
státnûny. Aãkoli Hukvaldy poÏívaly
povûsti nedobytné pevnosti, neboÈ se
osvûdãily ve tfiicetileté válce, hlodání
ãasu neodolaly. Pod hradem se rozklá-
dá stejnojmenná obec. V ní se 3. ãer-
vence 1854 v budovû ‰koly narodil je-
den z na‰ich nejznámûj‰ích hudebních
skladatelÛ. Víte, kdo to byl? Napoví-
me jen, Ïe v hukvaldské obofie stojí
pomníãek se so‰kou zvífiátka, která se
dostalo i do názvu jedné z jeho oper. 
Správná odpovûì z minula: velite-
lem germánsk˘ch kmenÛ v bitvû s ¤í-

many roku 9. byl Arminius, nûmecky
Hermann der Cherusker. Vyhráli B.
Verbík z R˘mafiova, J. Syrová z Po-
dûbrad a manÏelé ¤ehákovi z Pardu-
bic. Dostanou suven˘ry, které do sou-
tûÏe vûnoval âesk˘ rozhlas 2 – Praha.
Ceny ãekají i na tfii v˘herce dne‰ní
soutûÏe.

Saturn se za Mûsíc zaãne ukr˘vat
v 3:36 hod. Zcela ze opût vynofií

ve 4:15. Údaje platí pro Prahu, pro ji-
ná místa v âeské republice se ale li‰í
jen o minuty.

Na rozdíl od bûÏn˘ch kaÏdodenních
zákrytÛ hvûzd Mûsícem jsou zákryty
planet Mûsícem mnohem vzácnûj‰í.
Planet je totiÏ v˘raznû ménû neÏ hvûzd
. Zákryt planety Saturn s prstencem je
navíc mimofiádnû pûkn˘m záÏitkem.

K pozorování není tfieba dalekohled
ani triedr, protoÏe Saturn bude velmi
jasn˘m objektem na obloze. V sobotu
10. února byl totiÏ v opozici se Slun-
cem, proto bude je‰tû dlouho jasnû zá-
fiit.

Zajímavûj‰í bude ale urãitû pozoro-
vání triedrem. Astronomick˘ daleko-
hled uÏ ukáÏe i postupnû mizející
prstenec planety za Mûsícem. Letos
bude je‰tû jeden zákryt Saturnu Mûsí-
cem, a to 22. kvûtna ve veãerních ho-
dinách.

Zatmûní Mûsíce
Úplné zatmûní Mûsíce nastane ze so-
boty 3. na nedûli 4. bfiezna. Bude letos
jedin˘m zatmûním, ale zato bude vidi-
telné v celém prÛbûhu. Zaãátek ãásteã-
ného zatmûní nastane ve 22:30. Zcela
ve stínu Zemû se Mûsíc octne od 23:44
do 00:58 a ze stínu Zemû zcela vy-
stoupí kolem 2:11 hod.

ISS pouh˘m okem
V tûchto dnech mÛÏete kromû jasn˘ch
planet spatfiit také Mezinárodní kos-
mickou stanici, jejíÏ dráha pfii obletu
Zemû je i nad âR. ISS na obloze roz-
hodnû díky její velké jasnosti nepfie-
hlédnete. Objekt se pohybuje po oblo-
ze obvykle nûkolik desítek sekund a na
rozdíl od dopravních letadel nebliká!

Mnoho lidí si obvykle ISS pfiitom
splete právû s letadlem. Klidnû se vám
pfiitom mÛÏe stát, Ïe stanice z niãeho
nic zmizne. To v Ïádném pfiípadû ne-
znamená, Ïe by se stanice nûkam zfiíti-
la nebo Ïe by na stanici zhasli svûtlo

a ‰li spát. ISS pouze odráÏí sluneãní
svûtlo, a proto je vidût. V urãitou chví-
li ale vstupuje do zemského stínu
a sluneãní svûtlo jiÏ tolik neodráÏí. To
se pak pozorovateli na Zemi projeví
rychl˘m poklesem jasnosti stanice
a nakonec mu objekt z oblohy úplnû
zmizí z oãí.

Pfielety ISS mohou sledovat lidé
v pfiípadû jasné oblohy nad celou âes-
kou republikou. A kdy je vidût? Oka-
mÏiky pro konkrétní místo si mÛÏete
najít napfi. na internetov˘ch stránkách
www.heavens-above.com. âasy se
kaÏd˘ den mûní, ale tfieba nad Prahou
byla v polovinû února, kdy se psal ten-
to ãlánek, ISS pravidelmû vidût mezi
18. a 21. hodinou a to vÏdy po dobu
cca tfií minut. Splést si ji nemÛÏete,
protoÏe Ïádná hvûzda nesvíti janûji.
V souãasné dobû jsou na stanici Mi-
chael Lopez-Alegria (USA, velitel),
M. Tjurin (Rusko) a Sunita Williams
(USA). V dubnu dorazí k ISS ruská
vesmírná loì Sojuz s nov˘mi ãleny
posádky, rusk˘mi kosmonauty Fjodo-
rem Jurãichinem a Olegem Kotovem
a dal‰ím kosmick˘m turistou Charle-
sem Simonyim. (red)
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TTIIPPYY  LLEETTEEMM
Nová CD

Pokud jste je‰tû nena‰li to svoje
CD na bfiezen, mÛÏete se podí-
vat na to, co vy‰lo koncem úno-
ra a vybrat si z toho, co se zají-
mavé zdálo nám.

IVAN MLÁDEK
Zápisky ‰ílenco-
vy; Moje rodina;
Trilogie úter˘
Hudebník, zpû-
vák, textafi a malífi
amatér je také au-

torem nûkolika vyprávûní z vlastní-
ho Ïivota. A hraje mu k tomu samo-
zfiejmû jeho vlastní Banjo band.
Zkusíte si ho poslechnout taky?
Myslíme, Ïe nebudete litovat.

LAëKA KOZ-
DERKOVÁ
Laìka Kozderko-
vá vzne‰ená i roz-
pustilá, nostalgic-
ká i roztanãená,
prostû jak jsme ji
v‰ichni znali a mûli rádi. Na novém
CD z edice Pop galerie Supraphonu
najdeme její hity jako Kabaret, Jsem
dívka v rytmu zrozená i Pigale. Je to
uÏ jen pfiipomínka ãasÛ dávno minu-
l˘ch? Nemyslíme.

JOSEF ZÍMA
Nová kolekce ne-
stárnoucích písní
nestárnoucího
zpûváka, nekoru-
novaného krále
ãeské dechovky

a lidovky.  Îe zdaleka není jen tím-
to králem, dokumentuje i nová CD,
na které nechybûjí jeho hity jako
Blues pro Tebe, Dobrou noc, Hfiebí-
nek, Letí ‰íp, Bílá vrána ãi Si si si
signorina.

PALEâEK
A JANÍK
âtyticet let spolu,
ãtyfiicet písniãek
legend na‰í folko-
vé legendy. Toto
2CD je prvním co nejkompletnûj‰ím
poslechem v‰ech fází jejich sympa-
ticky nevtíravé, a pfiece velice ús-
pû‰né kariéry. Jde o v˘teãn˘ dÛkaz
toho, Ïe je-li co zpívat a hrát, pak
ãasto staãí jen dvû kytary, dva hlasy
a zobcová flétniãka. A v˘sledek je
fantastick˘.

MILAN
DROBN¯
V‰echny jeho hity
a je‰tû nûco navíc:
Jestli se sleãno ne-
pletu, Pláãu, pláãu

sÛl, Ukrejvám rozpaky, Kytky se
smály, Písniãka pro koãku, RÛÏe rÛ-
Ïová, BûÏ, fiekni to skalám a mnoho
dal‰ích urãitû potû‰í na‰e u‰i. (d)

SOUTùÎ: Znáte jméno rodáka?

ZAJÍMAVÉ ÚKAZY NA OBLOZE
Zatmûní Mûsíce, pfied ním ale „zmizí“ Saturn
Zajímavé úkazy mÛÏeme v nejbliÏ‰ích dnech sledovat
na obloze. NejbliÏ‰í kosmick˘ soused Zemû – Mûsíc 
pfii svém putování po noãní obloze zakryje v pátek 
2. bfiezna v ranních hodinách planetu Saturn.

Konzervování a rekonstukce hradu byly
zahájeny v roce 1863 a trvaly nûkolik de-
setiletí.

Ze snímku americké NASA je jasnû vi-
dût trasa ISS nad planetou. Stanice
pfielétá i nad âR.
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POMOC Z P¤ÍRODY
B¤ÍZA BùLOKORÁ
Betula pendula Roth

Bfiíza, symbol mládí, svûÏesti
a krásy. Od pradávn˘ch dob
byla vychvalována jako ozdoba
krajina, pfiipodobÀována ke
sviÏné, ztepilé dívce. Její bílá
kÛra a rozevláté tenké vûtviãky
pfiipomínají nevûstu se závo-
jem.

Bfiíz je známo více druhÛ. U nás je
nejroz‰ífienûj‰í bfiíza bûlokorá. Zaãíná
kvést asi v patnáctém roce Ïivota. Do
té doby je krásnou a pfiíjemnou ozdo-
bou zahrádky. Po tomto vûku ale kaÏ-
doroãnû na podzim uvolÀuje obrov-
ské mnoÏství naÏek s blanit˘mi kfiíd-
ly, které vítr zanese do v‰ech skulin
a okapov˘ch ÏlabÛ.Proto se nedopo-
ruãuje sázet bfiízu v blízkosti obydlí.

Znaãn˘ v˘znam má bfiíza v kosme-
tice a lidovém léãitelství. Odvar
z bfiezov˘ch listÛ se pouÏívá na ãi‰tû-
ní, zjemnûní a regeneraci pokoÏky.

Asi pût polévkov˘ch lÏic drogy se
krátce povafií v litru vody, nechá se
deset minut vyluhovat a pak se sce-
dí.PokoÏka se oplachuje mírnû tep-
l˘m odvarem.

Flavonoidy a silice obsaÏené v lis-
tech bfiízy pÛsobí diureticky, tj.
usnadÀují vyluãování moãe. NedráÏdí
pfiitom ledviny, proto se droga uÏívá
pfii zánûtech moãov˘ch cest, pfii zv˘-
‰ené koncentraci kyseliny moãové
v krvi a pfii tvorbû moãov˘ch kame-
nÛ. Nejúãinnûj‰í jsou mladé listy pro
léãebné úãely se vnitfinû pouÏívají dvû
kávové lÏiãky fiezan˘ch listÛ na ‰álek
vody ve formû nálevu. Pije se dvakrát
dennû po jednom ‰álku.

Jako pomocn˘ prostfiedek pfii léãe-
ní cukrovky se uvádí tato smûs: fazol
obecn˘ – lusk bez semen 10 g, kopfii-
va – list 10 g, bfiíza – list 20g, borÛv-
ka – list 60 g. Jedna kávová lÏiãka
smûsi se povafií pût minut v objemu
jednoho ‰álku vroucí vody a scedí se.
Pije se pfied jídlem ‰álek teplého ãaje.

