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Vážení čtenáři,

představuji se Vám na tomto místě jako ta, co převzala 
pomyslný štafetový kolík po Mgr. Františku Vonderkovi. 
Dovolte mi, prosím, abych mu v první řadě poděkovala za 
ohromné množství práce, které v uplynulých deseti letech 
pro Dobu seniorů vykonal. Startovat časopis, vybudovat 
z něj uznávané a respektované periodikum, získat si srdce 
čtenářů i úctu oponentů, to není nic snadného. František 
Vonderka to se svým týmem dokázal. Za to patří jemu 
i všem, kdo se spolu s ním na tvorbě a tváři magazínu 
podíleli, velký dík a uznání.

Stojím nyní před nelehkým úkolem na tuto práci navá-
zat a časopis posunout zase o kousek dál. Kromě stávají-
cího týmu spoléhám na pomoc, invenci a nápady seniorů, 
kteří jsou součástí spojeného seniorského hnutí – tedy 
Rady seniorů ČR. Jaká jiná konfederace se může po-
chlubit tím, že její členskou základnu tvoří 26 organizací 
s celostátní působností, 6 organizací s regionální působ-
ností, 40 klubů seniorů a 9 městských rad. To už je něja-
ká síla! Pokud se budete chtít do obsahu jakkoli zapojit, 
napište mi.

Já i můj tým budeme rádi za Vaše náměty, tipy, články 
o Vás a Vaší organizaci i za slova kritická, neb to, co se 
líbí jednomu, nemusí se nutně líbit druhému a i ona pest-
rost názorů k životu zkrátka patří. 

První tipy i články od nových přispěvatelů najdete již 
v tomto čísle. 

Nový seriál o životním prostředí připravil renomova-
ný vědec Ing. RNDr. Václav Němec, CSc. – najdete jej 
na straně 10. Na zámek Kačina Vás pozve v rozhovoru 
na straně 16-18 jeho kastelánka. Pokud nevíte, co je fl aš-
kovaná nebo jak může vypadat seniorský víceboj, nevá-
hejte a nalistujte reportáž ze seniorských sportovních her 
(strana 14–15), které během června proběhly v Králo-
véhradeckém a Moravskoslezském kraji. Čím ještě před 
prázdninami žily seniorské organizace Rady seniorů, 
se dozvíte na straně 19. A chybět nemohou ani oblíbené 
soutěže či vtipy.

Přeji Vám příjemnou zábavu u čtení aktuálního čísla 
Doby seniorů.

Lenka Desatová
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Nad jejich pořádáním tehdy visel 
veliký otazník. Týden před pláno-
vaným začátkem se spustil z oblo-
hy déšť. A pořádně vytrvalý. Bylo 
chladno a pršelo celé dny. Připadalo 
mi nemožné, že by se taková akce 
mohla za těchto podmínek uskutečnit. 

Pršet přestalo až jeden či dva dny před 
hrami. Telefonicky jsme ověřovali, 
zda máme vůbec do Skřivan přijet. 
Dostalo se nám odpovědi, že je vše 
připraveno. 

První setkání
Paní Svobodová mě zaujala na prv-

ní pohled. Stála přede mnou drobná, 
vitální, usměvavá dáma, z níž čišel 
optimismus a radost ze života. Pozo-
rovala jsem ji, jak pobíhá mezi hosty, 
organizátory i účastníky, rozhazuje 
rukama, pomáhá, radí a zařizuje. Teh-
dy se her zúčastnilo na 270 seniorů. 
Odjížděli jsme ve chvíli, kdy končilo 
předávání cen a začínala další zába-
va. Pomalu jsem se s ní ani nestihla 
rozloučit. Fascinují mě lidé, kteří do-
kážou brát život s nadhledem, kteří 
nesedí a nebrečí nad mizernou dobou, 
špatným počasím, ale povzbuzují 
ostatní a snaží se pro ně něco dělat.

Měla jsem obrovskou radost, když 
jsem se s paní Haničkou mohla letos 
potkat znovu. Ač čas ukrojil ze svého 
koloběhu další dva roky, na její vita-

litě to vidět nebylo. Opět byla téměř 
všude, mezi jednotlivými sportovišti 
se čiperně proháněla na kole a měla 
všechno pod kontrolou.

O Hanièce s velkým srdcem
„Víte, ona Hanička je taková dobrá 

dušička. Má obrovské srdce,“ ozvalo 
se najednou proti mně u stolu, kde 
jsem popíjela kávu. Zvedla jsem oči 
a podívala se na Jaroslavu Samkovou, 
dámu, která ta slova pronesla. „Všim-
la jste si, kdo nám tady nosí kávu
a občerstvení?“

Byla to otázka trošku zbytečná. Se-
děli jsme v domově sociálních služeb, 
který je domovem osob se zdravotním 
postižením a nabízí i chráněné byd-
lení pro osoby s mentálním postiže-
ním. Paní Samková však nečekala, že 
jí odpovím. „Hanka se těm holčinám 
s mentálním postižením věnuje celé 
roky. Dřív v domově pracovala, ale ani 
teď není stranou dění. Jezdí s nimi na 
závody, učila je plavat, jezdit na lyžích. 
Často si je brávala třeba i na víkend na 
chatu. A ony ji za to bezmezně milují. 
Přitom to není tak, že by sama nikoho 
neměla. Má rodinu, vnoučata. I na ty 
si najde čas, ale je obdivuhodné, že na 
rozdíl od mnoha jiných nežije jen rodi-
nou, ale věnuje se i těm dalším.“ 

Když jsem si dohledávala informace 
o paní Svobodové, narazila jsem na 
stránkách zmíněného domova na sek-
ci dobrovolníci a údaj, kolik hodin 
v něm odpracovali. Za roky 2010 
a 2011 (poslední údaj) Mgr. Hana 
Svobodová v nich jednoznačně domi-
novala. V roce 2010 odpracovala přes 
300 hodin, o rok později dokonce 
dvojnásobek!

Senioøi ji poslouchají na slovo
„A to za sebou Hanka nemá vů-

bec lehké období,“ přispěl do debaty 
Sláva Groh, předseda Krajské rady 
Svazu důchodců ČR Královéhradec-

kého kraje. „Bojovala s těžkou ne-
mocí, překonala rakovinu. Potom jí 
zemřel manžel, je to tak tři roky.
Mnozí se po takových zkouškách osu-
du uzavřou do sebe. Hanka ne. Ta se 
naopak rozhodla ještě více pracovat 
a pomáhat těm ostatním.“

O autoritě a respektu Hany Svobo-
dové mezi seniory svědčí i další slova 
Jaroslavy Samkové. „Nebýt Hanky, 
kdo ví, jak by to s naším seniorským 
hnutím ve Skřivanech vypadalo. Ona 
je jeho šéfkou a dobrou duší a dokáže 
lidi strhnout a nadchnout. Vezměte si 
třeba náš pěvecký sbor. Když Hanka 
zavelí – jdeme zpívat – všichni při-
jdou včas a s úsměvem. Nikoho ani 
nenapadne se vymlouvat. Myslím si, 
že kdyby to řekl kdokoli jiný, účast by 
zdaleka tak hojná nebyla.“

Při pohledu na akce, které Klub se-
niorů Skřivany v čele s Hanou Svobo-
dovou organizuje, nezbývá než smek-
nout. Před jejím úsilím.

Paní Haničko, přeji Vám ještě 
spoustu povedených akcí a mnoho 
šťastných let v plné síle a zdraví. 

Lenka DESATOVÁ ■
Foto: autorka

Hanku poslouchají na slovo

SENIOR MÌSÍCE

Aè je jí pøes osmdesát, mezi jednotlivými 
sportovišti se svižnì prohánìla na kole, 
aby mìla vše pod kontrolou

S paní Hanou Svobodovou jsem se osobnì setkala pøed 
dvìma lety. Jela jsem tehdy na historicky první sportovní hry 
Královéhradeckého kraje. Ona byla jejich iniciátorem, duší, 
manažerem, hlavním organizátorem. 

Hana Svobodová zahajuje III. Sportovní 
hry seniorù Královéhradeckého kraje

Napište nám
Máte ve svém okolí nìkoho podobného, jako 

je Mgr. Hana Svobodová? Napište nám o nìm 
a pokud možno, pošlete i snímky. Adresa re-
dakce: Doba seniorù, nám. W. Churchilla 2, 
130 00 Praha 3, mail: dobasenioru@email.cz
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FOTOREPORTÁŽ

Rada seniorù slavila na lodi Czechia

Je tomu pøesnì deset let, kdy byla založena Rada seniorù 
ÈR. Díky podpoøe spoleènostem Senior Holding, Pfi zer 
a SeneCura si mohla dovolit velmi dùstojnou oslavu 
jubilea, a to na lodi Czechia. Všechny pøíchozí osobnì 
vítali ještì pøed jejich nástupem na palubu pøedseda 
Zdenìk Pernes a místopøedseda Oldøich Pospíšil. Krátce 
po šestnácté se pak parník dal do pohybu a slavnostní 
odpoledne zaèalo. Zdenìk Pernes všechny ještì jednou 
pøivítal, pøedstavil pøítomné hosty, VIP hosty a ve 
struènosti shrnul, co za onìch deset let Rada seniorù 
udìlala. Poté nastal slavnostní okamžik, kdy si tøináct 
seniorù odneslo pamìtní list za svou dlouholetou 
a èasto nezištnou èinnost. Udìleny byly i významným 
partnerùm. A pak už byl na øadì raut, tanec a volná 
zábava. Poslední senioøi opouštìli palubu po deváté 
veèer s úsmìvem a se slovy, že se akce velmi vydaøila.

Ing. František Hála
Doc. Ing. Vladimír Folprecht,CSc.
Ing. Karel Hanauer
Pavlína Krbcová
Ing. Ludìk Laburda
Alois Malý
Ing. Oldøich Pospíšil
Dr. Zdenìk Pernes
Pavla Radová
Dr. Oldøich Strnad
Prof. RNDr. PhMr. Jan Solich,CSc.
Ing. Jaroslav Ulma
Plk. Pavel Vranský

Ocenìní pøevzali:
01.  Mezi ocenìnými nemohl chybìt ani plk. Pavel Vranský

02. Chystá se vše na slavnostní pøípitek

03. Své místo si hledá Pavla Radová

04.  Pøíjemné prostøedí i romantický pohled na Vltavu mnozí 
oceòovali

05.  Na palubu nastupuje Prof. RNDr. Jan Solich CSc.

06.  Pøedseda Zdenìk Pernes vítá všechny úèastníky

07.  Dva ocenìní - Doc. Ing. Vladimír Folprecht,CSc. (vlevo) 
a Alois Malý

08.  Zdenìk Pernes a Andrej Babiš podepsali bìhem plavby dohodu 
o spolupráci mezi RS ÈR a hnutím Ano 2011

09.  Mezi VIP hosty nechybìl ani senátor Zdenìk Škromach

10.  K oslavì patøí i dobré jídlo

11. Témat k povídání mìli senioøi dost

12.  Na parket zavítala i šéfka komunikace firmy Pfizer 
Lenka Kaška (ve žlutém saku)

13.  A nakonec se k tanci nechal pøemluvit i ministr Babiš

Partneøi:
SENIOR HOLDING, s.r.o.
SENECURA Rakousko
Jaroslav Železný
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ROZHOVOR NA AKTUÁLNÍ TÉMA

■ Pane ministře, senioři Vás přijali 
velmi vřele, jaký je vztah Váš 
a Vašeho hnutí k této skupině národa?

Vaší přízně si velmi vážím. Já jsem 
už před volbami říkal, že senioři jsou 
jednou ze zásadních skupin, se kte-
rou musíme spolupracovat, pokud 
zde chceme prosadit potřebné změny. 
Myslím, že tato skupina lidí také vní-
má, že pro ně chceme opravdu něco 
udělat a jen o tom nemluvíme. Naše 
vláda se konkrétními kroky snaží na-
pravit křivdy, kterých se na seniorech 
dopustily vlády minulé. 

■ Velkým tématem, kterým se 
zabývá RS ČR, je valorizace penzí. 
Již druhý rok žádá vyšší než 
zákonnou valorizaci, a to proto, 
že chce vykompenzovat pokles reálné 
kupní síly starobních důchodů, ke 
kterému došlo v letech 2010, 2012 
a 2013. Jak vnímáte tento požadavek?

Jako oprávněný. To, že zde Neča-
sova a Kalouskova vláda přiškrtila 
růst penzí a seniorům „nabídla“ je-
jich zvýšení o 45 korun, považuji za 
výsměch. Ani fi nanční krize – a to už 
v roce 2013 ani v okolních zemích 
žádná nebyla – se přece nedá řešit tím, 
že utáhnu kohoutky těm, kteří už bez-
tak skoro nic nemají. Nehledě na to, 
že když poklesne kupní síla tak velké 
skupiny, tak rozhodně nenastartujete 
ekonomiku. Pan Kalousek se choval 
úplně naopak, než měl. Proto jsme tu 
také krizi měli déle než okolní státy.

■ Pokud se shodneme na tom, 
že pokles reálné kupní síly by měl být 
vykompenzován, pak nemluvíme ani 
o navýšení 1,8% , jak jej navrhuje 
ministerstvo práce a sociálních věcí, 
ale o 3%. Znáte tato čísla?

Ano, tato čísla znám. V tuto chvíli 
jsou předmětem dalších jednání. 

■ Senioři rozumí faktu, že státní 
rozpočet není nafukovací, i Vaší 
snaze snižovat jeho deficit. Nechtějí 
parazitovat na státním rozpočtu. 
Nicméně vzhledem k tomu, 
že většinou ve prospěch společnosti 
pracovali dlouhé desítky let, platili 
daně a přispívali do systému 
důchodového pojištění, si zaslouží 
penzi, která jim zajistí důstojný život. 
A jejich požadavek na dorovnání 
penzí je legitimní, souhlasíte?

Ano, současná vláda se snaží urči-
tým způsobem postupně kompenzo-
vat pokles kupní síly vzniklý přístupy 
minulých vlád k valorizaci důchodů, 
nemůže jej však řešit jednorázovými 
masivními opatřeními, která by měla 
negativní dopady na státní rozpočet.

■ V médiích však proběhla zpráva, 
že i oněch 1,8% navrhovaných MPSV,
která by se do státního rozpočtu 

Andrej Babiš:

Na oslavách k desetiletému 
výroèí vzniku Rady seniorù 
Èeské republiky byl mezi 
významnými hosty i ministr 
fi nancí a pøedseda hnutí Ano 
2011 Andrej Babiš. Jakmile 
nastoupil na palubu, ocitl se 
v zajetí pøítomných seniorù. 
Trpìlivì s úsmìvem pózoval 
a také diskutoval. I tento 
obrázek svìdèí o tom, že má 
i mezi nejstarší generací své 
pøíznivce. Z tohoto pohledu je 
podpis spolupráce mezi RS ÈR 
a hnutím Ano 2011 logickým 
krokem. Využili jsme proto 
pøíležitosti položit ministru 
Babišovi nìkolik otázek.

Seniorùm pøeji, aby 
nemuseli každý mìsíc øešit, 
jak zaplatí nájem a jídlo!

Slavnostní pøípitek – místopøedseda RS ÈR Oldøich Pospíšil, šéf hnutí 
Ano 2011 Andrej Babiš a pøedseda RS ÈR Zdenìk Pernes
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promítla sedmi miliardami, 
považujete za požadavek 
přemrštěný. Opravdu je tomu tak?

Přístup Ministerstva fi nancí musí 
refl ektovat jak možnosti výdajů stát-
ního rozpočtu, tak splnění zákonných 
ustanovení zákona o důchodovém po-
jištění. Forma a výše valorizace bude 
předmětem jednání jak s paní Mark-
sovou, tak následně i koaliční rady.

■ Jaké jsou Vaše plány v této 
oblasti penzí a jejich valorizace do 
budoucna?

V současné době jsme odsouhlasili 
poskytnutí jednorázového příspěvku 
důchodcům ve výši zhruba 600 Kč, 
s tím, že valorizace od 1. 1. 2016 by 
byla stanovena podle zákona.

■ Alfou a omegou posledních dní 
se zdá být zavedení systému 
elektronické evidence tržeb 
(dále jen EET), proč jej považujete 
za tak podstatný? Jaký přínos od něj 
očekáváte? A nejsou Vaše očekávání 
přehnaná? Nemají nakonec pravdu 
ti, kteří říkají, že by stačilo lépe 
vybírat daně v mezích vytyčených 
nyní?

Povinností občanů, včetně podnika-
telů, je dodržovat všechny zákony – 
tedy i ty daňové. Povinností státu 
je vymoci dodržování práva – 
tedy i vybrat daně do spo-
lečného rozpočtu České 
republiky. Každý, kdo si 
koupí litr mléka nebo v 
hospodě poručí guláš, 
platí v ceně i DPH. 
V dobré víře, že za vy-
brané peníze stát zajistí 
jeho rodičům důchody, 
dětem vzdělání, všem 
zdravotní péči, postaví 
mosty a silnice, uhasí po-
žáry, opraví památky, dopadne 
a potrestá zloděje, podvodníky a vra-
hy atd. Přesto u nás nevykázané pří-
jmy převyšují 160 miliard ročně, tedy 
dvojnásobek schodku státního roz-
počtu. Tato situace už dosáhla tako-
vých rozměrů, že je možné ji napravit 
jen skutečně efektivním systémovým 
opatřením, jakým je EET. Stát bohu-
žel dlouhodobě v určité oblasti selhal 
a my jsme první vládou, která se roz-

hodla tomuto problému nepřihlížet, 
ale skutečně jej řešit.

■ Nejsem odborníkem na výběr 
daní, ale velké úniky, alespoň dle 
mého názoru, produkují obří tržnice 
a jejich prodejci. Mýlím se? Nemám 

na mysli tržiště o několika stáncích, 
ale takřka městečka typu pražské 
tržnice Sappa. A podobných míst je 
po republice jistě více. Jak hodláte 
přimět tyto prodejce k tomu, aby se 
do systému elektronických tržeb 
zapojili? 

Je samozřejmé,
že bez opatření,
které Finanční 

a Celní správě 

umožní účinně 
a efektivně za-
sáhnout, když se 
někteří poplatníci rozhod-
nou zákon nerespektovat, se neobe-
jdeme. Kontrolovat a udělovat sankce 
budou orgány Finanční a Celní správy 
a to zejména prostřednictvím kontrol-
ních nákupů. V případě, že povinný 

subjekt nebude evidovat tržby, bu-
dou moct pověření pracovníci udělit 
pokutu. Jako předběžné opatření do 
doby sjednání nápravy bude možné 
přistoupit i k uzavření provozovny 
nebo pozastavení činnosti.

■ Kolem zmíněného systému se 
strhla lavina debat a možná až 
trochu hysterie. Ti, kdo sledovali 
Vaše vystoupení na toto téma v ČT, 
mi jistě dají za pravdu. Co je podle 
Vás její příčinou?

Odpůrci zavedení EET o něm tvr-
dí mnoho nepravd. Zároveň šíří po-
plašné zprávy i o dopadech zavedení 
EET v Chorvatsku, kde tento sys-
tém bez problémů funguje již dva 

a půl roku. Soustavně se sna-
žíme tyto nepravdy vy-

vracet a informovat 
o skutečných příno-

sech a dopadech 
EET. Organizuje-
me konference, 
jako například 
tu s vystoupe-
ním chorvat-
ského ministra 
fi nancí 16. červ-

na v Kongreso-
vém centru Praha, 

zástupci ministerstva 
objíždění veletrhy, fóra, 

komunikujeme s podnikateli 
a všemi zainteresovanými skupinami. 
Je ale jasné, že část našich odpůrců 
argumenty slyšet nechce. Současný 
stav, kdy podvodníci mají nad pocti-
vými navrch, jim totiž vyhovuje.

ROZHOVOR NA AKTUÁLNÍ TÉMA 7

Andrej Babiš pøi jednání s vedením RS ÈR

PPodpis dohody o spolupráci

Podpis dohody o spolupráci i
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■ Mnozí podnikatelé argumentují, 
že oněch 5000 Kč, které si budou 
moci odečíst z daní, aby si pořídili 
potřebná zařízení, stačit nebude. 
Argumentují tak hlavně prodejci 
působící třeba na farmářských 
trzích. Tvrdí, že jejich náklady se 
budou šplhat k desetitisícovým 
částkám. Jaký je Váš názor?

EET nenařizuje žádné stanovené 
zařízení a umožňuje využívat širokou 
paletu zařízení od stávajících pokladen 
přes tablety až po mobilní telefony, pro 
případy prodejců na tržnicích existují 
velmi praktická základní a nejlevnější 
vybavení, která navíc není potřeba ku-
povat, ale dají se i pronajmout. Pokud 

se shodneme, že většina podnikatelů 
již dnes ke svému podnikání telefon 
používá, pak mnoha z nich bude na-
prosto stačit, když si do něj zdarma 
stáhnou nejjednodušší software a po-
řídí si pouze mini tiskárnu.

■ Vycházejí z toho, že budou 
potřebovat telefon, náhradní baterii, 
tiskárnu na baterie, opět náhradní 
baterii... Jsou tato slova pravdivá? 
A pokud ano, nezvažujete, že by 
ona zmíněná úleva na dani mohla 
být větší?

Záleží samozřejmě na každém, jaké 
konkrétní řešení zvolí. Souhlasím, 
že pokud podnikatel skutečně ne-
vlastní mobilní telefon, kupovat si jej 
jen kvůli EET by asi nedávalo smysl.

Měl by raději zvolit jednoduché pře-
nosné zařízení, které dokáže zároveň 
i vytisknout účtenku a bude ho stát 
rozhodně méně, než nový mobilní 
telefon. Do navržené slevy ve výši 
5000 Kč se bez problému vejde.

■ Pane ministře, na farmářských 
trzích a jarmarcích si přivydělávají 
také senioři. Prodají přebytky ze své 
zahrádky, květiny, co vypěstovali, 
i výrobky, které třeba vlastnoručně 
vyrobili. Když zaplatí pronájem 
stánku, něco si přivydělají, ale velký 
zisk nemají. Pro ně je elektronický 
systém tržeb velkým strašákem. 
Bude se týkat i jich?

Nebude, pokud se jedná o občasný 
přivýdělek, který nemá povahu podni-
kání, nebude prodejce evidenci tržeb 
podléhat.

■ Rada seniorů České republiky 
elektronickou evidenci tržeb 
považuje za spravedlivou a její 
zavedení plně podporuje. Jak 
můžeme přispět k jejímu prosazení? 

Velmi si této podpory vážíme a těší 
nás. Zvláště nyní, když je zákon za-
řazen na jednání Poslanecké sněmov-
ny, kde ti, kteří současný neudržitelný 
stav svou nečinností zavinili, hodlají 
EET hanit a napadat. Podpora ze stra-
ny seniorů je zrcadlo, které jim může 
být nastaveno. Zrcadlo moudrosti 

a zkušenosti, před kterým se nad se-
bou snad někteří zamyslí. 

■ Co byste závěrem popřál 
čtenářům Doby seniorů?

Hlavně aby nebyli sami. Samota je 
na stáří asi to nejhorší, co může být.
A pak také, aby nemuseli každý mě-
síc řešit, jak zaplatí nájem a jídlo. 
Budeme se snažit ve vládě pro to udě-
lat maximum. 

Lenka DESATOVÁ ■
Foto: Lenka Desatová

NAROZEN: 2. 9. 1954, Bratislava 

Stav: svobodný, družka Monika 

Dìti: velké dìti Adika a Andrej, 
malé dìti Federik a Vivien

Povolání: toho èasu ministr
fi nancí, majitel agrochemického 
holdingu Agrofert

Oblíbená barva: mám rád
zelenou, tmavì modrou
v grafech politických preferencí 

Oblíbené jídlo: smažený sýr, 
øízek, bramborový salát

Oblíbený nápoj: pøíležitostnì 
dobré èervené víno

Co nejradìji dìlám ve volném 
èase: moc ho nemám, jsem 
nejradìji s rodinou na farmì, nebo 
kdekoli jinde než v Praze

Co mì nebaví: sedìt ve snìmov-
nì a poslouchat nekoneèné
a nikam nevedoucí debaty

Co budu dìlat v dùchodu:
pokud to stihnu, tak odpoèívat 
s rodinou

Co pøeju èeským seniorùm: 
aby mohli aktivnì a dùstojnì 
odpoèívat, nejlépe se svými 
rodinami

Ing. ANDREJ BABIŠ

ROZHOVOR MÌSÍCE

Nejdøíve se Andrej Babiš bránil se slovy, že tanèit neumí, ale nakonec se nechal 
pøesvìdèit a s pøítomnými seniory a zejména seniorkami vyrazil na taneèní parket

Ministr financí Andrej Babiš a pøedseda 
RS ÈR Zdenìk Pernes
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Plaváèek z Afriky do každé rodiny

Evropě hrozí smrtelné nebezpečí 
srovnatelné s obléháním Vídně Tur-
ky (1529). S tím rozdílem, že tehdy 
se Evropa bránila, dnes se chová jako 
ovce odváděná na porážku. Do Evro-
py se valí hordy imigrantů z Afriky 
a další miliony jsou připraveny dát se 
na pochod, respektive plavbu. Pokud 
se tento proud nezvaných co nejdříve 
nezastaví, je s námi amen.