Bfiíza nám mÛÏe pomoci i pfii léãe-
ní na‰ich domácích nûm˘ch pfiátel.
Pfii potíÏích vyvolan˘ch nevhodnou
nebo zkaÏenou stravou podáváme
psÛm nálev z bfiezového listí v mnoÏ-
ství jedné kávové lÏiãky na ‰álek vo-
dy, pfii zachování diety. Po ustoupení
potíÏí podáváme nálev je‰tû dva nebo
tfii dny pfied jídlem.Nemusíme se bát
pfiedávkování, protoÏe vedlej‰í neÏá-
doucí úãinky nebyly zji‰tûny. âasto
mÛÏe b˘t tato pomoc jedinou moÏ-
ností pfii pobytu na chatû nebo jinde
na dovolené. (MM)

RRAADDYY  LLEETTEEMMZmûny u vdov a vdovcÛ

Zmûna se t˘ká trvání nároku na
vdovsk˘ nebo vdoveck˘ dÛchod

po jednoroãním pobírání tohoto dÛ-
chodu. I v roce 2007 platí, Ïe vdovû
vznikne nárok na vdovsk˘ dÛchod po
manÏelovi, kter˘ byl poÏivatelem sta-
robního, plného nebo ãásteãného in-
validního dÛchodu nebo splnil pod-
mínky pro nárok na starobní dÛchod
nebo získal potfiebnou dobu poji‰tûní
pro nárok na pln˘ invalidní dÛchod
(u osob star‰ích 28 let aspoÀ 5 let
v posledních 10 letech) nebo kter˘
zemfiel následkem pracovního úrazu.
Takto ov‰em vdovsk˘ dÛchod bez
dal‰ích podmínek náleÏí pouze po do-
bu 1 roku. Potom nárok na nûj trvá
jen, splÀuje-li vdova nûkterou ze zá-
konem stanoven˘ch podmínek. To
platí stejnû i pro vdoveck˘ dÛchod.

Tûmito podmínkami je, Ïe vdova,
resp.vdovec, peãuje o nezaopatfiené

dítû nebo je plnû
invalidní nebo
vdova dosáhla vû-
ku 55 let nebo
vdovec 58 let ne-
bo dosáhli dÛcho-
dového vûku, je-li
niÏ‰í. A v nepo-
slední fiadû také
do 31.12.2006 pla-

tilo, Ïe vdova má nárok na vdovsk˘
dÛchod (vdovec na vdoveck˘) také
v pfiípadû, Ïe peãují o svého rodiãe
nebo rodiãe zemfielého manÏela, kte-
r˘ je ãásteãnû bezmocn˘ a star‰í 80
let nebo pfieváÏnû nebo úplnû bez-
mocn˘. 

Od 1. 1 .2007 v‰ak novelou záko-
na ã.155/1995 Sb., o dÛchodovém
poji‰tûní, do‰lo k zásadní zmûnû.
Vdovsk˘ ani vdoveck˘ dÛchod jiÏ po
uplynutí doby 1 roku od smrti man-
Ïela (manÏelky) nenáleÏí pouze z ti-
tulu péãe vdovy nebo vdovce o ãás-
teãnû bezmocné rodiãe star‰í 80 let.
Podle zákona o sociálních sluÏbách
se ãásteãnû bezmocné osoby mûní
v osoby závislé na pomoci jiné fyzic-
ké osoby ve stupni I (lehká závislost),
osoby pfieváÏnû bezmocné v osoby
závislé ve stupni II (stfiednû tûÏká zá-
vislost) a osoby úplnû bezmocné
v osoby závislé ve stupni III (tûÏká
závislost) nebo IV(úplná závislost).

Podle § 50 odst. 2 písm.c) zákona
ã.155/1995 Sb., o dÛchodovém poji‰-
tûní, ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ, má

od 1.1.2007 totiÏ vdova (vdovec) ná-
rok na dÛchod také tehdy, jestliÏe pe-
ãuje o svého rodiãe nebo rodiãe zem-
fielého manÏela, kter˘ s ní Ïije v do-
mácnosti, a je závisl˘ na péãi jiné
osoby ve II.,III. nebo IV.stupni. Jde
tedy o pokrytí dfiívûj‰í péãe o rodiãe,
kter˘ je pfieváÏnû nebo úplnû bezmoc-
n˘. Pfii péãi o tyto rodiãe tedy zÛstává
nárok zachován.

Zákon jiÏ v‰ak nezná nárok na
vdovsk˘ nebo vdoveck˘ dÛchod z ti-
tulu péãe o osoby ãásteãnû bezmocné
a star‰í 80 let, tj. o osoby závislé
v I.stupni. Pokud tedy vdova (vdovec)
peãují o ãásteãnû bezmocné rodiãe
svoje nebo manÏela (manÏelky) star‰í
80 let (coÏ jsou dnes osoby závislé ve
stupni I.) a nesplÀují jinou podmínku
stanovenou zákonem pro trvání náro-
ku na vdovsk˘ (vdoveck˘) dÛchod
(napfi.nepeãují o nezaopatfiené dítû ani
nedosáhli vûku 55, resp.58 let), vdov-
sk˘, resp. vdoveck˘ dÛchod jim nále-
Ïel naposledy v dÛchodové splátce
splatné v prosinci 2006. 

Nárok na vdovsk˘ (vdoveck˘) dÛ-
chod by se jim po tomto zániku ob-
novil pouze tehdy, kdyby nûkterou ze
zákonn˘ch podmínek pro nárok na
nûj splnili nejpozdûji do 5 let od záni-
ku dfiívûj‰ího nároku na vdovsk˘
(vdoveck˘) dÛchod.

Dále je tfieba také upozornit, Ïe ob-
dobnû jako dosud, náleÏí nadále
vdovsk˘ (vdoveck˘) dÛchod pfii péãi
o tûÏce zdravotnû postiÏené dítû vyÏa-
dující mimofiádnou péãi zvlá‰È nároã-
nou nebo pfii péãi o zletilé dítû pfie-
váÏnû nebo úplnû bezmocné .

Pfiipravil JUDr. Z. HÁJEK

Foto Iâ

„Na co si mám dát pozor, kdyÏ si
chci pofiídit pejska?“ napsala nám
paní Lída S. z Tábora. Odpovídá
MVDr. Luká‰ Hanzel z praÏské Ve-
terinární kliniky Andûl:

Pokud kupujeme psa od chovatele, je dobré se zajet
podívat na ‰tûÀata dopfiedu tfieba kdyÏ jim je 5 t˘d-

nÛ – a vybrat si to svoje – v˘bûr je otázka ‰tûstí a ná-
hody v tomhle vûku nepoznáte ani budoucí zdravotní
stav, ani budoucí povahové rysy, takÏe jde o to, které se
vám líbí. ·tûÀata by se mûla prodávat ve vûku okolo 7-
8 t˘dnÛ. BohuÏel chova-
telé s jich chtûjí zbavit
co nejdfiív, takÏe je dáva-
jí pryã uÏ v ‰esti t˘d-
nech. ·estit˘denní ‰tûnû
ale není aÏ tak velk˘ pro-
blém, dá se doma s úspû-
chem odchovat. ·tûnû by
mûlo b˘t aspoÀ dvakrát
odãervené a jednou oã-
kované. Chovatel vám

k tou dá doklady – oãkovací prÛkaz. KdyÏ si ho pfiine-
sete domÛ, po dvou tfiech dnech, aÏ se ‰tûnû zbaví stre-
su, doporuãuji pfiijít k veterináfii na vstupní prohlídku,
aby se zjistilo jestli nemá nûjakou zdravotní vadu, jest-
li chovatel nûco nezatajil – pes je podle práva vûc a dá
se reklamovat. Na vetrinû vám vysvûtlí dal‰í postup -
dal‰í oãkování a odãervování, jak se ãistí oãi, u‰i, ãím
odble‰ovat a tak dále. Doma pak ‰tûnûti musíte zafiídit
jeho vlastní místo – pelech tfieba sloÏenou deku v ko-
‰íku dvû misky jednu na vodu, druhou na potravu. Co
se t˘ãe jídla vût‰inou vám dají chovatelé vzorek jídla,
na které je ‰tûnû navyklé. K vodû musí mít ‰tûnû pfií-
stup permanentnû. Rozhodnû nesmíte dát ‰tûnûti mlé-
ko, organizmus psa není schopn˘ ho zpracovat. Pokud
si psa pofiizujete z útulku, je postup stejn˘ jako u cho-
vatele. (D)

V návaznosti na pfiijetí zákona o sociálních sluÏbách
a zákona, kter˘ se mûní nûkteré související zákony,
do‰lo také k novele zákona ã.155/1995 Sb., o dÛ-
chodovém poji‰tûní, ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ. 

JUDr. Z. HÁJEK

KUPUJEME ·TùNù
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„Lidé k nám pfiicházejí, protoÏe
mají problémy, jaké má vût‰i-

na z nás - Ïe kaÏd˘ den nûkde nûco
zapomeneme, nebo jdeme do led-
niãky a zjistíme, Ïe najednou neví-
me, co jsme tam chtûli. KdyÏ se
tohle stává ãastûji, ãlovûk o sobû
zaãne pochybovat. NesnaÏíme se
ale vysledovat co je ‰patného s je-
jich pamûtí a utû‰ovat je, Ïe to po-
stupnû napravíme. My na to jdeme
takzvanou terapií pfiíjemného ‰oku.“

MÛÏete ten pfiíjemn˘ ‰ok blíÏe
vysvûtlit?

„Úãastníci na‰ich kurzÛ brzy zji-
stí, Ïe si pomocí pamûÈov˘ch tech-
nik, které je nauãíme zapamatují
tfieba nûco tak nevídaného, jako je
Ludolfovo ãíslo se stovkou míst za
desetinou ãárkou. KdyÏ to jedna z
na‰ich úãastnic dokázala, ptala jsem
se jí, zda odolala poku‰ení pfiedvést
to doma. ¤ekla mi, Ïe to pfiedvedla
svému vnukovi. Já na to a co on?
On mi fiekl: Babi, nikdy jsem si ne-
myslel, Ïe jsi nûjak˘ blbec, ale teì
jsem se pfiesvûdãil, Ïe jsi geniální.
Od té doby se mnou jedná jako s
partnerem a konzultuje své záleÏi-
tosti, zatímco pfiedtím fiíkal: Babi, to
stejnû nepochopí‰.“

V ãem pomáhá trénování pa-
mûti?

„Jsme vybaveni velice malou ka-

pacitou krátkodobé pamûti, s tou
máme problémy, s dlouhodobou pa-
mûtí ne. To, co je uloÏené v dlou-

hodobé pamûti muselo projít pfied-
tím úspû‰nû krátkodobou pamûtí.
TakÏe lidi uãíme aby umûli efektiv-
nû zpracovat novou informaci, tak,
aby byla spolehlivû uloÏena v na-
‰em pamûÈovém skladi‰ti a byla
stejnû spolehlivû vybavitelná v pfií-
padû budoucí potfieby. SnaÏíme se
pfiedev‰ím, abychom lidem pomohli
s problémy bûÏného denního Ïivota,
to znamená aby nemûli potíÏe si za-
pamatovat co chtûli nakoupit, tele-
fonní ãísla, schÛzky, tváfie, jména -
to, co potfiebujete v denním Ïivotû.
A k tomu dostávají informace o rÛz-
n˘ch teoretick˘ch aspektech pamûti,
aby byli schopni své pamûti lépe
rozumût.“

Co je základním principem tré-
ninku?