Příklady evropských zemí, které před 
desetiletími organizovaly masovou imi-
graci, jasně ukazují na to, co sobě 
(a potažmo i zbytku Evropy) způsobi-
ly. Žádná očekávaná masová asimila-
ce kvalitních nových občanů se, až na 
výjimky, nekonala. Místo toho vznikla 
ghetta nepřizpůsobivých s vlastními 
zákony a no-go zónami, kam se policie 
bojí vstoupit i za bílého dne, a podstat-
ně se zvýšila kriminalita. I „nejmocnější 
žena světa“ německá kancléřka Angela
Merkelová, byla nucena přiznat, že to 
multikultiobohacení se jaksi nevydařilo…

A toto nevydařené multikultiobo-
hacení se dnes má opakovat ve vel-
kém a neschopní politici Evropské 
unie tvrdí, že tomu nemohou zabrá-
nit. Neumějí nebo nechtějí?

Koøeny nebezpeèí
U počátku dnešního nebezpečí pro 

Evropu stála nezodpovědně dobro-
družná politika USA a některých zemí 
EU s cílem i důsledkem od přelomu 
20. a 21. století destabilizovat sever-
ní Afriku a Blízký Východ formou 
„vývozu demokracie“, o kterou se ni-
kdo neprosil a o niž nikdo nestál.

Postupně vychází najevo, o co teh-
dy šlo i o co stále jde: Prvoplánově 
podnítit lokální konfl ikty a násled-
nou vlnou uprchlíků destabilizovat 
a zničit Evropu. Pak oslabenou Evro-
pu v čele s Německem postavit proti 
Rusku jako v r. 1939 a počkat, až se obě 
strany vzájemně vysílí. No a mezitím 

Rusko obklopovat sítí nepřátelských 
základen, vyvolávat protiruskou hys-
terii a postupně se zmocnit jeho území 
a nerostného bohatství. Nepoučitelní, 
a o to víc nebezpeční!

Pravda je taková, že náš nepřítel není 
na Východě. Imigranti z Východu – pře-
devším Ukrajinci i Rusové – jsou nám
blízcí mentalitou, pracovitostí i vzdě-
laností. Takové berme všemi deseti! 
Skutečné nebezpečí představují ti, 
kteří připlouvají přes Středozemní 
moře. Především Italové tyto plaváčky 
– místo toho, aby je ihned vraceli od-
kud vypluli – zachraňují, přivážejí do 
své země, přestávají je však zvládat, 
a pak požadují po ostatních pomoc 
se situací, kterou si sami nadrobili.

Středomořským státům je nutno 
jasně říci: mořské pobřeží je vaší ne-
smírnou výhodou. O výhody, které 
vám přinášelo, jste se dosud nedělili, 
nechtějte se tedy ani teď dělit o nevý-
hody, které začínají převažovat. Proč si 
to bohatství, které vám shůry a bez va-
šeho přičinění spadlo do klína, pečli-
vě nechráníte? Pokud dáváte přednost 
lovu ekonomických uprchlíků už těsně 
za libyjskými vodami (!) a vozíte si je 
domů, je to váš problém a vaše roz-
hodnutí. Tak se o ně taky postarejte, se 
vším všudy. A neházejte je jiným na krk!

  

1Ozbrojené síly všech evrop-
ských zemí okamžitě stáhnout ze 
světa, kde jsou na nic, a nasadit 

na ochranu především středomořské 
hranice. V Afghanistánu jsou k niče-
mu, potřební jsou na Sicílii!

2Nelegální uprchlíky z Afriky 
ihned nalodit a dovézt zpět. Do 
USA či Kanady je nemyslitelné 

ilegálně připlout po moři, tak jak to, 
že do EU to jde jak po másle? Plaváč-
kům dát jasně na srozuměnou: nikdo 
vás nezval, nestojíme o vás a už nikdy 
to nezkoušejte.

3 Politikům dát jasný signál, že 
jsou tady pro to, aby nás zastu-
povali a chránili. Politici nás ne-

smějí ohrožovat svou zbabělostí před 
diktátem EU. 

4Udělat pořádek u nás (interne-
tem kolují materiály se sezna-
mem českých proimigračních 

organizací, kterým má být z našich 
daní vyplácena půlmiliarda ročně!) 
a rázně jakýkoliv pokus o otevírání 
bran utnout! 

5Podepisovat petice, tlačit na 
politiky a ústavní činitele, po-
žadovat PRAVDIVÉ zpravo-

dajství veřejnoprávní České televize 
a Českého rozhlasu. 

6Povinně shlédnout YouTube:
http://gloria.tv/?media=639470
a to rychle, dokud to demokratická 

cenzura nesmaže. Komu se potom ne-
rozsvítí v hlavě, tomu určit opatrovníka.

7Udělat si zbrojní průkaz 
a zvyšovat si kondici. Bude se to 
hodit!

8A ven z EU! Každé EURO od 
EU krvavě zaplatíme ztrátou 
svobody i kvality života! Děku-

jeme, nechceme!Lidé bděte a hlavně 
se braňte!

Milan Hemzal ■

Názory v této rubrice nemusí odrážet 
stanovisko redakce ani vydavatele, 
vyjadøují subjektivní pohled seniorù 
na diskutované  téma.

Ožehavým tématem posledních týdnù jsou uprchlíci. Do zemí Evropské unie se doslova 
valí z Afriky, Sýrie a dalších zemí zasažených válkou a chudobou. Èeská policie v krajích 
hranièících s Rakouskem kvùli nelegální migraci intenzivnì kontroluje pohyb osob 
na železnici i na silnicích. Na Slovensku se proti migrantùm protestovalo. Svùj pohled 
nám poslal jeden z našich ètenáøù a my jsme se rozhodli jej zaøadit do nové rubriky.
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ÚVODNÍ POZNÁMKY

Dne 13. října 2014 uveřejnily 
Lidové noviny v rubrice „Posled-
ní slovo“ článek Ondřeje Neffa 
s názvem „Oteplené ochlazení“. 
Autor v něm ukázal na rozporu-
plné zprávy z Arktidy i Antark-
tidy, podle kterých se něco má 
současně ochlazovat a zároveň 
oteplovat. Přidržel se mantry,
že globální oteplování je světový 
nepřítel číslo jedna, i když něko-
lika závěrečnými ironickými po-
známkami celou „záhadu“ přivedl 
do úsměvné polohy.

O tři dny později Lidové noviny 
otiskly v rubrice „Dopisy redakci“ 
mou glosu k výše uvedenému článku 
pod názvem „Zbláznění přírody“. Jako 
viceprezident AGID (Asociace geo-
vědců pro mezinárodní rozvoj) jsem 
pokládal za svou morální povinnost 
seriózně upozornit na opomíjená fakta 
touto glosou: Velmi oceňuji, že si ko-
nečně někdo z novinářů všiml rozporů 

v tak závažné otázce. Bylo by však chy-
bou přidržet se podle autora mantry, 
že globální oteplování je světový ne-
přítel číslo jedna. Tím nepřítelem jsou 
dnes především neodvratitelné přírodní 
procesy a také některé „elity světové 
vědy“ a Mezivládní panel pro klima-
tické změny (nositel Nobelovy ceny), 
protože v poslední době zcela ignorují 
pokrok dosažený přírodními vědami 
v odhalování klimatických změn v geo-
logické minulosti. Přesvědčivé výsledky
předvedly oba poslední mezinárodní 

geologické kongresy, v Oslo (2008)
a v Brisbane (2012), a také pravidel-
né mezinárodní konference o změnách 
klimatu (letos proběhla devátá). Sou-
časné „zbláznění přírody“ je převáž-
ně výsledkem působení přírodních sil. 
Přisuzování primární odpovědnosti 
za tyto jevy lidské činnosti je velikým 
omylem, který ohrožuje veřejný zájem 
lidstva na celém světě a zpomaluje 
světový pokrok vědy. 

Shodou okolností v těch dnech 
kulminovaly přípravy na schůzku 

předsedů vlád v Bruselu k projednání 
energetických problémů. Považoval 
jsem za nutné 20. října poslat vysoké-
mu představiteli naší vlády mail, z ně-
hož vyjímám následující text: Přepo-
sílám postoj Greenpeace – se kterým 
se nemohu ztotožnit – a připomínám 
i dnešní článek v Lidových novinách, 
který vřele doporučuje, aby se ČR při-
pojila k “main-streamu”. Ani s tímto 
stanoviskem nesouhlasím.

Hlavní problém spočívá v tom, že:
■ a) lidstvo nemůže ovládat přírod-

ní síly, ale jejich intenzivním výzku-
mem může podstatně odhalit jejich 
zákonitosti, a tak přispět k lepšímu 

Co se dìje v pøírodì
Co je pøíèinou katastrofálních záplav a náhlých výkyvù teplot? Je to 
skuteènì jen obvyklý jev, který se opakuje v delších èasových periodách, 
jak tvrdí jedni, nebo je na vinì globální oteplování planety, jak tvrdí 
druzí? Na tyto i další ozázky bude v seriálu Doby seniorù odpovídat Ing. 
RNDr. Václav Nìmec, Csc., muž, který se dlouhá léta profesionálnì zabýval 
problematikou pøírodních a technických vìd a od roku 1991 ve svìtovém 
mìøítku rozvíjí nový obor geoetiky. ?

Vývrat stromu po vichøici na zahrádce autora èlánku (snímky už po likvidaci a úklidu). 
Vichøice povalila smrk stejné výšky se sousedním, který se svezl po støeše, poškodil okap 
a koncem dopadl až na vzdálený okraj terasy. Po likvidaci se paøez èásteènì napøímil.
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NOVÁ ENCYKLIKA PAPEŽE FRANTIŠKA 
Ve ètvrtek 18. èervna uveøejnil papež František dlouho oèekávanou encykli-

ku Laudato sí. Tento dokument byl už pøed ofi ciální publikací zjednodušenì 
charakterizován sdìlením, že právì v lidské èinnosti hlava katolické církve 
spatøuje hlavní pøíèinu oteplování, jež nièí naši planetu. 

Po seznámení s ofi ciálním italským textem celé encykliky mohu vysvìtlit, 
že rozpor je pouze zdánlivý a týká se právì nesprávné mediální charakteri-
stiky. Papež totiž ve dvou èláncích dokumentu (è. 23 a 24) pouze konstatuje 
existenci názoru, který se dosud prohlašuje za vìtšinový. I v tìchto dvou 
èláncích se papež zmiòuje o existenci jiných vìdeckých zdùvodnìní a na 
zaèátku èlánku 61 píše: “K mnoha konkrétním otázkám nemá církev dùvod 
se vyjadøovat defi nitivnì a chápe, že musí naslouchat a podporovat poctivou 
debatu mezi vìdci v úctì k rùznosti názorù.”Jako celek encyklika strhuje 
zápalem papeže Františka pro skuteènì potøebné øešení palèivého problému, 
jehož stálé odkládání už vážnì ohrožuje celé lidstvo. 

Podrobnìji se encyklice budeme v nìkterém z dalších dílù vìnovat.
Václav NÌMEC ■

1. díl



KAVÁRNA 11KAVÁRNA 1111SERIÁL 

DOBA SENIORÙ 7/2015 

předvídání katastrof značných rozmě-
rů a k zajištění určité ochrany před 
jejich zhoubnými účinky;
■ b) nepřítelem jsou dnes přede-

vším extrémní přírodní procesy 
(neuznávané v poslední době Mezi-
vládním panelem pro klimatické změ-
ny IPCC), prověřené v geologické 
minulosti, jimž budeme muset nadále 
čelit nejméně po několik desetiletí.

Přírodní pohromy v nejbližší bu-
doucnosti mohou zvrátit jakékoli 
úvahy o energetice nečekaně zvýše-
nými nároky při možném ochromení 
stávajících energetických sítí. Podle 
principu předběžné opatrnosti se ne-
smí ČR nechat zatáhnout do žádného 
“main-streamu” a musí si zachovat 
střízlivý odstup. Taková politika ČR, 
i když ji kritizuje Greenpeace či prof. 
Moldán, je správná a vláda ji může 
s čistým svědomím prosazovat v EU. 