„Lidé se v kurzech uãí daleko víc
koncentrovat na pfiicházející infor-
maci. Ná‰ problém není v tom, Ïe
jsme nûjakou informaci zapomnûli,
my jsme jí spí‰ nevûnovali pozor-
nost, jen kolem nás prosvi‰tûla, aniÏ
by se nám do pamûti zakódovala.“

Ptal se Du‰an POKORN¯
Foto Kamil VARCOLLER
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RRAADDYY  LLEETTEEMM
Jak zjistím, která doba zamûstná-
ní není v evidenci âSSZ a jak ji
prokáÏi? T. K., Vimperk

Která chybûjící doba to je, to obãan
do 31. 12. 2005 zjistil z pfiedstihového
listu dÛchodového poji‰tûní zaslaného
mu na poÏádání âSSZ. Od 1. 1. 2006
do‰lo ke zmûnû, kdyÏ pfiedstihové fií-
zení bylo nahrazeno informativními
osobními listy dÛchodového poji‰tûní.
Ten za‰le také âSSZ na Ïádost obãa-
na, kter˘ má právo získat tento pfiehled
vÏdy jednou v kalendáfiním roce. Po-
dle toho se pak mÛÏe rozhodnout,
splÀuje-li podmínky pro jeho pfiiznání,
kdy pÛjde do dÛchodu. Chybûjící do-
bu lze doloÏit potvrzením zamûstnava-
tele, pracovní smlouvou nebo svûdec-
k˘m prohlá‰ením o dobû zamûstnání
(tiskopis je k dispozici na OSSZ) nebo
také zaplacením ãlensk˘ch pfiíspûvkÛ
ROH za uvedené období.

Hodnotí se mnû pro dÛchod doba
péãe o bezmocnou matku?

V. L., Brno-mûsto

Do 31.12. 2006 se pro dÛchod hod-
notila doba péãe o blízkou nebo jinou
osobu pfieváÏnû nebo úplnû bezmoc-
nou nebo o ãásteãnû bezmocnou
a star‰í 80 let. Od 1.1. 2007, kdy se
zákonem o sociálních sluÏbách zmû-
nila bezmocnost v závislost na pomo-
ci jiné fyzické osoby a zmûnil se
i zpÛsob hodnocení zdravotního posti-
Ïení tûchto osob, povaÏují se osoby
ãásteãnû bezmocné star‰í 80 let za
osoby závislé ve stupni I. (lehká zá-
vislost), osoby pfieváÏnû bezmocné za
osoby závislé ve stupni II. (stfiednû
tûÏká závislost) a osoby úpnû bez-
mocné za osoby závislé ve stupni III.
(tûÏká závislost) nebo IV. (úplná zá-
vislost). Jako náhradní doba se v této
souvislosti pro dÛchod hodnotí od led-
na 2007 jiÏ pouze doba péãe o osoby
závislé na pomoci jiné fyzické osoby
ve stupni II., III. a IV. Tedy doba pé-
ãe o osoby dfiíve pfieváÏnû nebo úplnû
bezmocné, ne jiÏ o osoby dfiíve ãás-
teãnû bezmocné star‰í 80 let.

Chtûl bych, aby mnû byl dÛchod
posílán na úãet. Co mám udûlat?

B. I., Mûlník

JestliÏe s vámi teprve bude sepiso-
vána Ïádost o dÛchod, je tfieba, abyste
k Ïádosti o dÛchod pfiiloÏil vyplnûn˘
a bankou potvrzen˘ tiskopis „Îádost
o zafiízení v˘platy dÛchodu poukazem
na úãet“. MÛÏete si ho nechat pouka-
zovat na svÛj úãet nebo na úãet man-
Ïela, resp. manÏelky, to záleÏí na va-
‰em rozhodnutí nebo dohodû s partne-
rem. Tiskopisy jsou k dispozici na
OSSZ nebo i u penûÏního ústavu, kte-
r˘ potvrzení bude vydávat. Pokud jiÏ
dÛchod pobíráte a chodí vám po‰tou,
budete postupovat stejnû s tím rozdí-
lem, Ïe „Ïádost“ nepfiipojíte k Ïádosti
o dÛchod, ale za‰lete nebo donesete
na âSSZ v Praze, KfiíÏová 25, PSâ
225 08.

Odpovídal JUDr. Zdenûk HÁJEK,
právní poradna RS âR

JAK NA NA·I PAMùË

Ty ãasy jsou pryã, dnes vám v res-
tauraci udûlají cosi, co lahÛdkov˘

smaÏen˘ s˘r nepfiipomíná ani vzdálenû.
Je to jen jak˘si plát, kter˘ po rozkroje-
ní nejen Ïe neteãe, ale má divnou bar-
vu a stejnû zvlá‰tnû „voní“. Co se to
stalo s oblíbenou lahÛdkou? V podsta-
tû nûco podobného co s uzeninami, je-
jichÏ v˘roba zaãala zlevÀovat.

S˘r je v potravináfiské legislativû de-
finován jako mléãn˘ v˘robek, to zna-
mená Ïe musí b˘t vyroben˘ z mléka
a mléãného tuku. To, co pfied vás po-
stavili v restauraci, není mléãn˘ v˘ro-
bek, ale tzv. s˘r-alternativ, coÏ vyhlá‰-
ka nezná.

V˘robci se prostû rozhodli nahradit
tu nejdraÏ‰í sloÏku – mléãn˘ tuk – tu-

kem rostlinn˘m. Cena zÛstala stejná,
v˘dûlek pro v˘robce i obchodníka se
samozfiejmû zv˘‰il. Co s tím mÛÏete
dûlat vy jako spotfiebitel, kter˘ je kla-
mán?

Pfiedev‰ím si stûÏovat hygienikÛm
nebo Státní zemûdûlské a potravináfiské
inspekci, protoÏe jde o klamání spotfie-
bitele. Vy jste sice nedostali nic, co by
bylo hygienicky závadné, nicménû ne-
pfiedloÏili vám s˘r, kter˘ jste si objed-
nali a kter˘ také provozovatel restaura-
ce uvádí v jídelním lístku, ale cosi, co
není s˘rem, byÈ se to tak tváfií. A ideál-
ní bude, kdyÏ vloÏíte svÛj tip na res-
tauraci, která to dûlá, na na‰e stránky
www.spotrebitele.info do rubriky SOS
v akci Kauzy. Napfi. jen v severoães-

kém regionu tak bylo SOS upozornûno
hned na 19 restaurací, které v jídelním
lístku nabízejí s˘r, ale ve skuteãnosti
namísto nûj uÏívají levnûj‰í náhraÏku.

V˘robky tohoto typu mÛÏete najít
i v supermarketech, kde je prodejci
bezosty‰nû nabízejí mezi dal‰ími mléã-
n˘mi v˘robky. Tfieba polotovar Lidov˘
smaÏák, kter˘ na obale oslovuje kupu-
jícího opravdu skvûle: „VáÏen˘ s˘rov˘
labuÏníku!“ V prodejnû má spotfiebitel
– vybaven siln˘mi br˘lemi a znalostí
problému alespoÀ ‰anci zjistit, Ïe je
klamán, kdyÏ si pfieãte sloÏení v˘rob-
ku. Pokud je v nûãem, co je nazváno
„s˘r“ ãi „taveÀák“ rostlinn˘ tuk, dejte
od toho radûji ruce pryã, pokud si chce-
te pochutnat na skuteãnû s˘rovém v˘-
robku.

Ale v restauraci ‰anci zjistit sloÏení
v˘robku nemáte. Proto pozor, kdyÏ si
chcete pochutnat, opatrnû si kupte plá-
tek opravdového s˘ra a udûlejte si dob-
rou veãefii radûji doma.

Mgr. Ivana PICKOVÁ, 
SdruÏení ochrany spotfiebitelÛ âR

PODVEDENÁ „POCHOUTKA“
KdyÏ se plátek kvalitního s˘ra dobfie obalí, do zla-
tova opeãe a pfiidá trocha domácí tatarky, je to la-
hÛdka nad lahÛdky. Také obãas vzpomínáte, jak jste
si „smaÏák“ zamlada dávali a v kaÏdé hospodû
i ãtvrté cenové skupiny byl jistotou, která dokázala
v poledne zahnat hlad a ãlovûk si navíc pochutnal?

Dvanáctého bfiezna nás ãeká Národní den trénování
pamûti, kter˘ vyhlásila âeská spoleãnost pro tréno-
vání pamûti a mozkov˘ jogging. V fiadû mûst se bu-
deme moci pfii pfiedná‰kách dovûdût jak svou pamûÈ
trénovat. O co vlastnû jde vysvûtluje ing. Dana Ste-
inová, pfiedsedkynû âSTPMJ:

TERMÍNY
Osvûtové pfiedná‰ky pro vefiejnost se v rámci Národního dne trénování pa-
mûti zdarma 12.3. uskuteãní v tûchto místech: Budi‰ov n. Bud, Kulturní
dÛm od 16 h.; âeská Lípa, Mûstská knihovna od 18. hod.; âeské Budû-
jovice, ÚSP Máj od 14 h.; Horní Bfiíza, ÚSP od 9,30 h.; Kopfiivnice,
Mûstská knihovna od 9 h.; Jihlava, Mûstská knihovna od 16 h.; Kralo-
vice, ÚSP od 16 h.; Kutná Hora, Oblastní charita od 14 h.; KromûfiíÏ,
Muzeum KromûfiíÏska od 14 h.; Liberec, Krajská vûdecká knihovna od
15 h.; Litomy‰l, Mûstská knihovna od 17 h.; Mnichovo Hradi‰tû, DÛm
s peãovatelskou sluÏbou, DruÏstevní od 14,30; Ostrava, Domov dÛchod-
cÛ, Vítkovice od 14 h., Biskupství ostravsko-opavské od 10 h.; Praha,
Kulturní dÛm Vltavská od 10 h., Geriatrická klinika, Lond˘nská od 
14,30 h.; Úvaly, DÛm s peãovatelskou sluÏbou od 17 hod; Vala‰ské Me-
zifiíãí, Diakonie âCE od 10 h., Mûstská knihovna 18 hod.; (13.3.); Vít-
kov, Domov dÛchodcÛ, Lidická od 14 h.; Vsetín, Masarykova knihovna
od 10.30 h.; Vy‰kov, Knihovna Karla Dvofiáãka od 16 hod.

Ing. Dana STEINOVÁ
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Kuchafika jinak
Potrava pfiiná‰í do organismu
mnoho odpadu. DÛsledkem jeho
shromaÏìování je postupné niãení
jednotliv˘ch orgánÛ i systémÛ lid-
ského organismu. Dvû tfietiny lidí
zemfiou na srdeãnû cévní choroby,
protoÏe jejich cévní systém a sr-
deãní sval jsou poniãeny metabo-
lity. Jsou to zbytky – odpad z lid-
ského stravo-
vání. Dlouho
oãekávaná
kuchafika Jo-
sefa Joná‰e,
na‰eho pfied-
ního odborní-
ka na zdravou
v˘Ïivu pfiiná-
‰í stovky re-
ceptÛ, které vycházejí z principÛ
autorovy úspû‰né knihy Praktická
detoxikace. V nûkolika oddílech
pfiedstavuje známé i ménû uÏívané
potraviny v mnoha rozmanit˘ch
variacích a neznám˘ch kombina-
cích a ukazuje jejich vliv na meta-
bolismus, vyluãování toxinÛ a tu-
kové hospodáfiství na‰eho tûla.
V barevné pfiíloze se ãtenáfii sa-
mi pfiesvûdãí, Ïe zdravá jídla
skvûle vypadají – a doma potom,
Ïe také skvûle chutnají. Vydalo
nakladatelství Eminent a kniha
stojí 279 Kã. (red)

O bylinkách
V úter˘ 27. února se v Mûstské
knihovnû v Praze koná od 19 h.
setkání se znám˘m bylináfiem Pav-
lem VáÀou. Dozvíte se fiadu re-
ceptÛ a postupÛ, jak úãinnû odo-
lávat civilizaãním chorobám a jak
zlep‰it svÛj fyzick˘ i psychick˘
stav. Na závûr se uskuteãní bese-
da spojená s autogramiádou. (red)

Med i na rány?
Po ãaji s medem a citronem sáhne

s dÛvûrou snad kaÏd˘, kdo cítí, Ïe na

nûj jde nachlazení. Produkt piln˘ch

vãelek má v‰ak i ‰ir‰í pouÏití v medi-

cínské praxi. Podle zku‰eností lékafiÛ

z Bonnu do-

káÏe udûlat

pravé zázra-

ky s ranami,

jeÏ se odmí-

tají hojit

a s nimiÏ si neumûjí poradit ani anti-

biotika. Osvûdãuje se hlavnû v chro-

nick˘ch a úporn˘ch pfiípadech, u kte-

r˘ch se v poranûních usídlily multire-

zistentní bakterie. K léãbû se v‰ak ne-

hodí jak˘koli med. Pouze tzv.

medihoney (lékafisk˘ med), kter˘ se

pfiipravuje speciálním zpÛsobem. BûÏ-

nû dostupn˘ totiÏ mÛÏe obsahovat

bakteriální spóry, jeÏ spí‰ mohou stav

pacientÛ zkomplikovat. (red)

TTIIPPYY  LLEETTEEMM  POHYB JE NEJLEVNùJ·Í LÉK
Z aerobikového sálu v areálu
Fit centra v Praze nedaleko
LibeÀského mostu vycházejí
zpocení, ale spokojení lidé.
Hned za nimi je následuje je-
jich trenérka Olga ·ípková
(38 let),vysoko‰kolsky vzdû-
laná uãitelka tûlesné v˘chovy
a biologie, trenérka I. tfiídy,
v aerobiku pak mistrynû svû-
ta (1997, Sydney), mistrynû
Evropy (1995,1997) a mno-
honásobná pfiebornice repub-
liky. Právû s ní si dnes bude-
me povídat o v˘znamu pohy-
bu pro seniorské kategorie.

Olgo, cviãíte zde s rÛzn˘mi vûkov˘mi
kategoriemi, i s tûmi star‰ími. Jak je
pro nû aktivní h˘bání se dÛleÏité a od-
kdy vy poãítáte seniorsk˘ vûk?

„S tím vûkem je to stra‰nû tûÏké,

mám zde napfiíklad Janiãku Pechovou,

které je 64 let a mnohé pûtadvacátnice

je‰tû strãí do kapsy. A to i potom, kdy

pfiijede na hodinu na kole z Kobylis

a je‰tû mi pfiiveze dÏemy. Zpátky do ko-

peãka pochopitelnû ‰lape také. Ale bu-

diÏ, poãítejme zaãínající seniorsk˘ vûk

zhruba mezi 60 a 70 lety. DÛleÏitost po-

hybu? Obrovská a za tento vysoce úãin-

n˘ lék na‰e penûÏenky nezchudnou,

chce to jen vÛli.“

Pro lidi, ktefií cviãili cel˘ Ïivot to ne-
ní tûÏké, ale co pro zaãínající, není po-
zdû se s tûlocviãnou a pohybem skama-
rádit?

„Ne ale vím, Ïe se nûkomu do tûloc-

viãny uÏ nechce. CoÏ ov‰em nezname-

ná, Ïe se mají pohybu vyh˘bat. Zkusím

dát nûkolik receptÛ na doma, velmi dÛ-

leÏit˘ je zejména ten ranní. âlovûk by

mûl vstávat pfiedev‰ím pozitivnû naladûn

a myslet na hezké vûci, ne se hned ka-

bonit. DÛleÏité je se pofiádnû protáhnout,

leÏet na zádech, pokud to jde stehna skr-

ãit co nejblíÏe k hrudníku a opakovat za

hlubokého prod˘chávání nosem asi 5x.

Pfiíznivá je i masáÏ chodidel, to byste se

divili, kolik je tam bodÛ, co ovlivÀují

na‰e pohybové a nervové centrum! Pak

si dát tfieba nenasycenou vodu s citro-

nem a bylinko-

v˘ ãaj pro vy-

ãi‰tûní. Je vhod-

né se o bylin-

kách poradit,

tûch obchodÛ,

obchodníkÛ

a návodÛ je

dnes dost. Sa-

ma se také ra-

dím, protoÏe

nevhodné by-

linky mohou

i maliãko ublí-

Ïit. Pak uÏ zb˘-

vá lehk˘ klus na místû. Jen ne Ïádné

pfiedklony, ãasto se pfii nich star‰ím toãí

hlava.“

âím bychom mohli je‰tû pomoci na-
‰emu pohybovému aparátu, kter˘ b˘vá
v pfiípadech dfiíve narozen˘ch opotfie-
bovan˘?

„Víte, co je tfieba zdraví v˘Ïivné? Ji-

stû znáte takové ty obfií balony, na kte-

r˘ch se cviãí. Nejsou drahé a pfiedstavte

si, Ïe na nûm staãí jen sedût a drÏet ba-

lanc, to zpevÀuje svaly na celém tûle.

Jen pozor, aby nepodklouzl. Na balo-

nech sedí tfieba i manaÏefii u poãítaãÛ,

protoÏe je to nutí drÏet tûlo zpfiíma. VÛ-

bec nûkdy chodíme hrbatí, coÏ není jen

o‰klivé, ale i bolestivé. Zejména tehdy,

kdyÏ se nevûnujeme zkrácen˘m prsním

a zádov˘m svalÛm, procviãte je jedno-

duch˘mi prostn˘mi bez ãinek a dbejte

na to, abyste nezvedali ramena, tlaãte je

dolÛ. Bfií‰ko zastrãit, zadeãek stáhnout

a uvidíte, jak postava omládne. Pochopi-

telnû to nejde najednou, ale co do tûla

investujeme, to nám vrátí – v dobrém

i ‰patném. Mohla bych je‰tû hovofiit

o cviãení ve vodû, jízdû na kole, staãí na

rotopedu, ale kaÏd˘ si uÏ návod najde,

kdyÏ tak nám napi‰te.“

Závûrem – existují nûjaké urychlené
ãi zaruãené cesty, jak pomoci tûlu?

„Velmi málo lidí dovede skloubit

zdrav˘ pohyb s v˘Ïivou. Ohlednû jídel-

níãku se zmíním o tfiech zásadách -není

jednoduch˘, úãinky se objevují za dlou-

ho a musí b˘t promy‰len˘. Pro spoustu

lidí je namáhavûj‰í naplánovat racionál-

ní stravu – a tûch receptÛ je dnes dost -

neÏ sníst pilulku nebo si nalepit náplast

a vûfiit, Ïe se stane zázrak. On se vût‰i-

nou nestane. Stejnû, jako kdyÏ budeme

drÏet dietu, pak v‰echno poru‰íme, takz-

vanû se „nafutrujeme“ a tûlo je tam, kde

bylo. A navíc je zmateno, tak

jaké mû vlastnû ãlovûãe

chce‰? Trochu se rozãiluji,

kdyÏ vidím rÛzné reklamy,

kdy vibracemi mizí tuk - to

spí‰ ãlovûk dostane Ïaludeãní

vfiedy, ale kaÏd˘ má právo

v˘bûru. MÛj návod je jedno-

duch˘ – h˘bat se a jíst zdravû

i racionálnû. Stejnû tak, jako

pít. V mém pitném reÏimu

nemají místo populární slad-

ké hity, které jsou jen prázd-

n˘mi cukry. Nepfieháním to

ani s minerálkami, protoÏe

minerály se usazují. Piji bez-

teinové ãaje jako kopfiivov˘

nebo hefimánkov˘ a míÀ bub-

linkovou vodu. A jsem spo-

kojená.“ (PEâ, ·UST)

Pohyb prospívá lidem v kaÏdém vûku.

B˘valá mistrynû svûta
Olga ·ípková
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Ve vyspûl˘ch státech jsou seniofii
obletovanou klientelou uÏ dnes.

V sousedním Nûmecku seniofii pro tu-
ristickou a rekreaãní branÏi znamenali
loni více neÏ tfietinu jejích pfiíjmÛ
(34%), dohromady utratili 18 miliard
euro! Pfiedstavovali 21% v‰ech klientÛ,
ktefií na zotavené hledali fitness,
u wellness to bylo uÏ 30 %, u ozdrav-
n˘ch pobytÛ pak tvofiili 57% v‰ech zá-
kazníkÛ a v pfiípadû léãebn˘ch lázeÀ-
sk˘ch pobytÛ pak dokonce 67% v‰ech
hostÛ.

Není divu, Ïe hoteliéfii vûnují senio-
rÛm zv˘‰enou pozornost. UÏ pfied lety
tak vznikl fietûzec hotelÛ „50 + Ho-
tels“, do kterého se zapojily podniky
z Nûmecka, Rakouska a nejnovûji
i ·v˘carska. Jen v Nûmecku má sto
ãlenÛ a dal‰í pfiib˘vají. Nejnovûji 16

vybran˘ch hotelÛ
spoleãnosti Inter-
CityHotel GmbH,
která uÏ osm let
nabízí zv˘hodnû-
né tarify pro seni-
ory. Není to
ov‰em nûjaká
charita, ale vyso-
ce prestiÏní zále-
Ïitost. âlenem
„50+Hotels“ ne-
mÛÏe b˘t kaÏdé
ubytovací zafiíze-
ní: pouze tfií aÏ

pûtihvûzdiãkové hotely, které splÀují
kritéria pro udûlení peãeti kvality.
V‰echny se musejí nacházet v nejoblí-
benûj‰ích turistick˘ch oblastech nebo
v centrech mûst s pestrou kulturní na-

bídkou. Vychází se dÛslednû vstfiíc in-
dividuálním pfiáním ohlednû stravová-
ní, respektují se zvlá‰tní zvyklosti na
spaní nebo jiné záliby a návyky hostÛ.
Host se prostû doãká srdeãnosti
a osobní péãe, která prostfiednictvím
zdánliv˘ch maliãkosti celkovû vytváfií
novou kvalitu pohodlné dovolené.

Zatím nelze srovnávat postavení nû-
meck˘ch, rakousk˘ch ãi ‰v˘carsk˘ch
penzistÛ s ãesk˘mi. Pfiíjmy jsou pfiece
jen nadále znaãnû odli‰né. Jisté je
ov‰em i tak jedno: i u nás se seniofii
pomalu ale jistû stanou Ïádanou klien-
telou, která bude narÛstat a i její po-
tenciál se bude zvy‰ovat s celkov˘m
rÛstem Ïivotní úrovnû. 