Stromy rostou do nebe
V oněch říjnových dnech roku 2014 

došlo také ke známému výbuchu 
v areálu u Vrbětic, který lze dát do 
souvislosti s očekávanými přírod-
ními procesy. Nebyl to však prv-
ní případ zasluhující mimořádnou 
pozornost. Ponecháme-li prozatím 
stranou záplavy a povodně, kte-
ré se projevily na rozsáhlém území 
Moravy a východních Čech v roce 
1997, 2002 a 2013, nemůžeme pře-
jít mohutný nástup zrychleného růs-
tu stromů a vegetace přibližně od 
června 2014 a dokonce v této souvis-
losti přímo exponenciální den po dni 
sledovatelné bujení veškeré vegetace 
od konce letošního května. Tyto jevy 
bychom mohli lidově vystihnout slovy 

„stromy rostou do nebe“. Mnohde se 
zahájila účinná opatření. V hlavním 
městě se začala každý týden na ve-
řejných prostorech sekat tráva (pokud 
nebyla pokryta sněhem), odklízely se 
větrem odlomené koruny stromů nebo 
i celé stromy, pokud byly postiženy 
vývratem po vichřici. Tato opatření 
probíhala bez pozornosti médií.

Teprve v sobotu 13. června 2015 se 
objevil v deníku Právo článek „Mají 
strach, že se stromy zřítí“. Stojí za to 
ocitovat začátek textu: Obyvatelé domů 
v Nerudově ulici ve středočeském 
Novém Strašecí se bojí, že udeří-li 
opět silné vichry, popadají jim vět-
ve anebo rovnou celé stromy, které 
rostou před okny, na jejich příbytky. 
Proto před časem oslovili radni-
ci, aby douglasky a smrky pokáce-
la. Jenže Agentura ochrany přírody 
a krajiny, stejně jako dendrologický 
posudek společnosti Treewalkwer ří-
kají, že dřeviny jsou zcela v pořádku, 
a proto se likvidovat nebudou. Proti se 
postavila i komise životního prostředí 
rady města. Ponechávám stranou ná-
měty, jimiž radnice reagovala na pe-
tice postižených občanů, a konstatuji 
podle závěru, že starosta se nakonec 
dohodl, že domluví schůzku agentury 
a petentů, aby si obě strany vyložily 
svoje stanoviska a pokusily se najít 
nějaké řešení. Starosta chápe obavy 
obyvatel, ovšem připomněl, že posud-
ky na stav stromů, které má v ruce, 
hovoří jasně. K článku je připojena 
dokumentární fotografi e, na níž jsou 
dobře patrné prodloužené rozestupy 
větví, tak charakteristické pro neče-
kaný růst od června roku 2014. Proti 
zdravému selskému rozumu se staví 
virtuální svět ovládaný neomylnými 
tezemi laureáta Nobelovy ceny IPCC. 
Odborný posudek si tedy už nemůže 
povšimnout, že se nápadně zvětšila 
původní výška stromů, která vytváří 
skutečné nebezpečí pro nečekaný pád 
ohrožující dokonce životy občanů. 
To opravdu nejde vydat jednoduchou 
vyhlášku a zavést povinnost posuzo-
vat věci podle skutečnosti (odborně 
se dá říci: podle nastalé fotosyntézy 
v otevřeném prostoru, která kvůli 
převážně přírodními faktory zvyšo-
vanému obsahu CO2 způsobuje tyto 
nečekané anomálie). 

Je nutno po pravdě konstatovat, že 
o všech těchto nebezpečích se dobře 
vědělo už před mnoha roky a že právě 
na shora uvedených mezinárodních 
geologických kongresech na ně kom-
petentní vědci jednoznačně poukazo-
vali. Bohužel jiná skupina vědců pod-
lehla tlaku určitých lobistů a nešťast-
ně ovlivnila změnu v prezentování 
problému oteplování ze strany Mezi-
vládního panelu pro klimatické změ-
ny, který původně na přírodní faktory 
upozorňoval(!), ale postupně přešel 
na tvrdošíjné hájení stanoviska, že za 
veškeré změny je odpovědno lidstvo 
„s jistotou 95%“ (již tato formulace 
sama o sobě je vědecky nesmyslná). 

Ing. RNDr. Václav Nìmec, CSc. ■ 

Narozen: 1929

Profese: nyní konzultant, 
pøekladatel (6 evropských jazykù)

Úspìchy:  navzdory vìku stále 
dost síly odolávat zuøivým útokùm 
nepøátel a bojovat za zájmy 
ohroženého obyvatelstva planety

Èím se zabývá nyní: pøedevším 
organizace velké mezinárodní 
konference o geoetice v Praze 
a v Pøíbrami v øíjnu 2015, zamìøené
na svobodnou vìdeckou diskusi 
a na podporu vìdcù všech oborù, 
kteøí trpí pod nadvládou mocných 
pøedstavitelù tzv. hlavních proudù

Koníèky: pøedevším hudba – 
utìšitelka; v mládí jsem žil mnoho 
let v sousedství J. B. Foerstera, 
který se osobnì znal s B. Smetanou,
tím mám “spoleèného pøítele” 
s A. Dvoøákem, Z. Fibichem, 
P. I. Èajkovským, G. Mahlerem 
a jako místopøedseda a tajemník 
Spoleènosti Bedøicha Smetany 
(jejímž zakládajícím èlenem jsem 
byl už od r. 1944) i jako èlen výbo-
ru Spoleènosti Národního muzea 
organizuji mnohé poøady a bádám 
v archivech, kde odhaluji tajemství 
i historickou pravdu o významných 
osobnostech èeské i svìtové 
kultury (zejména v oblasti hudby); 
na pøelomu února a bøezna jsem
se aktivnì podílel jako organizátor 
i øeèník na smetanovském 
“maratónu”  

Ing. RNDr. Václav Nìmec, CSc.
Ing. RNDr. Václav Nìmec, Csc.bìhem 
vystoupení v Muzeu Bedøicha Smetany

Pøíštì: HISTORICKÉ KOØENY MÝTÙ
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Seniorské hnutí u nás letos osla-
vuje dvě výročí. Tím prvním bylo 
10. výročí vzniku Rady seniorů ČR. 
Ještě významnější jubileum bude 
slavit letos ale její největší členská 
organizace, Svaz důchodců ČR. 
Ta si 20. června připomněla už 
25 let od svého založení. První otáz-
ka v rozhovoru s jeho předsedou 
Ing. Oldřichem Pospíšilem proto 
logicky zněla:

■ Kdy a kde se oslava bude konat?
Celostátní oslava je naplánována na 

5.–8. listopadu v Sezimově Ústí v ho-
telu MAS. Záštitu nad ní převzal před-
seda Senátu pan Milan Štěch, kterého 
tam samozřejmě mezi nás pozveme. 
Budou na ní zastoupeny všechny kraj-
ské organizace, celkem očekáváme 
účast kolem 150 lidí. Věříme, že mezi 
nimi budou i někteří otcové zaklada-
telé či matky zakladatelky. Dalšími 
pozvanými hosty budou předsedové 
stran, které s námi spolupracují. To 
znamená předsedy ČSSD a KSČM. 
Pozveme samozřejmě i ministry-
ni práce a sociálních věcí, hejtmana 
Jihočeského kraje a starostu Sezi-
mova Ústí. Já pozvu své předchůd-
ce, pana Ing. Františka Hálu a pana 
prof. Jana Solicha. Od ledna 1990, 
kdy vznikl přípravného výbor vedený 
JUDr. Aloisem Tomáškem a od zvo-
lení první předsedkyně  SDČR paní 
Milady Pokorné na 1. sjezdu v prosin-
ci téhož roku, se ve svazu vystřídala 
celá řada funkcionářů. Oslavy chceme 
využít k tomu, abychom jim poděko-
vali a předali diplomy za dlouholetou 
obětavou práci.

■ Plánujete i nějaké doprovodné 
akce? Pokud vím, tak to mělo být
i vydání publikace k výročí?

Chtěli jsme k výročí vydat almanach 
Svazu důchodců. Podkladové materiá-
ly sice máme, ale bohužel jsme zatím 
nesehnali prostředky na jeho vydání. 
Je mi to líto, ale taková je realita, pokud 
jde o fi nanční zajištění důchodcovské-
ho hnutí v České republice. Zatím je 
prakticky nulové a o tom také chceme 
jednat s odpovědnými politiky. Pení-
ze jsou rozhodující, jsou odrazovým 
můstkem pro naši práci. Mým přáním 
i proto je, aby se fi nancování Svazu 
důchodců stalo předmětem státního 
rozpočtu. Se zajištěnými fi nančními 
potřebami se činnost plánuje daleko 
lépe. Máme letos ještě jednou velkou 
akci a to jsou 2. sportovní hry českých 
důchodců od 30. července do 2. srp-
na v Brně. Nad hrami převzal záštitu 
hejtman Jihomoravského kraje pan 
Michal Hašek. I tady ovšem máme 
problémy s fi nancováním.

■ Hovořil jste o jednáních s pre-
miérem a dalšími představiteli vlády. 
Co vám při nich nejvíc leží na srdci?

Zásadní věci jako je třeba ochrana 
důchodců udělením statutu chráněné 
osoby. Právní ochrana důchodců je u 
nás zatím nedostatečná, byť odpověd-
ní politici tvrdí opak. Trvám na tom, 
že v tomto směru nám může být vzo-
rem Slovensko, kde už to funguje bez 
problémů. Také bych chtěl, aby nám 
pomohli uvést v život takzvaný týden 
relaxačního pobytu v českých lázních 
pro relativně zdravé důchodce. A to 
tak, že by vláda přispěla částkou zhru-

ba 1500 korun a zbytek by si doplati-
li sami důchodci. Opět je tu vzorem 
Slovensko. Myslím si, že nejde o pří-
liš velkou položku, a protože svaz dů-
chodců má velkou členskou základnu, 
pomohli bychom tuto věc v celé ČR 
zúřadovat případně i pro další seniory, 
kteří nejsou našimi členy. Vycházím 
z toho, že ročně by mohlo jít o 5 až 
10 tisíc těchto poukazů, což by výrazně 
pomohlo jak zdraví českých důchod-
ců, tak našim českým lázním, které se 
stále ještě vzpamatovávají z opatře-
ní, které prosadila pravice, konkrétně 
tehdejší ministr zdravotnictví Heger.

■ Bavíme se tu o tom, co by bylo 
třeba pro české důchodce udělat. 
A často už poukazujeme na 
Slovensko, kde se to děje. Přitom 
jsme v podstatě měli stejné výchozí 
pozice. Ale i tak se na základě faktu,
že se Slovensko dnes pro nás stává 
inspirací, zeptám: Znamená to podle 
Vás, že slovenští politici mají lepší 
vztah k seniorům než ti naši?

Já se obávám, že mnozí čeští politici 
mají vztah k seniorům pouze v den vo-
leb. To o ně jeví obrovský zájem a dá-
vají jim různé sliby. Typickým příkla-
dem tu může být pan Topolánek, který 
před parlamentními volbami slíbil zvý-
šení důchodů o tisíc korun a po volbách 
na to hned zapomněl. Odrazilo se to 
následně ve výsledku krajských voleb, 
které jednoznačně vyhrála Paroubkova 
ČSSD, protože jí dali hlasy důchodci 
rozhořčení postupem pana Topolánka.

■ Z toho je patrné, že je to 
i o vlivu seniorského hnutí,

ROZHOVOR

Ètvrtstoletí 
Svazu dùchodcù 
Èeské republiky
Aktivní stárnutí u nás stále 
podráží nedostatek penìz
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jak se politici staví k požadavkům 
důchodců. Jak jsme tady 
v porovnání se Slovenskem?

Pokud jde o důchodcovské hnutí, tak 
už od začátku v roce 1990 tu byly dvě 
samostatné organizace – Svaz důchod-
ců ČR a Jednota důchodců na Sloven-
sku. Tedy ještě před rozdělením státu. 
Myslím, že na Slovensku to vzali za 
správný konec. Přestože Slovensko má 
méně obyvatel, tak Jednota důchodců 
má kolem 80 000 členů, je ve všech 
krajích a i ve všech okresech. Má mno-
hem pevnější strukturu, než je ta naše. 
I když my jsme za poslední rok posí-
lili asi o 1000 členů a celkově je nás 
něco nad 23 000, tak je to málo. Je to 
dané i tím, že v lidech přetrvává zvyk, 
že vše je zadarmo, což dnes není mož-
né…Přitom těch 50 korun ročně není 
taková částka, aby je položila. Problém 
je také v tom, že někteří naši funkci-
onáři, i když si jich vážím, už zestárli 
a nejsou nakloněni novým přístupům, 
novým věcem, jako jsou třeba sportov-
ní hry. Přitom právě podobné aktivity 
jsou cestou, jak posilovat povědomí 
o Svazu a získávat nové členy. To vý-
borně ukázaly třeba hry v Mostě, kde 
to nebylo jen o sportu, ale i o společné 
zábavě a poznávání Mostecka.

■ Ještě se vrátím ke Slovensku 
Tam důchodci v poslední době získali 
řadu benefitů. Například lidé nad 
62 let jezdí na železnici zadarmo.
U nás se neděje skoro nic...

Důchodci k tomu samozřejmě ne-
mlčí, ale bohužel nemáme dostatek 
prostoru v českých médiích. A to je 
velká chyba. Na nedávné jednání 
s vedením České televize jsem i pro-
to požadoval, aby se vrátilo vysílání 
pro české důchodce, jako byly Barvy 
života. Také jsem dal návrh, že by 
důchodcovská témata mohla být více 
vidět v ranních pořadech, které sledu-
jí převážně důchodci. Ti ostatně tvoří 
velkou většinu diváků ČT. To ranní 
vysílání by vedle různých informací 
pro důchodce mohlo obsahovat i ně-
jaká cvičení, která by pomohla jejich 
zdraví. Říkali, že se nad tím zamyslí. 
Tak jsem zvědav, co z toho bude.

■ Ale pořad pro důchodce stále 
není. Nejde však jen o televizi, 

i u tištěných médií jsme o krok 
pozadu. V Rakousku, Německu, 
ale i na Slovensku stát podporuje 
vydávání seniorských časopisů.
U nás se tak děje jen na krajské 
úrovni, ale celostátní časopis, jako 
je Doba seniorů, žádnou podporu 
nedostává.Na rozdíl od tiskovin pro 
různé menšiny.

A jsme opět u základního problému. 
Financí. U toho, že jsme o ně nebo-
xovali už od samého počátku. I proto 
máme dnes situaci, že se stát u fi nan-
cování volnočasových aktivit staví na 
zadní. Představitelé státu a média vidí 
důchodce jako nemocné, kteří hlav-
ně potřebují zdravotní a sociální péči.  
Jenže důchodců, kteří nejsou schopni 
žít samostatně a péči skutečně potřebu-
jí, je drtivá menšina. Většina důchodců, 
zhruba 90 procent, je relativně zdravá, 
jsou jen různě opotřebeni věkem. A na 
tyto lidi, na podporu jejich aktivit ve 
stáří, na to tolik zdůrazňované aktivní 
stárnutí, už se nemyslí. A nemyslí na 
ně ani Evropská unie a nechává to na 
národních vládách. A národní vlády 
u nás se k tomu všechny staví v podsta-
tě stejně, podpora volnočasových akti-
vit seniorů se prosazuje jen velice těž-
ko, i když se o to všemožně snažíme. 
Shrnuto – čeští důchodci si nežijí až 
tak špatně, jsou aktivní a velmi vděční 
a obětaví. Za těch 25 let se uskutečnila 
celá řada pěkných akcí a mohlo by jich 
být ještě víc. Jenže stále je to o fi nan-
cích a jejich nedostatku. Slováci mají 
třeba celostátní pěvecký festival, na 
který letos dostali peníze. My bychom 
ho udělali také, ale když k tomu nemá-
me základní prostředky na zaplacení 
jízdného a na ubytování účastníků, tak 
si o tom můžu nechat jen zdát. 

■ Nyní Rada seniorů předkládá 
návrh zákona o seniorech. Tedy něco 
podobného, co už mají v Rakousku 
a co by pomohlo financování 
seniorských aktivit řešit. Jak to vidí 
předseda Svazu důchodců?

Jsem rád, že je tu první pokus vy-
řešit z hlediska legislativy, co pojem 
senior vlastně znamená. Důchodce 
je v české legislativě už zakotven, 
kdežto senior je pojem moderní, kte-
rý sem byl přenesen počátkem deva-
desátých let a byl podporován médii. 

Došlo to někde dokonce tak daleko, 
že se někteří za to, že jsou důchodci, 
začali stydět. Přitom jde o normální 
generační posun, který tu je, všichni 
jednou budou staří a budou žít z dů-
chodu, na který odváděli příslušné 
dávky. Návrh vítám ale hlavně proto, 
že by pomohl řešit fi nancování seni-
orských organizací a jejich aktivit. 
V Rakousku dostávají za každého 
seniora od státu určitou částku a tu 
si pak mezi sebou přerozdělí. Jsou 
to fi nance, kterou mohou smysluplně 
využít na své potřeby. Kdežto u nás, 
když si něco naplánujeme, tak peníze 
musíme shánět. Přijetí zákona o seni-
orech by nám moc pomohlo, a proto 
návrh vítám, i když je jasné, že vyvolá 
řadu diskusí. Jeho prosazení nebude 
vůbec lehké, spíš to bude ještě běh na 
dlouhou trať. Bude to určitě vyžadovat 
i další posílení seniorského hnu-
tí a tím jeho vlivu ve společnosti. 
To znamená i další posílení Svazu 
důchodců, který je jeho významnou 
a neodmyslitelnou součástí.

A nyní bude slavit 25. výročí svého 
vzniku. Přejeme, ať se oslavy vydaří, 
a děkujeme za rozhovor.

(fav) ■
Foto: autor

ROZHOVOR 13

Svaz dùchodcù Èeské republiky byl 
založen 20. èervna 1990. V Progra-
movém prohlášení, které bylo uve-
øejnìno zaèátkem stejného roku ve 
sdìlovacích prostøedcích, se v úvodu 
konstatuje, že vznik Svazu dùchodcù 
byl umožnìn návratem spoleènosti 
k demokratickým a humanistickým 
tradicím èeského lidu a tato orga-
nizace se k nim bezvýhradnì hlásí. 
Jako souèást politického spektra 
nebude zaujímat žádná vyhranìná 
svìtonázorová stanoviska, nebude 
se pøiklánìt k žádné politické stra-
nì, nýbrž se výhradnì soustøedí na 
ochranu optimálních životních pod-
mínek dùchodcù. K dosažení tohoto 
cíle bude využívat všech možností 
demokratické spoleènosti a bude 
spolupracovat se státními i správními 
orgány pøi zlepšování života dùchod-
cù, aniž by nahrazoval jejich èinnost.
Svaz bude podporovat, pøipravovat 
a uskuteèòovat akce pøispívající ke 
zlepšení fyzických i psychickým pod-
mínek života dùchodcù. 

Struèná vizitka 
Svazu dùchodcù ÈR
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SPORTOVNÍ HRY

Malá obec nedaleko Hradce Králové, Skřivany, přivítala 
již III. letní sportovní hry. Zúčastnil se jich rekordní počet 
456 soutěžících. Muži i ženy soutěžili ve dvanácti discipli-
nách, letos poprvé i v tenisu. Rozděleni byli do třech věko-
vých kategorií – do 70 let, 70-80 let a nad 80 let. Mottem 
letošních her bylo „S úsměvem jde všechno lépe – i sport“

Ve velkém sále místního kulturního domu se soutěžící 
scházeli již od sedmé hodiny ranní. V devět hodin pak byly 
hry slavnostně zahájeny. Po uvítacích proslovech složili slib 
zástupci sportovců i rozhodčích a nakonec zazněla i hymna 
her. Slavnostního zahájení se zúčastnili zástupci organizací 
a sponzorů, kteří se nemalým dílem o uspořádání sportov-
ních her zasloužili. V tomto smyslu největší poděkování patří 
Krajskému úřadu v Hradci Králové, Městskému úřadu v No-
vém Bydžově, Obecnímu úřadu ve Skřivanech, Krajskému 
Svazu důchodců Královéhradeckého kraje, Domovu sociál-
ních služeb, Základní škole ve Skřivanech i Radě seniorů. 

Bojovalo se se zápalem jak v tradičních sportovních disci-
plinách – nohejbal, stolní tenis, přehazovaná, běh na 200 m, 
tenis, střelba – tak i v ruských kuželkách, petanque, šipkách 
a speciálních disciplinách – běh v bazénu, discgolf, přehazo-
vaná a fl aškovaná. 

Na všech sportovištích byl k dispozici čaj, v poledne chutný 
oběd a odpoledne občerstvení. Po ukončení soutěží a závodů 
byly vyhlášeny výsledky, které byly doprovázeny pokřikem 
a potleskem. O doprovodný program se postarala Policie ČR, 
Všeobecná zdravotní pojišťovna a Hasiči Senioři opět doká-
zali, že se umí nejen dobře bavit, ale i pečovat o své zdraví.

Vítejte v Havíøovì
Ve stejný den změřili své síly i senioři v Moravskoslez-

ském kraji. Do Havířova přijelo přes 180 závodníků z pěti 
okresů tohoto kraje, pozvání využila i seniorská sportovní 
reprezentace kraje Olomouckého. Soutěžilo se v pěti disci-
plínách: seniorském víceboji, stolním tenise, bowlingu, pe-
tanque a ruských kuželkách. I zde byly hry zahájeny slibem 
sportovců a rozhodčích a ofi ciálním prohlášením ředitele 
sportovních her. Poté se všichni účastníci rozešli či rozjeli 
na jednotlivá sportoviště. Kdo si nakonec odnesl vavříny ví-
tězství, není důležité. Když se organizátorů sportovních her 
krajští úředníci nebo zastupitelé zeptají, jaký význam či pří-
nos měly „sportovky“ pro seniory, odpovídají slovy účastní-
ků, která vyřkli z televizní obrazovky: „Musíme se potkávat 
– musíme se hýbat!“

Èerven ve znamení 
seniorského sportu
Poèasí se na poèátku èervna vskutku vydaøilo, a tak si organizátoøi seniorského 
sportovního klání mohli oddechnout. Nemuseli øešit nepøíjemný déšť ani zimu. 
Tøetího èervna se sportovalo v Královéhradeckém a Moravskoslezském kraji, 
o dva týdny pozdìji pak na stadion vyrazili Jihoèeši.

3

9

6
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15SPORTOVNÍ HRY

 1.  Sportovci si pøed oficiálním zahájením soutìží 
v Havíøovì sdìlují své poslední dojmy

 2.  V rámci seniorského víceboje se „støílelo“ do florbalové 
branky…

 3. … házelo se šipkami na terè…
 4.  Že mají družstva dresy v podobì originálních trièek, 

už není nic zvláštního, ale klobouky letos zabodovaly!
 5.  Srážely se plechovky, házelo se granátem na cíl, skákalo 

se do dálky, provìøovala se pingpongová a tenisová 
technika

 6. Nabitý sál èeká na zaèátek
 7.  Ve Skøivanech poèítají rozhodèí výsledky ve støelbì ze 

vzduchovky
 8. Všem v sále muselo být jasné, kde se ocitli...
 9. Bìh ve vodì není žádná legrace
10. Skøivanské stupnì vítìzù

1
2

4

7

8

10

5

11. S Spopopo trtrtovov icici ssii pøpøeded oofificiciálálníním zaháhájjením soutìží 
v Havíøovì sdìlují své poslední dojmy

k h b l l d fl b l

7

88

8

Jaroslav GROH a Jan MIKA ■
Foto: Lenka Desatová a MIF
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ROZHOVOR MÌSÍCE

■ Proč by měli návštěvníci zamířit 
právě na Kačinu?

Třeba proto, že tu máme naprostý 
unikát. Letos jsme otevřeli nově zre-
konstruovanou zámeckou konírnu. 
Velkou architektonickou zajímavostí 
je především to, že je uvnitř zámku. 
Je součástí hlavní budovy, tunelem je 
propojena s parkem. Sloužívala hlav-
ně k ustájení koní hostů, kteří na zá-
mek přijížděli. 

O sobotách a nedělích pořádáme 
zážitkové prohlídky zámku s názvem 
Otevřete třináctou komnatu, pozvat 
mohu i na koncerty, módní přehlídky 
a komentované prohlídky. Za zhléd-
nutí stojí jistě letní divadelní předsta-
vení, která procházejí zámkem – po-
řad Oživlá Kačina. Na 19. července 
chystáme Zámecké slavnosti hraběn-
ky Marie Sidonie Chotkové, zaměře-
né především na dámy a jejich dopro-
vod. 10. října si pak milovníci koní 

přijdou na své při Zámeckých jezdec-
kých slavnostech. Uvidí tu jezdecké 
ukázky, Hubertovu jízdu zámeckým 
parkem, slavnostní defi lé koní, fanfá-
ry, dámy v sedlech.