Podle expertÛ je v seniorech ukryt
nejvût‰í potenciál dal‰ího rÛstu rekre-
aãního trhu v Nûmecku. Není dÛvod,
proã by to za pár let nemûlo platit
u nás. Demografick˘ v˘voj k tomu
spûje v kaÏdém pfiípadû. Jde jen o to,
aby to ti, kdo rozhodují, pochopili
vãas. Také v âR provedené prÛzkumy
ukázaly, Ïe trendy ve vyspûl˘ch stá-
tech platí (byÈ v men‰ím mûfiítku) uÏ
i u nás: i relativnû chudí ãe‰tí seniofii
tak tfieba vydávají na rekraci, kulturu
a sport 8% sv˘ch pfiíjmÛ, coÏ je jen
o 3% ménû neÏ u zamûstnancÛ. (fav)

bfiezen 2007ÎIVOTNÍ STYL20 DOBA SENIORÒ

Konec idolu krásy?
Legendární milenci Antonius
a Kleopatra podle v‰eho nebyli
vÛbec tak pohlední, jak se má
obecnû zato dospûl k jinému
názoru. Historikové z univerzi-
ty v britském Newcastlu totiÏ

nyní dospûli po
studiu por-

trétÛ na
stfiíbrné
minci
z roku
32 pfied

n. l.
„V na‰ich

obecnû sdíle-
n˘ch pfiedstavách byla Kleopatra
nádhernou Ïenou obdivovanou
fiímsk˘mi politiky a generály,“
fiekla Clare Pickersgill z univerzi-
ty v Newcastlu. Nejnovûj‰í v˘-
zkum ale naznaãuje docela jin˘
potrét údajnû ãarokrásné vládky-
nû. Kromû jiného pr˘ mûla nos
ve tvaru skoby.  (red)

ZZAAZZNNAAMMEENNÁÁNNOO

BERAN 
(21.3. - 20.4.)
Tento mûsíc vám
pfiiná‰í ‰anci na
men‰í v˘hru nebo
alespoÀ v˘hodn˘
nákup. Pozor v‰ak na nabídky, kte-
ré budou uÏ na první pohled neuvû-
fiitelnû v˘hodné a lákavé, mohly by
vám pfiinést nepfiíjemné zklamání.
Dejte pfiednost seriózním moÏnos-
tem.

B¯K (21.4. - 21.5.)
Udûlejte si pofiádek
ve sv˘ch vûcech
a to, co jste uÏ
dlouho nepotfiebo-
vali a ani nejspí‰ uÏ
potfiebovat nebudete, vûnujte nûko-
mu, koho tím potû‰íte. Vy si naopak
udûlejte radost nûjak˘m nov˘m by-
tov˘m doplÀkem. V pfiíjemném pro-
stfiedí se Ïije rozhodnû lépe!

BLÍÎENCI 
(22.5. - 21.6.)
BlíÏenci budou
v následujícím mû-
síci potfiebovat po-
rozumûní a souná-
leÏitost. Mnoha lidem ve svém oko-
lí mÛÏete v˘raznû pomoci uÏ tím, Ïe
je vyslechnete a vyjádfiíte jim svou
úãast. Budete mile pfiekvapeni, ko-
lik pfiátel mezi sv˘mi blízk˘mi má-
te!

RAK (22.6. - 22.7.)
Období, které je pfied vámi, bude

celkem vyrovnané,
pfiíznivû se vliv
hvûzd projeví
u tûch, kdo se zab˘-
vají nûjakou inte-
lektuální ãinností,
jako je lu‰tûní kfiíÏovek, rébusÛ
a pod. MoÏné jsou v˘hry z soutûÏí
ve kter˘ch uplatníte své znalosti
a bystrost.

LEV (23.7. - 22.8.)
Hvûzdy pfiejí obje-
vování nového.
Pfieãtûte si zajíma-
vou kníÏku, která
vám otevfie nové
horizonty vûdûní. Také od lidí ze
svého okolí se dozvíte mnoho zají-
mav˘ch novinek, které vám mohou
b˘t uÏiteãné. Nebo zkuste vyrazit
hledat poznání do pfiírody.

PANNA 
(23.8. - 22.9.)
V‰e co dûláte, dûlá-
te velmi peãlivû
a na doraz. Mûli
byste se ale také
nauãit odpoãívat. BûÏte do spoleã-
nosti a hoìte své kaÏdodenní staros-
ti alespoÀ na chvíli za hlavu. KdyÏ
si neodpoãinete, hrozí vám zdravot-
ní komplikace. Neodkládejte to!

VÁHY 
(23.9. - 23.10.)
Následující mûsíc
bude pfiát zahrád-
káfiÛm a pûstitelÛm

pokojov˘ch rostlin. Tû‰te se na pfii-
cházející jaro, doplní va‰i energii!
Pokud máte nûjaké zdravotní potí-
Ïe, toto období je pfiíznivé pro pod-
pÛrnou léãbu bylinkami a pfiírodní-
mi prostfiedky.

·TÍR 
(24.10. - 22.11.)
·tífii mají pfied se-
bou pomûrnû ná-
roãn˘ mûsíc. Nene-
chte se vyãerpat
mnoÏstvím drob-
n˘ch potíÏí, které samy o sobû ne-
jsou pfiíli‰ závaÏné, ale stojí vás
mnoho sil. MoÏné jsou i nepfiedví-
dané v˘daje. Nakonec v‰ak v‰e
s pomocí pfiátel zvládnete.

ST¤ELEC 
(23.11. - 21.12.)
Budete mít moÏ-
nost poznat nové li-
di a nûktefií z nich
si budou velice vá-
Ïit va‰ich Ïivotních zku‰eností. NeÏ
v‰ak s nûk˘m pÛjdete do sporu,
zvaÏte dÛkladnû, jestli vám hádka
stojí za vynaloÏenou energii. KdyÏ
se má ãlovûk zmûnit, musí pfiede-
v‰ím sám chtít!

KOZOROH
(22.12. - 20.1.)
Dafiit se bude
v‰em, kdo mají
tvÛrãí koníãky -
pokud malujete, pí-
‰ete, nebo máte rádi dobrou kníÏku

a film, oãekávejte nev‰ední záÏitky.
Sejdûte se s pfiáteli, které jste dlou-
ho nevidûli, nebo si udûlejte v˘let
na místa, ke kter˘m vás pojí ‰Èastné
vzpomínky.

VODNÁ¤ 
(21.1. - 20.2.)
Nepou‰tûjte se do
pfiíli‰ fyzicky nebo
psychicky nároã-
n˘ch úkolÛ. Va‰e
síly jsou vyãerpatelné. Meditace,
voÀavá koupel nebo poslech uklid-
Àující hudby vás pfiímo zázraãnû
osvûÏí a dodá vám tolik potfiebnou
energii. Nepropadnûte ale melan-
cholii.

RYBY 
(21.2. - 20.3.)
Neklidné období,
které je pfied vámi
zvládnete lépe, po-
kud se budete vûno-
vat sv˘m koníãkÛm. Rybafiení,
akvaristika, plavání nebo procházka
kolem fieky vám zlep‰í náladu
a prospûje va‰emu zdraví. Nebo
nav‰tivte svoje dávné známé.

CHCETE VùDET VÍC?
Horoskop sestavil profesionální
astrolog Martin Goliá‰. Zajímá
Vás, co daly hvûzdy Vám a Va-
‰im blízk˘m do vínku? S ãím
musíte, pokud chcete Ïít lépe,
poãítat? Zavolejte mi na tel. ã.
906 605 506, povím Vám to.

VA·E HVùZDY NA B¤EZEN

Senior se stane králem?
Vedle demografick˘ch zmûn se souãasnû se stárnutím
obyvatelstva zákonitû zmûní i Ïivotní styl spoleãnosti
a povede ke stále silnûj‰ímu rozvoji specifick˘ch na-
bídek pro seniory. Neplatí to jen pro specifické nabíd-
ky, ale vzhledem k demografickému v˘voji i pro v‰ech-
ny ostatní oblasti Ïivota.

E.M.A. Europe s.r.o., max. 60Kã/min.

Jak DS odepsalo ve-
dení fietûzce hotelÛ
50+, znaãku kvality
mÛÏe získat jen zafií-
zení se skuteãn˘m
komfortem
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RekreaãnísoutûÏ
Na‰e soutûÏ o desetidenní bezplatné ubytování pro dva
v jedné z chatek v RZ Katka Pikovicích u Hradi‰tka uÏ má
druhého vítûze. Je jím paní Marie Kopsová z Doudleb nad
Orlicí, která správnû uvedla, Ïe v dobû válek o tzv. rakouské
dûdictví na trÛnu ve Vídni sedûla císafiovna Marie Terezie. Do Pitkovic mÛÏe
jet s partnerem své volby. Blahopfiejeme. Ti, co tentokrát neuspûli, to mohou
zkusit v dal‰ím kole soutûÏe. Tentokrát se t˘ká dûjin PraÏského hradu. K nûmu
patfií od minulého století i 16,38 m vysok˘ monolit. Podle návrhu z roku 1921
mûl b˘t pÛvodnû umístûn v Rajské zahradû jako ozdobn˘ prvek, av‰ak nakonec
bylo rozhodnuto vûnovat jej památce obûtí 1. svûtové války. V Mrákotínû u Pís-
ku byl tehdy vylomen unikátní dvacetimetrov˘ Ïulov˘ monolit, kter˘ se v‰ak po
cestû do Prahy, kterou zaji‰Èovala i armáda, zlomil. Katastrofa nastala, kdyÏ byl
blok Ïuly vleãen do prvního strmûj‰ího svahu; jedno oko fietûzu nevydrÏelo za-
tíÏení a prasklo, vÛz s monolitem se utrhl a sjel po srázu dolÛ, kde narazil do
jiného vozu s takovou silou, Ïe se obelisk rozlomil“.
V Mrákotínû byl proto vylomen nov˘ Ïulov˘ sloup. I tento kámen se v‰ak zlo-
mil – pfii‰el o ‰piãku dokonce uÏ v mrákotínském lomu. Zbytek byl do Prahy
ale uÏ pfievezen v pofiádku. Celou pfiepravu dokumentovali filmafii. ·lo skuteã-
nû o unikátní záleÏitost, protoÏe tak velk˘ nov˘ monolit v Evropû tehdy nemûl
obdoby. Architektovu pÛvodnímu zámûru ale pfiíli‰ nevyhovoval, proto jej ne-
chal umístit na III. nádvofií PraÏského hradu. Souãástí památníku mûl b˘t ães-
k˘ lev opírající se o slovensk˘ kfiíÏ. To ale narazilo u SlovákÛ, kter˘m se nelí-
bilo, Ïe jejich znak by byl pod lvem. Nepro‰el ani návrh opatfiit obelisk poetic-
k˘m nápisem, protoÏe básníci se ha‰tefiili
o to, kdo by mûl b˘t autorem. Nakonec
byl samotn˘ obelisk vztyãen v roce 1928
u pfiíleÏitosti 10. v˘roãí vzniku âSR, pfii-
ãemÏ témûfi v‰echny náklady spojené
s tímto projektem uhradil prezident T. G.
Masaryk. 
Na‰e otázka zní: víte, kter˘ architekt byl
autorem projektu? Napovídáme, Ïe to
nebyl âech a na odpovûdi ãekáme do 20.
bfiezna. A je‰tû informace pro ty, kdo by
chtûli RZ Katka nav‰tívit ve vlastní re-
Ïii: telefon na majitele p. Kovafiíka je
775 063 836.                                (red)

ROZHLEDNAbfiezen 2007
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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

Jedno z nejv˘znamnûj‰ích svûto-
v˘ch nalezi‰È koster dinosaurÛ

pfiedstavuje argentinská Patagonie.
Jak to tam tehdy vypadalo? Názor-
nou pfiedstavu o Ïivotû pfied mnoha
miliony let si mÛÏete udûlat právû
teì – a zhlédnout unikátní exponáty
patagonsk˘ch dinosaurÛ. Paleonto-
logické Muzeum Egidia Feruglia,
které tuto putovní v˘stavu pfiipravi-
lo, reagovalo na velk˘ zájem vefiej-
nosti o dinosaury
a historii Zemû v po-
slední dobû, pfiedev‰ím
po celosvûtovém úspû-
chu televizního seriálu
BBC Putování s dinosaury
pfied nûkolika lety. Patagonie je
oblastí, jeÏ je známa paleontologic-
k˘m bohatstvím srovnateln˘m se
stfiedoasijsk˘mi nálezy z pou‰tû Go-
bi nebo z Alberty v Kanadû. Po
mnoho let pfiijíÏdûjí do Patagonie
národní i mezinárodní vûdecké ex-

pedice, které obvykle pfiiná‰ejí mi-
mofiádné v˘sledky. A tak se roku
1988 samospráva ve mûstû Trelew
rozhodla zaloÏit Muzeum pfiírod-
ních vûd Egidia Feruglia. V˘znam-
né nálezy a v˘zkumy si získaly me-
zinárodní uznání a pozvedly muze-
um na úroveÀ velk˘ch muzeí a vû-
deck˘ch institucí v Argentinû
i zahraniãí.