■ Co je na zámku nejvzácnější?
Kačina celá – sama o sobě. Je to 

nejčistší příklad klasicistního empí-
rového architektonického stylu. Jak 
ji Rudolf Chotek dostavěl, tak se do-
chovala dodnes, bez jakýchkoliv sta-
vebních úprav. Vypovídá o své době, 
stavitelích… Velkou vzácností jsou 
na zámku intarzované parketové pod-
lahy. Úžasné vzory a motivy, některé 
přecházejí z místnosti do místnosti. 
Když se otevřou dveře a sundají se 
běhouny, je to opravdová nádhera.

■ Jaké místo tu máte nejraději vy?
Otevřené schodiště do parku v zad-

ním průčelí zámku. Když se v létě 

mohu dívat na slunce, zapadající za 
zámeckým parkem, za zády mám bí-
lou krásu Kačiny. Je tam klid, dá se 
tam nádherně rozjímat. Druhým tako-
vým místem je knihovna. Atmosféra 
v ní působí uklidňujícím, povzná-
šejícím dojmem a citliví lidé, když 
si stoupnou doprostřed a nad sebou
mají kopuli knihovny, cítí vibrace 
pozitivní energie.

K létu patøí i výlety za tajemnem i poznáním. S vnouèaty èi partou kamarádù èasto vyrážíme na 
hrady a zámky, vstøíc èasùm dávno minulým, nechat se inspirovat i okouzlit jejich krásou a historií. 
Proto jsme se tentokrát vypravili za paní Alenou Štecherovou, kastelánkou zámku Kaèina.
Když hrabì Chotek v roce 1822 zámek dostavìl, nechal nad hlavní vchod vytesat latinský nápis: 
Hrabì Jan Rudolf Chotek sobì, svým pøátelùm a potomkùm. „My jsme ti pøátelé, kteøí pøišli po 
nìm,“ vítá nás paní kastelánka. Všechny návštìvníky zámku považuje za své hosty, jimž chce 
nabídnout to nejlepší.

Otevøete 
tøináctou komnatu 
zámku Kaèina
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17ROZHOVOR MÌSÍCE

■ Ona zmíněná knihovna je prý 
velmi cenná…

Ano, je jednou z nejkrásnějších v naší 
zemi. Má nevyčíslitelnou historickou 
hodnotu. Fond knihovny byl vyhlášen 
národní kulturní památkou, obsahuje 
čtyřicet tisíc svazků v různých světo-
vých jazycích. Svou architekturou při-
pomíná antický chrám. Vedle ní býval 
rodinný archiv, dnes je tam instalovaná 
dobová lékárna. Sušené bylinky, které 
tu nádherně voní, pocházejí ze zámec-
ké bylinkové zahrádky. 

■ Každý správný zámek má svá 
tajná zákoutí, nějaká tajemství. 
Máte tu něco podobného?

Nemáme strašidla ani Bílou paní, 
nevím ani o žádném tajném schodi-
šti či něčem podobném. Mohu ale 
přispět romantickým životním pří-
během zdejšího zakladatele zámku 
Jana Rudolfa Chotka. Jako jeden 
z mála příslušníků šlechty ve své 
době se oženil z lásky. On a jeho žena, 
hraběnka Marie Sidonie, se do sebe 
zamilovali a měli štěstí, že si byli 
majetkem i postavením rovni a rodiny 
se sňatkem souhlasily. Vzájemná úcta 
a láska jim vydržela celý život – měli 
spolu deset dětí, zemřeli oba během 
jednoho roku...

■ Mají oni zmiňovaní Chotkové 
něco společného s Žofií Chotkovou, 
manželkou následníka Ferdinanda 
d´Este?

Ano, jsou to její přímí předci. Sta-
vitel zámku Kačina, hrabě Jan Rudolf 
Chotek, byl jejím pradědečkem. Jeho 
syn Karel, stejně jako otec královský 
místodržící, měl syna Bohuslava, kte-
rý byl Žofi iným otcem. Chotkové byli 
ale velmi rozvětvená rodina, sama 
Žofi e na Kačině nikdy nebyla. 

■ Jak jste se stala kastelánkou? 
Byl to váš sen? Lákaly vás hrady 
a zámky od dětství?

Hrady a zámky mě zajímaly přede-
vším díky tatínkovi, který pracoval 
jako stavbyvedoucí při rekonstrukci 
památkových objektů a odmalička mě 
brával s sebou a všechno mi ukazoval. 
Vzděláním jsem knihovnice, vystudo-
vala jsem Filozofi ckou fakultu UK 
v Praze. Když mě před dvanácti lety 
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kamarádka upozornila, že na zámku 
Kačina shánějí knihovnici, přihlási-
la jsem se. A tak jsem propojila svůj 
zájem o historii a kulturu s profesním 
zaměřením. Že jsem se pak stala kas-
telánkou, byla spíše souhra náhod. 
Ona je to hlavně úřednická funkce, 
musím se věnovat především věcem 
provozním a ekonomickým. Základ-
ním předpokladem práce kastelána je 
láska k objektu, ve kterém je. Jedině 
tak je schopen překonávat překážky 
a směřovat k cíli, jímž je spokoje-
nost návštěvníků. A musí tu být i ta-
kový ten pohled „zámeckého pána“. 

Každý šlechtický majitel hleděl na to, 
aby zámek v pořádku a pokud možno 
vylepšený předal dalším generacím – 
z toho si musíme brát příklad.

■ Máte na zámku nějaké speciální 
programy pro seniory?

Nemáme, ale je fakt, že senioři tvoří 
podstatnou částí našich návštěvníků. 

■ Co se seniorům u vás nejvíc líbí?
To je různé, ale řekla bych, že v po-

slední době budí největší pozornost 
seniorů naše suterény, kde je k vidění 
hospodářské zázemí zámku. Každý se 
může podívat, jak se na zámku pralo, 
vařilo, tkalo, jak bydlely služky či jak 
se chovali koně. Jsou tam věci, které 
mnozí starší návštěvníci ještě pama-
tují ze svého dětství – valcha, želez-
ňáky, pruhované duchny. Ráda tam se 
seniorskými skupinami chodím – po-
zoruji, jak bedlivě si věci prohlížejí, 
jak vzpomínají. Tento okruh nechá-

váme volný, bez průvodce. Instalace 
je bez vitrín, udělaná tak, aby vznikl 
dojem, jako by sloužící právě odběhl 
a za chvíli se vrátí.  

■ Jak jste se k vystaveným 
předmětům dostali?

Expozice je vytvořena z našich 
vlastních sbírek a depozitářů. Jsme 
pobočkou Národního zemědělského 
muzea – Muzeum českého venkova. 
Zemědělství je zastoupeno konírna-
mi, parkem, skleníky, zeleninovou 
a bylinkovou zahrádkou. Zámecké 
interiéry bývají v různých zámcích 
podobné, ale hospodářské zázemí – 
devět místností, kde žilo a pracovalo 
služebnictvo, to je úžasnou přidanou 
hodnotou, opravdovou raritou. Muži 
se také hodně zajímají o naši expozi-
ci, která ukazuje, jak se stavěl zámek. 
Jsou tam plány, nářadí, nástroje.

■ Máte nějaké přání? Co byste 
chtěla vylepšit?

Mým snem by bylo, aby se zámek 
dočkal celkové generální rekonstruk-
ce – bojujeme s vlhkostí, potřebova-
li bychom natřít fasády, zrestaurovat 

výmalby a další a další… Byla by to 
obrovská fi nanční částka, která v sou-
časné době není reálná. Snažíme se 
tedy alespoň o postupnou údržbu 

toho, co nás nejvíc trápí, abychom 
mohli podle vzoru Jana Rudolfa 
Chotka zámek v pořádku předat dal-
ším generacím. To je náš cíl.

Dìkuji vám za rozhovor.
Eva PROCHÁZKOVÁ ■

Foto: autorka a archiv zámku Kaèina

ROZHOVOR MÌSÍCE18

Místo: Svatý Mikuláš, Kutná Hora

Otevírací doba: Kvìten-záøí 
od úterý do nedìle a o státních 
svátcích vždy od 9-17 hodin

Pøístup: Bezbariérové interiéry 
i sociální zaøízení

Odpoèinek: Volnì pøístupný park 
s množstvím lavièek

Vstupné: Dle prohlídkových 
okruhù, je jich celkem pìt

Další informace na 
www.kacina.cz èi www.nzm.cz

Zámek Kaèina
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Do Lidic bìžely i handicapované dìti

Májové posezení

19ZE ŽIVOTA KRAJÙ

Na sto dvacet běžců se vydalo na 
trať 3.ročníku Běhu Míru Kladno-Li-
dice 2015, který organizovala Krajská 
rada seniorů se Středočeským krajem 
pod záštitou děkana ČVUT-Fakulty 
biomedicínského inženýrství v Klad-

ně. Startovalo se ze dvou míst – 
z Kladna a Hřebče, trasa vedla do cíle 
u Růžového sadu v Lidicích. I přes 
částečnou nepřízeň počasí byla atmo-
sféra úžasná. Novinkou letošního roč-

níku byla účast handicapovaných dětí 
ze základní školy Korálek, které do-
provázeli na jejich téměř tři kilomet-
ry dlouhé trati studenti FBMI, rodiče 
a učitelé. Všichni účastníci společně 
u památníku lidických dětí položili 
kytice a minutou ticha uctili památku 
všech obětí lidické tragédie. Na závěr 
podepsali Mírovou výzvu. Dík patří 
těm, kteří se na akci a jejím zdárném 
průběhu podíleli, ale také účastníkům 
i těm, co přišli jen fandit. Věříme, 
že se na Běhu Míru za rok sejdeme 
a že nás bude ještě více!

Miloš VAJS ■

Na 260 seniorů zavítalo na
Májové přátelské posezení se-
niorů, které uspořádala Krajská 
rada seniorů Olomouckého kra-
je. Cílem akce bylo mimo jiné 
stmelení a navázání kontaktů 
mezi jednotlivými seniorský-
mi kluby kraje. „Rádi bychom 
přispěli k rozvoji aktivního ži-
vota seniorů v oblasti kulturní, 
spolkové a společenské. Přála bych 
si, aby se z Májového posezení sta-
la tradice,“ uvedla Milena Hesová,
šéfka KRS. Přítomní měli příležitost 
seznámit se s tím, jaké volnočasové 
aktivity, vzdělávací programy či se-
mináře má KRS v plánu pro rok 2015. 

Popovídat si mohli s hejtmanem Olo-
mouckého kraje Ing. Jiřím Rozbo-
řilem, s vedoucí Odboru tajemníka 
hejtmana Mgr. Lucií Štěpánkovou či 
náměstkyní hejtmana Mgr. Yvonou 
Kubjátovou .„Ráda bych poděkovala 

veliteli Posádky Olomouc pplk. Gšt. 
Ing. Mojmíru Jančíkovi za vstřícnost 
a možnost uspořádat akci v prosto-
rách Posádkového domu,“ doplnila 
autorka.  Milena HESOVÁ ■

Moderní léèba diabetické nohy
Svaz důchodců ČR ve Zlínském 

kraji uspořádal již několikou před-
nášku na téma Diabetes – nové me-
tody a možnosti jeho léčby a pre-
vence této nemoci. „Přednášky pana 
doktora Emila Záhumenskému mají 
obrovský ohlas, proto v nich budeme 
pokračovat,“ říká předseda Krajské 
rady SDČR Zlínského kraje Rudolf 
Dočkálek. „Zároveň chci doktoru 
Záhumenskému poděkovat za spo-

lupráci. Je to vyhledávaný odbor-
ník, který pracuje v diabetologické,
angiologické a podiatrické ordinaci 
ve Zlíně, kde se touto problematikou 
zabývají již dvacet let,“ doplnil. Těm, 
kdo jej stále žádají o kontakt na dokto-
ra Záhumenského, radí, že ho najdou 
v ordinaci v Lékařském domě Ormi-
ga ve Zlíně. Další kontakty jsou na 
www.senzamedical.cz. 

Rudolf DOÈKÁLEK ■
Rudolf Doèkálek,
pøedsedy Krajské rady SDÈR

Úèastníci bìhu Kladno-Lidice pøed startem

Zaplnìný sál 

Hejtman Olomouckého kraje 
Ing. Jiøí Rozboøil s pøedsedkyní KRS 
Milenou Hesovou
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NA TOM NAŠEM DVORKU

Děda Zdvořáček pozo-
roval z lavičky pod starou

lípou, oknem do kuchyně babky 
Babánkové, její činnost u sporáku, 

kde něco „kuchtila“ a pekla. Pohle-
dem do dvorku zaregistrovala své-
ho pozorovatele. Zamávala na své-
ho souseda rukou na znamení dobré 
dnešní nálady a přátelství.

Pana Zdvořáčka ale zarazil stav ru-
kou jeho sousedky. I na dálku byla vi-
dět jejich tmavá barva, za takové ruce 
by se nemusel stydět ani těžce pra-
cující kominík po celodenní šichtě. 
„Co se Vám stalo, paní Babánková, 
snad vám nebouchly saze v kam-
nech? Vždyť máte plynový sporák 
a troubu dokonce elektrickou, jak jste 
se posledně chlubila, dokonce moder-
ní, pokrokovou – horkovzdušnou!“ 
neodpustil si svůj komentář „rejpal“ 
děda Zdvořáček. Odpovědí mu bylo 
pouze bouchnutí kuchyňského oka. 
„No, no, no,“ utrousil pod vousy za-
ražený děda Zdvořáček, „vždyť jsem 
toho zase tolik nepověděl.“

Rána oknem však nebyla přízna-
kem nelibosti, jak by náhodný pozo-
rovatel této příhodičky z dvorku mezi 
baráky usuzoval. Ale jak ukázala delší 
pauza mezi posledním výstupem, 
měla pokračování v dobrých vztazích 
sousedů.

V průjezdu do dvorku, kam vedly 
i dveře z baráku, se objevila posta-

va babky Babánkové. V jedné ruce 
nesla hrnek s kávou, v druhé tácek 
s odpoledním občerstvením a mířila 
si to rovnou k lavičce, na níž seděl 
děda Zdvořáček. Dosedala na la-
vičku, před svého souseda na malý 
stolek položila buclák s bílou kávou
a talíř přikrytý papírovým ubrouskem, 
zpod jehož okrajů vykukovaly konce 
krásně upečeného koláče. 

„Ještě jednou dobrý den, sousede,“ 
povídá babka Babánková, „tady jsem 
Vám přinesla svačinku, snad se neu-
razíte.“

Děda Zdvořáček se olízl. „Děkuji, 
sousedko,“ a pomalu zvědavě nad-
zvedl bílý papírový ubrousek. Pod 
ním se to černalo… „Paní Babánko-
vá, borůvkový koláč! Jak já tuto lido-
vou pochoutku miluji! To jsou moje 
vzpomínky na dětství, na prázdniny, 
kdy jsem jezdíval na Březové Hory, 
k babičce. Ta snad uměla ty nejlepší 
borůvkové koláče na světě, proto 
jsme bez protestů chodili borůvky do 
lesa sbírat.“

„Pane Zdvořáček, jak to vlastně vy-
padá s tou naší věcí okolo lidových 
zvyků a pověr, hlavně pak tradičních 
jídel na jednotlivé měsíce? Jsem hroz-
ně zvědavá, co si uvaříme,“ svedla řeč 
na jiné téma babka Babánková.

„Jó, drahá sousedko, ono to v let-
ních měsících nebylo za našich 
předků tak jednoduché s hodováním. 

To víte, práce čekala na poli, v zahra-
dách, i v lese. Aby bylo z čeho v zimě 
žít, museli se všichni pořádně ohánět, 
vždyť lidové pořekadlo říká – Svatá 
Markéta hodila srp do žita. Ale ne 

že by zase brali naši předkové vše tak 
vážně. Udělali si také čas na nějakou 
tu zábavu a byly ty zábavy slavné 
stejně jako nositelky jmen, ke kte-
rým se pouti, jak se vyhlášené oslavy 
jmenovaly, vztahovaly. Jako napří-
klad známá Anenská pouť, která se 
slaví každoročně k 26. červenci. To 
se potom stánky trhovců prohýbají 
pod různými laskominami, hlavně 
z perníku, ale i jiným pečivem. Pivo, 
které mám rád, teče proudem a k pe-
čenému selátku opravdu chutná. 
Večer se potom koná velká taneční 
zábava. Věřím, sousedko, že se spo-
lu letos na tuto pouť také vypraví-
me. Máme bohatý výběr z programu 
v našem městečku, ale i u sousedů.
Chce si to připravit jen jedno – dob-
rou náladu!“

Jiøí MIKA ■

Zvyky a povìry v èervenciNa tom 
našem 
dvorku

  7
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1. července 1300 – Ve Vlašském 
dvoře v Kutné Hoře začala ražba 
pražského groše. Ražbu mince podní-
til nález bohatých stříbrných ložisek 
v Kutné Hoře a hospodářský rozvoj 
země, která tehdy patřila k nejvyspě-
lejším v Evropě.

4. července 1915 – T. G. Masaryk 
zveřejnil svou koncepci rozbití rakous-
ko-uherské monarchie a českosloven-
ské samostatnosti.

5. července 1960 – Byla zahájena 
konference KSČ, na které bylo sděle-
no, že v Československu byl úspěšně 
vybudován socialismus.

6. července 1415 – Podle rozhod-
nutí Kostnického koncilu byl Jan 
Hus jakožto domnělý kacíř upálen na 
břehu Rýna. Hranice i s Husovými 

ostatky byla po upálení vhozena do 
řeky, aby si jeho přívrženci neudělali 
z hrobu poutní místo. U Husových 
přívrženců v Čechách způsobila zprá-
va o upálení hněv a odpor vůči těm, 
kdo jej vydali na smrt. Převládlo mí-
nění, že byl odsouzen, protože hájil 
pravdu. Jeho odsouzení bylo chápáno 
i jako odsouzení Českého království 
a jeho pořádků. V roce 1999 prohlá-
sil papež Jan Pavel II., že lituje kru-
té smrti Jana Husa a uznal ho jako 
reformátora církve. Některé Huso-
vy názory (například ten, že kněz ve 
hříchu neplatně udílí svátosti) jsou 
však dodnes katolickou církví vní-
mány jako teologicky vadné. Datum 
Husova upálení se stalo českým stát-
ním svátkem. K jeho odkazu se hlásili 
husité a později i další církve a spo-
lečnosti vzešlé z české i protestant-
ské reformace. Jako svého svatého 
mučedníka ho už uctívá pravoslavná 
církev.

11. července 1960 –  Českosloven-
ský stát byl pojmenován jako Čes-
koslovenská socialistická republika. 

Současně byl změněn jeho státní znak. 
Český lev na něm mj. přišel o svoji 
královskou korunu.

13. července 2010 – Václav Klaus 
jmenoval vládu Petra Nečase (ODS), 
ačkoliv nejvíce hlasů a mandátů ve 
volbách získala ČSSD. Nečasovo 
vládnutí skončilo po řadě asociálních 
opatření a skandálů v červnu 2013.

18. července 1925 – Adolf Hitler 
publikoval první vydání Mein Kampf. 
Kniha, která je jakousi jeho autobio-
grafi í, propaguje nacistickou stranu 
NSDAP, obsahuje tvrzení o nadřaze-
nosti různých ras nad jinými a hlásá 
nenávist k židům. Autor  v ní mj. píše, 
že je vyvoleným člověkem, který 
dostal od „božské prozřetelnosti“ za 
úkol dovést v 1. světové válce pora-
žené Německo zpět na vrchol moci. 
Hitler prohlašoval, že Mein Kampf 
napsal jen pro Němce, a nesouhlasil 
s vydáním v jiných jazycích.

28. července 1420 – Proběhla koru-
novace Zikmunda Lucemburského za 
českého krále, i přestože byl 14. čer-
vence poražen v bitvě na Vítkově.

èèèèèèèèèè eeeeeeeeee rrrrrr vvvvvvvvv eeeeeeeee nnnnnnnnn eeeeeeeeeee cccccc

Vybráno z kalendáøe

Červenec je sedmý měsíc gregori-
ánského kalendáře v roce. Má a vždy 
měl 31 dní. V původním římském ka-
lendáři byl jeho název Quintilis, tedy 
„Pátý“. Své jméno dostal na počest 
římského politika, vojevůdce a císaře 
Caesara. V roce 44 př. n. l. byl Julius 
Caesar zavražděn a poté římský se-
nát na návrh Caesarova věrného pří-
znivce Marka Antonia změnil název 
měsíce, ve kterém se Julius Caesar 
narodil, Quintilis na Julius. Za císaře 
Commoda bylo jméno měsíce změ-
něno na Aurelius, ovšem po smrti 
tohoto panovníka mu byl vrácen jeho 
název Julius. Tento měsíc patří do 
velkých letních prázdnin všude tam, 
kde je léto.
Český název červenec znamená 

původně malý červen, přípona zde 
vyjadřuje následnost července po 
červnu.
Červenec začíná stejným dnem 

v týdnu jako duben a v přestupných 
rocích stejným dnem jako leden.

Pranostiky na mìsíc
Co červenec neuvaří – srpen 

nedopeče.
Když červenec pěkně hřeje,

o Vánocích se zima zaskvěje.

■ 2. červenec
Prší-li na Marie navštívení, čtyřicet 

dní konce není.
■ 13. červenec
Na Markétu-li prší, ořechy se 

stromu srší.
Svatá Markyta hodila srp do žita.

Zapláče-li Markyta, bude dešťů 
dosyta.
■ 18. červenec
O svatém Kamilu slunce má 

největší sílu.
■ 25. červenec
Kolik mračen na Jakuba, tolik 

v zimě sněhu.
■ 26. červenec
Svatá Anna – chladna z rána.

(red) ■

Èervenec a co o nìm øíkají pranostiky

Èervenec na iluminaci støedovìkého 
rukopisu Pøebohaté hodinky vévody 
z Berry, který ilustrovali bratøi z Limburka.
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Pøíspìvek na péèi 

Dobrý den, příspěvek na péči posky-
tuje příslušný úřad práce (dále jen ÚP), 
příslušnost je určena trvalým bydliš-
těm žadatele. Na ÚP dostanete žádost 
o přiznání příspěvku na péči nebo si 
ji můžete vytisknout na webu Mini-
sterstva práce a sociálních věcí (dále 
jen MPSV) a vyplnit v klidu doma. 
Odkaz uvádím níže. Žádost nemůžete 
podat Vy, ale tatínek nebo maminka, 
protože příjemcem příspěvku na péči 
budou oni. Trochu se obávám reakce 
otce, který odmítá uznat své omezení. 
Komu je příspěvek na péči přiznán, ten 
z něho hradí péči, kterou mu poskytuje 
pečující osoba, např. rodinný přísluš-
ník nebo pečovatelská služba. Ve věci 
příspěvku na péči (dále jen PnP) pro-
bíhá správní řízení, které zahajuje ÚP. 

Můžeme ho rozdělit do dvou fází. 
Šetření v domácnosti žadatele provádí 
sociální pracovnice ÚP, výsledky šet-
ření pak zasílá spolu s ostatními pod-
klady posudkovým lékařům (dále PL). 
Ti vyhodnotí zdravotní stav žadatele 
(většinou dle lékařské dokumentace). 

Právní úprava:
■ 1) Zákon č. 108/2006 Sb., o soci-

álních službách, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen zákon o sociálních 
službách).
■ 2) Vyhláška č. 505/2006 Sb., 

kterou se provádějí některá ustanove-
ní zákona o sociálních službách, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen 
vyhláška č. 505/2006 Sb.).

Úplné znění najdete na internetu:  
http://www.zakonyprolidi.cz nebo 
do vyhledávače napíšete „ Zákony pro 
lidi“. Po otevření stránek do vyhledá-
vače na těchto stránkách zadáte číslo 
nebo název zákona či vyhlášky.

Pro ty, co nemají počítač, uvádím 
vybraná ustanovení z webu MPSV tý-
kající se podmínek nároku na příspě-
vek na péči:

Nárok na příspěvek má osoba star-
ší 1 roku, která z důvodu dlouhodobě 

nepříznivého zdravotního stavu po-
třebuje pomoc jiné fyzické osoby při 
zvládání základních životních potřeb 
v rozsahu stanoveném stupněm závis-
losti. Tyto stupně závislosti se hodnotí 
podle počtu základních životních po-
třeb, které tato osoba není schopna 
bez cizí pomoci zvládat.