Historie dinosaurÛ zaãala
pfied 230 miliony let v triasu
v prostfiedí zcela jiném, neÏ

je dne‰ní. Kontinenty byly v té do-
bû spojeny v jeden obrovsk˘ celek -
superkontinent Pangeu, která sahala
témûfi od jednoho pólu ke druhému.
V pozdním triasu rozli‰ujeme
v rámci tohoto superkontinentu dvû
provincie: severní Laurasii a jiÏní
Gondwanu. Bûhem jury se tyto ob-
lasti od sebe oddûlily a vytvofiily
dva samostatné kontinenty. V kfií-
dovém období se Atlantsk˘ oceán
dále rozevíral a JiÏní Amerika se
oddûlila do Afriky. Éra dinosaurÛ
skonãila na hranici druhohor a tfieti-
hor. Tehdy, pravdûpodobnû po do-
padu velkého meteoritu, do‰lo na

Zemi ke globální katastrofû,
kterou nepfieÏilo mnoho or-

ganismÛ, mezi nimi i dino-

saufii. Hlavní souãástí v˘stavy jsou
trojrozmûrné modely koster dino-
saurÛ a dal‰ích fosilií. Ukazuje bo-

hatost a velkolepost jihoamerického
fosilního materiálu s cílem pochopit
vzájemné vztahy mezi souãasností
a minulostí Zemû a zmûny jejího
prostfiedí v geologické minulosti.

Názornû ilustruje,
jak vûda v kombi-
naci s technikou
mÛÏe rekonstruo-

vat historii Ïivota na Zemi, a uka-
zuje rozmanitost Ïivota a rÛzné ces-
ty jeho v˘voje na na‰í planetû. Od
prvního dne v˘stavy je díky spolu-
práci s odborníky z Národního mu-
zea v Praze pro zájemce o podrob-
nûj‰í informace zaji‰tûn na vyÏádá-
ní kvalifikovan˘ v˘klad a fiada po-
drobn˘ch informací. (d)

Dinosaufii v obchodním centru
Je‰tû do 15. bfiezna si mÛÏeme prohlédnout neobvyk-
lou v˘stavu na neobvyklém místû. Dinosaury v obchod-
ním centru v Praze na Chodovû. Centrum ji uspofiádalo
spoleãnû s Národním muzeem a je tu rozhodnû do pÛl-
ky bfiezna na co se dívat: jde o Ïivot, kter˘ se na Ze-
mi odehrával pfied mnoha miliony let.

Tak vypadal po-
dle paleontologÛ
dinosaurus 

Rekonstrukce
Gigantosaura
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Pofiad dechovek se Sazka-Areny
pro pfiíznivce tohoto Ïánru odvy-

sílá TOP TV a to dokonce ve dvou
pokraãováních ve stopáÏích 50 mi-
nut. První mÛÏete vidût v sobotu 10.
3. od 13,30 hod. (repríza 1.5.
v 16,30) V prvním dílu vás budou
bavit v pestrém sledu, bez playbacku
a naÏivo, nejznámûj‰ími písniãkami
Ústfiední hudba AâR spojená s Po-
sádkovou hudbou Praha za fiízení di-
rigenta Viliama Bére‰e, ·ohajka Voj-
tûcha Ducháãka, Babouci Petra Sh˘-
bala, Vala‰ka Jaroslava Balou‰ka,
Bfiezovanka Jifiího Vojtûcha, Îadov-
jáci Ladislava Svobody Îateãanka
Jaroslava Filípka, Moravská Veselka
Pavla Îelezného a PlzeÀská 12 Jaro-
slava Tachovského, V pofiadu zazní i
vítûzná písniãka rozhlasové Dechov-
kové hitparády Pivem nebo víneã-
kem autorÛ Josefa Vejvody a textafie
Vladimíra Salãáka. Druh˘ díl je na
programu TOP TV v nedûli 11.3.
v 13, 30 (repríza 8.5. v 16,30). V tom
vás pobaví StfiíbrÀanka Vojtûcha
Horkého, Strahovanka Franti‰ka
Adámka, Túfaranka Jana Bílka, Val-
daufinka Ády ·kolky, MistfiíÀanka

Antonína Pavlu‰e, Vejvodova kapela
Josefa Vejvody a Moravanka Jana
Slabáka. Mezi znám˘mi a oblíben˘-
mi zpûváky se zde objeví také král
ãeské dechovky Josef Zíma. V závû-

ru pofiadu pak zazní i nesmrteln˘ ães-
k˘ hit století – Vejvodova ·koda lás-
ky. Îádná jiná ãeská televize zatím
neodvysílala podobn˘ monotematic-
k˘ pofiad dechovkov˘ch písniãek v
takovém rozsahu! Problém je, Ïe
TOP TV si normálnû (teresterické

analogové vysílání) mohou naladit
jen nûktefií diváci v Praze a to na 28.
kanále Praha - Strahov.TOP TV je
ale dostupná i pfies satelit: naladit ji
mÛÏete na satelitu Astra 1KR (dfiíve
2C) (19,2#E) a Astra 3A (23,5#E).
Signál není kódován. TOP TV se ta-
ké nalézá v programové nabídce
UPC Direct spoleãnosti UPC âeská
republika, a.s. V kabelov˘ch sítích
je dostupná pfiedev‰ím v nabídce MI-

NI spoleãnosti
Karneval Media,
ale i u dal‰ích
kabelov˘ch ope-
rátorÛ. TOP TV
Ïivû vysílá také
prostfiednic-
tvím sítû Inter-
net ve formátu
Windows Media
9. Není to mnoh-
dy jednoduché a
mnozí seniofii asi
budou muset po-
Ïádat o pomoc
technicky zdat-

nûj‰í dûti ãi vnuky, ale je to zatím je-
diná moÏnost, jak unikátní pofiad vi-
dût v televizi na vlastní oãi. Tzv.
„velké“ televize bohuÏel fanou‰kÛm
dechovky bohuÏel pfiíli‰ nepfiejí.
MoÏná i k vlastní ‰kodû. 

(red)

Varga ve vagonu
Hudební mág nebo tajemn˘ klá-
vesov˘ hrdina, i takové pfiívlast-
ky si vyslouÏil bûhem své kariéry
slovensk˘ hudebník Marián Var-
ga. V pondûlí 29. ledna oslavil
neuvûfiitelné ‰edesátiny. Témûfi
v‰e, na co Varga sáhl, vstoupilo
v âesku i na Slovensku do hu-
debních dûjin. Marián Varga je

legenda.
Ne kvÛli
mnoÏství
vyda-
n˘ch alb
(22,
vãetnû
desek se

skupinami Prúdy a Collegium
Musicum, s Pavlem Hammelem
aj.) nebo hudby, kterou napsal
pro dvacet tfii televizních a diva-
delních inscenací i osm celove-
ãerních a deset krátk˘ch filmÛ.
Jeho koncerty doslova elektrizují
publikum a Marian hraje svûÏe,
novû, ale pfiitom nezapomíná na
svoje nejslavnûj‰í melodie. 

U pfiíleÏitosti kulat˘ch naro-
zenin bude ãerstv˘ ‰edesátník
28. a 29. bfiezna vÏdy od 21:00
hod. koncerovat klubu Vagon
na Národní tfiídû v Praze 1. Do-
poruãujeme. (red)
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Dechovka pfiece jen budeTTIIPP DDSS

PofiadatelÛm loÀského unikátního festivalu Dechovka
byla, je a bude (Sazka Arena 7. 10. 2006) se koneã-
nû podafiilo najít televizi, která se nebojí experimen-
tovat a hodlá nûco udûlat pro tisíce milovníkÛ ãeské
a moravské dechovky.

Divadlo Viola, v Praze nám nabízí
kouzelnou hru Dobfie, pane Guthe

(10. a 28.) v nûmÏ jako tetiãka vychová-
vá netefi a jejího pfiítele Naìa Konvalin-
ková napfiíklad takto: Pfied dámou potfie-
ba je posmeknouti. PÛvod smekání v‰eli-
jak se vysvûtluje, mnozí v tom vidí re-
miniscenci na zvyk surového praãlovûka,
kter˘ poraÏenému uÈal hlavu, pozdûji
smífiil se s tím, Ïe mu ufiezal obû u‰i
a je‰tû pozdûji pfiemoÏen˘ smekl pokr˘v-
ku z hlavy na znamení, Ïe se podrobuje.“

Divadlo na Fidlovaãce pfiipravilo
premiéru muzikálu MuÏ z Lamanchy
(14. vefiejná generálka, 15. premiéra
a hraje se i 17.21. a 28.).

V Balbínovû poetické hospÛdce
v Praze vystoupí legendy na‰eho folku
Paleãek a Janík (22.), hrát budou ale
i v Kulturním domû Vltavská (14.).

Divadlo kouzel Pavla KoÏí‰ka v Lí-
beznicích u Prahy uchvátí v‰echny ma-
lé i velké pfiíznivce magie – vypukne tu
Velká cena divadla kouzel – Meziná-
rodní festival moderní magie (23.
a 24.) – v pûti pfiedstaveních ve dvou
dnech tu bude soutûÏit nûkolik desítek
na‰ich i zahraniãních mágÛ.

Mûstské divadlo dr. Josefa âíÏka
v Náchodû potû‰í koncertem, kter˘ uví-
tají v‰ichni pfiíznivci krásné dechovky -
vystoupí tu brnûnská Moravûnka (27.).

Tylovo divadlo v Kutné Hofie potû-

‰í pfiíznivce populární hudby, neboÈ tu
mohou proÏit talk show Heleny Vond-
ráãkové (26.).

Jihoãeské divadlo v â. Budûjovicích
nabídne premiéru opery Bedfiicha Sme-
tany Tajemství (16. – premiéra – a 20.)

Divadlo Josefa Kajetána Tyla
v Plzni má i na bfieznovém repertoáru
muzikál (film s Genem Kellym byl pro-

hlá‰en v USA za nejkrásnûj‰í muzikál
20. století) Zpívání v de‰ti (1. a 15.)

Národní divadlo v Brnû v divadle
Reduta pfiipravilo zábavnou v˘pravnou
férii ze Ïivota operetních hrdinÛ Za
operetou kolem svûta (27. a 28.).

Národní divadlo Moravskoslezské,
divadlo Jifiího Myrona v Ostravû uvádí
muzikál podle slavného francouzského
humoristického románu Zvonokosy (27.).

Moravské divadlo v Olomouci pfii-
pravilo premiéru nejslavnûj‰í hry T.
Williamse Koãka na rozpálené plecho-
vé stfie‰e (9. premiéra, hraje se je‰tû 13.
a 27.). (d)

KAM DO DIVADLA
V bfieznu mÛÏeme v programech na‰ich divadel najít ce-
lou fiadu zajímav˘ch pfiedstavení i premiér, na které sto-
jí zato si zajít. Z jejich nabídky jsme pro vás vybrali:

Zábûr z koncertu
v Sazka-Arénû.
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Îivot na venkovû
Zcela opomíjíte Ïivot seniorÛ na ven-
kovû. Asi poãítáte s tím, Ïe na venko-
vû mûli lidé tvrd‰í podmínky, a proto
se musí i nyní vyrovnat s hor‰ími
podmínkami vestáfií. Nemají klubov-
ny ani fitnescentra. Mají ale zahrádku
a nûjaké domácí zvífiectvo - ãili vypl-
nûn˘ zpÛsob Ïivota bez nudy. Vût‰ina
z nich Ïije ve spoleãném domku s po-
tomky a vnouãaty.

Nedávno jsem vidûl v televizi po-
fiad s vedoucím pohfiebního ústavu
v Praze. Podle jeho vyjádfiení si 60%
pozÛstal˘ch nepfieje v krematoriu Ïád-
né obfiady a rozlouãení. âili zemfielí
jdou rovnou „do pece“! Z dal‰ího vy-
jádfiení jsem se dozvûdûl, Ïe 25%
zpopelnûn˘ch je po pÛl roce rozprá‰e-
no na „louãce“, protoÏe si urny nikdo
nevyzvedne. A to v Praze jsou rela-
tivnû nejvy‰‰í mzdy a tím i dÛchody.

.Zajímejte se víc o Ïivot na venko-
vû. Myslím, Ïe si to ti lidé zasluhují.
Já i manÏelka jsme i pfii svém stáfií za-
tím sobûstaãní. Pokud nûco potfiebuje-
me, tak se o nás „mladí“ postarají.

F. CH. (pisatel si nepfiál zvefiejnûní celého

jména a adresy).

Red.: Máte pravdu, o venkovû to-
ho opravdu moc nepí‰eme. Uvítáme
proto v‰echny tipy, které nám v tom-
to smûru za‰lete. A je‰tû více uvítáme
to, kdyÏ nám sami napí‰ete, rádi va‰e
pfiíspûvky o aktivitách seniorÛ na ven-
kovû zvefiejníme na stránkách DS. Po-
kud jde o odcizení lidí ve mûstech
a úpadek mezilidsk˘ch vztahÛ, které
se projevuje i zpÛsobem, o kterém pí-
‰ete, nemyslíme si, Ïe je to jen otázka
pfiíjmÛ, ale i odraz celkového stavu
spoleãnosti. Na venkovû, kde jsou si
lidé blíÏ a není tam tolik nev‰ímavos-
ti a anonymity jako ve velkomûstech,
se na‰tûstí tolik neprojevuje.

Poslední louãení
UÏ pfies rok Ïiji v Domovû seniorÛ
M‰eno. Za tajné se tu povaÏuje, kdyÏ
zemfie nûkter˘ z klientÛ. Pr˘ by to pÛ-

sobilo depresivnû na ty dosud Ïijící.
Neexistuje vyvûsit na desku, pfiípadnû
do skfiíÀky, smuteãní oznámení. Jen
náhodou se o tom dozví hrstka klien-
tÛ. To si zemfielí nezaslouÏí alespoÀ
informaci a minutu ticha? Vût‰inou to
byli kamarádi a to musí mizet beze
stopy? Copak se na nû nesmí vzpomí-
nat? Ani o du‰iãkách se na nû zde ne-
vzpomíná. Copak je na hfibitovû mo-
hou nav‰tûvovat jen pfiíbuzní? Urãitû
by si zaslouÏili v Domovû povûsit na
dÛstojné místo smuteãní vûneãek, mi-
nutu ticha vzpomínání na pfiíjemné
okamÏiky s nimi proÏité. Zajímalo by
mne, jak probíhá rozlouãení se zem-
fiel˘mi v jin˘ch domovech.

Jan BURSA, M‰eno

Poslanecké pomníãky
V ã. 1 jste slíbili, Ïe zvefiejníte jména
v‰ech poslancÛ, ktefií podpofiili to, Ïe
na tzv. poslanecké pomníãky byly
pouÏity peníze z dÛchodového fondu.
Pfieãetli jsme celé únorové ãíslo, ale
nic jsme nena‰li. Plní DS sliby sv˘m
ãtenáfiÛm? Nechci odpovûì, která bu-
de zahlcena rÛzn˘mi v˘mluvami, ale
ãekám, Ïe v nejbliÏ‰ích ãíslech DS
bude slib splnûn.

Franti‰ek KOCOUREK, PlzeÀ

Red.: V únorovém ãísle jsme na
toto téma psali. A uvedli jsme také,
proã svÛj slib - zvefiejnûní v‰ech jmen
- nesplníme. Ne‰lo jen o prostorové
dÛvody a skuteãnost, Ïe na porcování
medvûda se aÏ na v˘jimky podíleli
vlastnû v‰ichni poslanci a ze v‰ech
parlamentních stran. K rozpoãtu
v tomto bodû pfii‰lo a hlasovalo se na
7. schÛzi PSP 13. prosince celkem
o 345 poslaneck˘ch pozmûÀovacích
návrzích. Víc neÏ o jména jde tedy
o samotn˘ princip, kter˘ umoÏnuje
vydávat spoleãné peníze ãasto i na ne-
pochopitelné vûci. Napfiíklad dotovat
AC Sparta, jejíÏ majitelé si vzápûtí za
miliardu koupí lukrativní pozemky
Zbrojovky v Brnû. Zájemce o prÛbûh
hlasování pfiesto nehodláme zkla-
mat: detaily najdou na interneto-
v˘ch stánkách PSP na adrese
http://www.psp.cz/sqw/phlasa.sqw?
o=5&s=7&he=582&pg=9. Je to tolik
stránek, Ïe do jednoho vydání DS by
se prostû neve‰ly.

K obsahu DS
PromiÀte, ale jak mÛÏete zvefiejnit ta-
kové „vtipy“ jako Ïe muÏi budou pfie-
kvapeni, Ïe BÛh je Ïena? Kdo se to-
mu mÛÏe smát, kdo to mÛÏe vÛbec

napsat? Chtûlo by to úctu k seniorÛm.
RovnûÏ tak zpráva o pornoherci. Je
mi 60 let, ale rozhodnû mnû a doufám
Ïe i vût‰inu seniorÛ nemÛÏe zajímat.
A vy ho je‰tû naz˘váte borcem. To
snad nemyslíte váÏnû. Tentokrát jste
se tedy „vyznamenali“. Takové novi-
ny bych nechtûla pfií‰tû ãíst. A je‰tû
takovou fotku p. Lustiga – „Davida“.
Tu aÈ si dá do Playboye, kde jsou na
to zvûdaví. Je to nechutné. Doufám,
Ïe se ozve více lidí s reakcí. A zprá-
vy jak se mají dÛchodci v b˘valé
NDR? K ãemu je to dobré vûdût nám?
Co mám, to mám, s tím musím vyjít.
Nebudu závidût, jestli se má nûkdo
líp. Dûkuji za v‰echny dobré rady, in-
formace i soutûÏe, za levné a chutné
recepty, rady letem o zdraví, ale toh-
le ãíslo se vám nevydafiilo. Co zfiídit
rubriku „doporuãuji, nedoporuãuji“,
do které by ãtenáfii na základû sv˘ch
zku‰eností psali, které v˘robky a fir-
my jsou dobré a které je naopak zkla-
maly? M. P., Náchod

Red.: Dûkujeme za kritiku, zvefiej-
Àujeme i proto, Ïe by nás zajímal i ná-
zor dal‰ích ãtenáfiÛ. V kaÏdém pfiípa-
dû jsme nikoho nechtûli urazit, chce-
me dûlat noviny, které budou vyhovat
vût‰inû ãtenáfiÛ a pfiiná‰et takové in-
formace, které je zaujmou a nûkdy
i pobaví. Pokud jde o navrhovanou
rubriku, jsme pro. Zda se „ujme“ bu-
de ale záleÏet na ãtenáfiích, ktefií nám
o sv˘ch zku‰enostech napí‰í.

Balení DS
Vím, Ïe rozesilatelská agentura
A.L.L. production je v˘borná a Ïe DS
pomáhá, ale to balení do ãerné fólie.
Myslím, Ïe ãerná barva pro seniory
asi není tou nejlep‰í.

Zdenûk UTÍKAL, âesk˘ Tû‰ín

Red.: Balení je moÏné jen v prÛ-
svitné nebo v ãerné fólii. âernou
jsme vybrali proto, Ïe zásilky v prÛ-
svitné fólii (tedy s viditeln˘m obsa-
hem) se mnoh˘m pfiedplatitelÛm
ztrácely ze schránek. V neprÛhled-
ném balení se to uÏ nedûje. âerná fó-
lie je tedy jen obranou proti zvûda-
v˘m lapkÛm.
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Splnili jsme va‰e pfiání ze ãtenáfiské ankety a zavedli rubriku soukromé
ãtenáfiské inzerce (pfiálo si ji cca 90% úãastníkÛ na‰eho prÛzkumu). Má za-
tím tato pravidla: první fiádek stojí 50 Kã a kaÏd˘ dal‰í inzerenta 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 po-
platek 30 Kã (po‰tovné + v˘daje za zpracování). (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. Inzeráty bude zatím moÏné zadávat jen po‰tou ne-

bo prostfiednictvím e-mailu:
ds@rscr.cz 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 kopii ústfiiÏ-
ku o zaplacení pak pfiiloÏíte do
dopisu s textem inzerátu, kter˘
chcete zvefiejnit. Pracujeme na
tom, aby podání inzerátu bylo
jednodu‰‰í. Do tohoto ãísla do‰ly
následující inzeráty:

Drobná inzerce v DDSS

Vzhledem k tomu, Ïe v anketû
jste ãasto pfiipisovali, Ïe byste si
pfiáli, aby drobná inzerce
umoÏnila i seznámení, hledání
b˘val˘ch spoluÏákÛ ãi pfiátel
a upozornûní na rÛzná jubilea,
znovu opakujeme, Ïe je to jen
na vás. DS je tu k tomu, aby
vám pomohla, ale kontakt na
dávné kamarády nebo tfieba
moÏnost nalezení nov˘ch pfiátel
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.

KOUPù
KOUPÍM KNIHU od Waltera Gimpe-
la „Zahrada“. Tel.: 582 373 657.

SEZNÁMENÍ
ROZVEDENÉ 64/172 se ráda seznámí
s muÏem z Prahy a okolí. Na odpovûdi
ãekám na tel. 739 544 027, volejte po
18. hod.

ZDRAVOTNÍ SESTRA V DÒCHODU
se ráda seznámí s int. muÏem od 60 do
70 let, kter˘ také miluje mofie i hory +
turistiku a plavání. Vnouãata vítána!
Telefon: 721 953 905

SBùRATELSTVÍ
DOB¤E ZAPLATÍM sbírku star˘ch
pohlednic a svat˘ch obrázkÛ s krajka-
mi a rytinkami. L. Studen˘, 602 00 Br-
no, Lidická 23B. Tel.: 533 400 216,
volat nejlépe po 19. hod. Díky za na-
bídku.
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S MDÎ to bylo podobné. Nevy-
myslel ho komunistick˘ reÏim.

Napfi. v USA se Národní den Ïen sla-
vil uÏ na pfielomu století a to kaÏdou
poslední únorovou nedûli. MDÎ vy-
rostl z hnutí, bojujícího za Ïenská prá-
va . S iniciativou udûlat z nûho mezi-
národní svátek pfii‰el mezinárodní so-
cialistick˘ kongres Ïen v Kodani v ro-
ce 1910, které se zúãastnily delegátky
ze 17 státÛ. Poprvé se slavil v Dánsku,
Nûmecku, tehdej‰ím Rakousko - Uher-
sku , ·v˘carsku a USA 19. bfiezna
1911. Tvrdilo se, Ïe se tak stalo na po-
ãest stávky, která propukla v bfieznu
1857 v New Yorku a byla krvavû po-
tlaãena policií. Nejnovûj‰í v˘zkumy
ukázaly, Ïe to nebyla pravda a Ïe rok
1857 byl spí‰e zvolen na poãest Clary
Zettkinové, která návrh na konferenci
pfiednesla. Rok 1857 byl totiÏ rokem
jejího narození. A proã bfiezen? Ve
stejném mûsíci se slavila památka pad-
l˘ch revoluce v Berlínû 1848 a byl to
také mûsíc pádu PafiíÏské komuny. Ji-
n˘mi slovy, mûl b˘t pfietrÏen revoluã-
ní charakter tohoto svátku. Zmatené
okolnosti vzniku svátku nemûní ov‰em
nic na jeho podstatû. Mûl pfiedev‰ím
pomoci prosadit vûci t˘kající se v‰ech

Ïen bez rozdílu: lep‰í pracovní pod-
mínky, rovnoprávnost a volební právo
Ïen a také podpofiit boj proti válce. Ne-
byla to prázdná slova. Na jafie roku
1911 v USA propukla stávka dûlnic
v textilním prÛmyslu, do které se za-
pojilo 20 000 Ïen. Chtûly , aby za prá-
ci, trvající 60 aÏ 72 hodin t˘dnû dostá-
valy vût‰í mzdu neÏ 1,5 dolaru,
V newyorské Triangle Shirtwaist
Company se v‰ak pracovalo.dále a ma-
jitelé odmítali o poÏadavcích jednat.

Pak v továrnû, která byla umístûna ve
v˘‰kové budovû 25. bfiezna propukl
poÏár. Zda vznikl úmyslnû, se dodnes
neví. Ve v˘robnách se skladovaly hofi-
lavé textilie, svítilo se otevfien˘mi ply-
nov˘mi lampami a chybûly hasící pfií-
stroje. PoÏár zachvátil nejvy‰‰í patra
budovy. Dûlnice nemohly ven, protoÏe
v˘chody buì byly zavaleny hotov˘mi
v˘robky nebo je majitelé uzamkli, aby
dovnitfi nemohly organizátorky stávky.
Plameny nebo zoufal˘ skok z okna si
vyÏádaly Ïivoty 146 dûlnic. Tzv. Tri-
anglefire se stal nejvût‰í prÛmyslovou
tragédií v New Yorku. Dne 8, bfiezna
se MDÎ slavil poprvé v roce 1921.
Mûl pfiipomenout stávku dûlnic v Pet-
rohradû , která podle starého ruské ka-
lendáfie zaãala 25.února a stala se roz-
nûtkou pro demokratickou „únorovou
revoluci“, která svrhla carsk˘ reÏim.
V tzv. socialistick˘ch státech byl MDÎ
zneuÏíván pro potfieby reÏimu. U nás

mûl rovnûÏ vytlaãit vzpomín-
ky na Den matek. V demo-
kratickém svûtû se v‰ak slavil
dále jako den boje za práva
Ïen. NáplÀ se zmûnila. Îeny
ho vyuÏívají, aby poukázaly
na pfietrvávající nestejné za-
cházení, na to, Ïe v rámci

roz‰ifiující se Evropy je tfieba dÛsled-
nûji prosazovat práva Ïen, na diskrimi-
naci rÛzn˘ch men‰in a na dal‰í aktuál-
ní témata. Jako v˘znamn˘ den ho chá-
pe i OSN. Jisté, je tu i svátek matek.
Ale ten má jin˘ charakter uÏ proto, Ïe
v‰echny Ïeny jsou matkami. A hlavnû
- úctu, respekt a solidaritu s oprávnû-
n˘mi poÏadavky si Ïeny zaslouÏí vlast-
nû kaÏd˘ den. V tomto duchu jim pfie-
jeme v‰e nejlep‰í i k nadcházejícímu 8.
bfieznu! fav)

Hrál pravé kfiídlo se
‰Èastn˘m ãíslem 7 a jako ro-
dil˘ PraÏák zÛstal vûrn˘ do-
mácí Slávii témûfi po cel˘ Ïi-
vot. S aktivním fotbalem
skonãil aÏ po ‰edesátce. Vy-
jma pro‰edivûl˘ch vlasÛ se
Franti‰ek Vesel˘ posta-
vou i veselou mentali-
tou vÛbec nezmûnil.
Letos 7. prosince
mu bude 64 let.

Po skonãení domácí
aktivní kariéry ve

36 letech v praÏské
Slávii se Franti‰ek vy-
dal do Rakouska. Hrál
za Rapid VídeÀ a do 52
let pak i v niÏ‰ích soutûÏích. Po ná-
vratu do vlasti aktivního sportu nene-
chal a fandové ho vidûli tfieba v Nym-
burce, Lounech, Pûãínû a naposledy

v Jílovi‰ti. V souãasnosti si
utkání stfiihne vedle zná-
m˘ch kum‰t˘fisk˘ch tváfií
v populární Amfofie, jako
jeho kolegové Biãovsk˘,
Panenka, Dobiá‰ a dal‰í.

Bojuje i za fotbalové in-
ternacionály tfieba

s Fialou, Sam-
kem ãi Mlej-

kem. Nezapome-
ne kopat ani za sta-

rou gardu Slávie nebo
si popovídat s uÏ nehrají-
cími Pepíkem Kadrabou
ãi Honzou Lálou.
Z niÏ‰ích soutûÏí se

ov‰em ne‰lo uÏivit, a tak Franti‰ek
pfiitom na „stará“ kolena zaãal praco-
vat a pro firmu Augura rozváÏel chle-
bíãky. Vstával v pÛl tfietí ráno a jeho

trasa vedla podél Vltavy aÏ na Slapy.
A protoÏe ho v‰ude znali, rádi si
o fotbale popovídali. Teì uÏ je ná‰
„Garrincha“ v penzi. Díky celoÏivotní
Ïivotosprávû si drÏí fyziãku a v Ïivo-

tû je spokojen. Za
Slávii hrál i jeho
syn, teì její dresy
zdobí nadûjné
vnuky 10 let staré-
ho Luká‰e a star‰í-
ho Daniela. Na co
Franti‰ek Vesel˘

nejradûji za svou kariéru vzpomíná?
„Na fandy, ktefií byli opravdoví slá-
vistiãtí srdcafii. Jak mû herec Ladislav
Pe‰ek zval na kávu a popovídání
o fotbalu, jak mi fandili Jifií Gross-
mann, Jirka ·taidl, Milan Chladil, Mi-
roslav Horníãek, Jifiina Jirásková, jak
se mû Jan Pivec ptal - tak co Franti‰-
kÛÛÛ, jak to budeme hrát? Mezi moje
pfiíznivce patfiil i sir Stanley Mathews,
kter˘ mû jednou v ‰atnû namasíroval
nohy. Nesmírnû jsem si váÏil i fan-
dovství seãtûlé Alice Masarykové,
kterou Martin RÛÏek pfiedstavoval
v pohnut˘ch dobách jako svou tetu,
aby na mû mohla jít. Její pfiízeÀ mû
tenkrát tak nadopovala, Ïe jsme to
tehdy vynikajícímu Slovanu Bratisla-
va nandali 5:1.“ (peã, ‰ust)
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MDÎ P¤IPOMÍNAT, NEBO NE? CITÁT MùSÍCE
B˘val˘ premiér Milo‰ Zeman poskytl
deníku Lidové noviny rozhovor, kte-
r˘ byl oti‰tûn 10. února. Na otázku,
co by poradil souãasnému ministrovi
financí za KDU – âSL Miroslavu
Kalouskovi, Zeman odpovûdûl:

„Kalouskovi bych poradil, aby ‰et-
fiil nikoli na dÛchodcích, ale jednak
na lidech – jak se kdysi fiíkalo –
práce se ‰títících a na pfiebujelém
státním aparátu a na celé fiadû pa-
razitujících pijavicov˘ch institucí.
No ale na druhé stranû si myslím,
Ïe Kalousek pÛjde spí‰ cestou men-
‰ího odporu a tak vidím nebezpeãí
Modré ‰ance. To znamená, Ïe bu-
dou ‰etfiit na lidech, ktefií se nebu-
dou moci bránit. Tedy na nemoc-
n˘ch, nezamûstnan˘ch – ktefií jsou
ov‰em nezamûstnaní nikoli vlastní
vinou – a pfiedev‰ím pak na dÛ-
chodcích.“

Na na‰em snímku z roku 1996 je
expremiér Zeman (tehdy ov‰em je‰tû
ve funkci pfiedsedy Poslanecké snû-
movny)
zachycen
bûhem
rozhovo-
ru se sou-
ãasn˘m
‰éfredak-
torem Doby seniorÛ (tehdy ‰éfredak-
tor deníku Expres). Bûhem tohoto
rozhovoru pfiedpovûdûl pád tehdej‰í
Klausovy vlády, protoÏe dovedla ze-
mi do ekonomick˘ch problémÛ, je-
jichÏ v˘sledkem byly tzv. balíãky
a vefiejnû vyhlá‰ené utahování opas-
kÛ. Vedlo to k tzv. Sarajevu, vynuce-
né demisi Václava Klause. Co myslí-
te? Má „dÛchodce z Vysoãiny“ prav-
du i dnes, nebo uÏ ztratil pfiehled a jde
jen o dal‰í z jeho politick˘ch bonmo-
tÛ? (fav)

CO DNES DùLÁ B¯VALÁ OPORA SLAVIE PRAHA

Legenda kope za Amfóru

Rozveseloval nejen fanou‰ky Slavie. Byl
i ãlenem ãeskoslovenského t˘mu, kter˘
v roce 1976 získal památn˘ titul mistrÛ
Evropy. 

Debatu na toto téma zavinil Senát. Jeho ãlenové se totiÏ
uÏ po nûkolikáté zab˘vali tím, jaké svátky by se mûly v âR
slavit a které by naopak mûly b˘t zcela vy‰krtnuty z ka-
lendáfie. Do‰li k závûru, Ïe z ãeského kalendáfie by mûl b˘t
vymazán Mezinárodní den Ïen, kter˘ je pracovním dnem.
Pr˘ jde o svátek, kterému chybí hlub‰í kofieny a navíc se
zprofanoval za b˘valého reÏimu. Návrh v Poslanecké snû-
movnû nepro‰el. Nejen proto, Ïe za b˘valého reÏimu se
oslavovaly i Velikonoce a Vánoce, byÈ tfieba JeÏí‰ka mûl
nahradit dûda Mráz.

Pfii poÏáru ve firmû Tri-
angle v roce 1911 zahy-
nulo146 lidí. Pfiedev‰ím
to byly mladé imigrantky
z v˘chodní Evropy.Tepr-
ve tato tragédie vedla ke
zmûnû pracovních pod-
mínek a k lep‰ím mzdám.
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