Při posuzování stupně závislosti 
osoby se hodnotí schopnost zvládat 
tyto základní životní potřeby: mobi-
lita, orientace, komunikace, stravo-
vání, oblékání a obouvání, tělesná 
hygiena, výkon fyziologické potřeby, 
péče o zdraví, osobní aktivity a péče 
o domácnost. Bližší vymezení schop-
ností zvládat základní životní potře-
by a způsob jejich hodnocení stanoví 
vyhláška č. 505/2006 Sb. Taktéž ji 
najdete v „Zákonech pro lidi“ a dopo-
ručuji jejich prostudování, abyste se 
vyhnul zbytečnému zklamání.

Výše pøíspìvku na péèi:
Výše příspěvku na péči pro osoby 

starší 18 let činí za kalendářní měsíc
■  800 Kč, jde-li o stupeň I 

(lehká závislost)
■  4 000 Kč, jde-li o stupeň II 

(středně těžká závislost)
■  8 000 Kč, jde-li o stupeň III 

(těžká závislost)
■  12 000 Kč, jde-li o stupeň IV 

(úplná závislost)

Øízení o pøíspìvku na péèi:
Řízení o přiznání příspěvku na péči 

se zahajuje na základě písemné žádos-
ti podané na tiskopisu předepsaném 
ministerstvem (jak již uvádím výše, 
žádosti jsou k dispozici na kontaktních 
pracovištích krajských poboček úřadu 
práce nebo na Integrovaném portálu 
MPSV v sekci Elektronické formulá-
ře). Žádost se podává na kontaktním 
pracovišti krajské pobočky úřadu prá-
ce. Krajská pobočka úřadu práce (soci-
ální pracovník) provádí pro účely roz-
hodování o příspěvku nejprve sociální 

šetření, při kterém se zjišťuje schop-
nost samostatného života osoby v je-
jím přirozeném sociálním prostředí. 
Následně krajská pobočka úřadu práce 
zašle příslušné okresní správě sociál-
ního zabezpečení žádost o posouzení 
stupně závislosti osoby. Při posuzo-
vání stupně závislosti osoby vychází 
okresní správa sociálního zabezpečení 
ze zdravotního stavu osoby doložené-
ho nálezem vydaným poskytovatelem 
zdravotních služeb, z výsledku soci-
álního šetření a zjištění potřeb osoby, 
popřípadě z výsledků funkčních vyšet-
ření a z výsledku vlastního vyšetření 
posuzujícího lékaře. Na základě toho-
to posudku pak krajská pobočka úřadu 
práce vydá rozhodnutí o tom, zda se 
příspěvek na péči přiznává či nikoliv. 
Toto rozhodnutí musí vycházet z po-
sudku PL, úřad ho nemůže sám změ-
nit, protože je pro něj zavazující. Proti 
rozhodnutí úřadu práce se lze odvolat. 
Odvolání se podává k úřadu, který na-
padené rozhodnutí vydal, o odvolání 
rozhoduje MPSV. Je ž ádoucí v něm 
uvést důvod odvolání, tj. s čím nesou-
hlasíte, zda nesouhlas plyne z postupu 
úřadu či PL.

Postup ÚP – prvostupňového orgánu 
i MPSV jako druhostupňového (nebo 
odvolacího) orgánu může přešetřit ve-
řejný ochránce práv (dále jen VOP), 
který na tyto případy má specializo-
vané pracovníky. Podrobné informace 
najdete na www.ochrance.cz.

Povinnosti úèastníkù øízení
Účastníci řízení jsou povinni:
■ a) podrobit se sociálnímu šetření 

pro účely přiznání příspěvku na péči,
■ b) písemně ohlásit příslušné kraj-

ské pobočce úřadu práce do 8 dnů 
všechny změny, které mohou mít vliv 
na nárok, výši nebo výplatu příspěv-
ku na péči,
■ c) využívat příspěvek na zabez-

pečení potřebné pomoci.
V případě nesplnění povinností 

Dobrý den, mám tento dotaz. Můj otec je nemocný, ale nechce si to přiznat. Je mu 87 let, není schopen se o sebe postarat, 
je nutná příprava jídla, hygiena, není schopen si brát sám léky a hlavně si nechce připustit, že ztrácí krátkodobou paměť. 
Matce je 80 let, má také velká omezení. Já se o oba rodiče doma starám, nemám ale stálý plat a nevím, jak mám v tomto 
případě požádat o příspěvek na péči. Máte, prosím, představu, jak v tomto případě postupovat?   E. G. Brno - Obřany
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může být výplata příspěvku po před-
chozím upozornění zastavena.

Sociální pracovnice je povinna po-
moci žadateli vyplnit žádost a hlavně 
mu poradit, jak má postupovat. Ne-
bojte se proto zeptat na cokoliv, co 
Vám nebude zcela jasné.

Plná moc:
K vyřízení příspěvku na péči za ta-

tínka či maminku budete potřebovat 
plnou moc, abyste mohl věc vyřídit. 
Předpokládám, že by rodiče měli pro-
blém na úřad dojít.

Plná moc (vzor):
Zplnomocňuji tímto svého syna 

– jméno, příjmení, datum narození, 
adresa bydliště, k vyřízení veškerých 
záležitostí týkajících se správního ří-
zení ve věci přiznání příspěvku na 
péči, o který žádám pro: 

jméno, příjmení, den narození, rod-
né číslo, adresa bydliště.

Měla by stačit prostá plná moc, 
tj. bez ověření podpisu, neboť úřad 
by měl přihlížet k zdravotnímu 
stavu tatínka (maminky), kteří by 
měli problém dojít k notáři nebo 

na jiné místo, kde se ověření pro-
vádí.

Upozorňuji na to, že mnohdy úřady 
nerespektují lhůty správního řízení.  
VOP může provést šetření i v přípa-
dě neopodstatněných průtahů či ne-
činnosti ze strany úřadu. Důležité je 
vědět, že po dobu, kdy probíhá řízení 
ve věci prověření a vyhodnocení zdra-
votního stavu u PL, se správní řízení 
na úřadě ze zákona přerušuje. To zna-
mená, že lhůta neplyne.

JUDr. Zdeòka VEJVALKOVÁ ■
RS ÈR, poradna Brno

Øešíme problémy spojené s bydlením
Dobrý den, máme spolu s dalšími lidmi pronajatý byt ve starém panelovém domě, do kterého jeho majitel za dobu 
pronájmu (3,5 roky) neinvestoval. V důsledku stáří elektrických rozvodů přestala v jednom z pokojů fungovat elektřina. 
Majitel byl s tímto stavem obeznámen. Plánuji se co nejdříve odstěhovat. Mým dotazem je, zda má majitel nárok požadovat 
během výpovědní lhůty placení nájemného za tento pokoj. Předem děkuji za odpověď a přeji pěkný den. Petr B., Olomouc

Dobrý den, ráda bych využila vaší poradny. Pronajímám rodinný dům. Nájem je domluvený na dobu určitou, na rok 
s koncem 30. 4. 2016. A běží od 1.5. Kauci nájemce složil tak, jak bylo domluveno, nájem už ne. Takže de facto dluží 
už druhý nájem. Energie má přepsány na sebe. V domě stále nebydlí, ani se o něj nijak nestará. Tráva je skoro do 
pasu, podle všeho se v domě nevětrá. Má někdo tušení, kdy a za jakých podmínek mohu nájemci vypovědět smlouvu? 
Je to, že v domě nebydlí a vlastně se o něj ani nestará, důvod k okamžité výpovědi. Nebo musím počkat, až nezaplatí 
třetí nájem? Předem děkuji za odpověď.  Marie B., Litoměřice

Dobrý den, vadu bytu, tedy to, že 
je zde závada v rozvodu elektrické 
elektřiny, v důsledku které v jednom 
z pokojů elektřina nejde, jste povinen 
ihned oznámit pronajímateli, jelikož 
dle mého názoru se jedná o vadu bytu, 

kterou je třeba odstranit bez prodlení. 
Jde o vadu, která by mohla ohrozit 
životy nebo majetek. Zároveň máte 
právo požadovat přiměřenou slevu 
z nájemného, ovšem na výši slevy se 
musíte s pronajímatelem dohodnout.

Doporučuji vám, abyste závadu 
oznámil písemně a zároveň navrhl 
výši slevy na nájemném za nevyuží-
vaný pokoj. Bohužel, pokud pronají-
matel nebude slevu akceptovat, může 
o ní rozhodnout jedině soud.

Dobrý den, výpověď bez výpovědní 
doby, tzv. okamžitá výpověď je uprave-
na v § 2291 zákona č. 89/2012 Sb., ob-
čanský zákoník, v platném znění. Jedná 
se o případy, kdy nájemce porušil své 
povinnosti zvlášť závažným způso-
bem. Jedná se zejména o tyto případy:
■  nezaplatil-li nájemné a náklady na 

služby za dobu alespoň tří měsíců, 
■  poškozuje-li byt nebo dům zá-

važným nebo nenapravitelným 
způsobem,

■   způsobuje-li jinak závažné škody 
nebo obtíže pronajímateli nebo 
osobám, které v domě bydlí nebo

■  užívá-li neoprávněně byt jiným 
způsobem nebo k jinému účelu, 
než bylo ujednáno.

Neuvede-li pronajímatel ve výpovědi, 
v čem spatřuje zvlášť závažné porušení 
nájemcovy povinnosti, nebo nevyzve-li 
před doručením výpovědi nájemce, aby 
v přiměřené době odstranil své závadné 
chování, popřípadě odstranil protipráv-
ní stav, k výpovědi se nepřihlíží. 

Domnívám se, že závažné porušení 
povinností nájemce lze spatřovat již 
v tom, že v domě nebydlí a neprová-
dí údržbu domu a zahrady. Ovšem 
s ohledem na to, že náhled na věc 
a rozhodování soudů v tomto konkrét-
ním případě může být odlišné od mého 
názoru, je nejjednodušší způsob pro 
použití okamžité výpovědi, nezapla-
til-li nájemné a náklady na služby za 
dobu alespoň tří měsíců.

Nezapomeňte, že nejdříve musíte 
nájemce VYZVAT, aby v přiměřené 
době odstranil své závadné chování, 
popřípadě odstranil protiprávní stav, 
jinak by se k následné výpovědi bez 
výpovědní doby nepřihlíželo. 

Také ve výpovědi musíte přesně 
popsat, v čem spatřujete zvlášť zá-
važný způsob porušení nájemcových 
povinností. Nezapomeňte na přesné 
označení nájemce, poučení o jeho 
právu vznést proti výpovědi námitky 
a navrhnout přezkoumání oprávně-
nosti výpovědi soudem, jinak by byla 
výpověď neplatná (§ 2286 obč. zák.).

Rubriku pøipravuje Sdružení 
ochrany nájemníkù, èlenská 
organizace RS ÈR
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24 BEZ ÈEKÁRNY

Zubní kámen je vlastně zvápenatělý 
zubní plak a je odpovědný za páchnou-
cí dech, viklání zubů, zánět dásní, pří-
padně zánět kostí v okolí postižených 
zubů. Zubní plak vzniká usazováním 
bakterií a zbytků potravy na zubech 
a hlavně u dásně a pod ní. Pokud nedo-
držujeme základní ústní hygienu, plak 
zvápenatí a přemění se v tvrdý zubní 
kámen, který již žádný kartáček, pasta 
nebo vodička nevyčistí. Pokud se ká-
men neodstraní, může vést k destruk-
ci kosti a následnému viklání zubů 
nebo vzniku velmi bolestivých absce-
sů. Zubní kámen provází gingivitida 
(zánět dásní) a při neléčení končí pa-
radentózou, kdy zvíře přijde o chrup. 

Rozhodně nejde jen o kosmetický 
problém. Daleko větší potíže způso-
buje na poli zdravotním. Zubní ká-
men je totiž také velmi častou příči-
nou poškození srdce a ledvin, neboť 
bakterie z dutiny ústní se mohou 
kdykoliv krví roznést po těle. Bez 
rizika není ani majitel zvířete. Kapén-
ky bakterií z ústní dutiny zvířete se na 
člověka přenášejí nejčastěji při štěká-
ní, olizování majitele nebo mazlení... 
Velmi vysoké riziko infekce je u lidí 
s oslabenou imunitou nebo i po che-
moterapii. 

Proto nepřehlédněte a neignorujte 
tyto příznaky: zápach z tlamy, za-
rudnutí dásní, jakékoliv žluté nebo 
hnědé nánosy na zubech, zvýšenou 
citlivost dutiny ústní, snížená ochota 
přijímat potravu, viklání zubů nebo 
jejich ztráta. 

Proè antibiotika?
Jakmile zubní kámen zkalcifi kuje, 

existuje jediná skutečně účinná léčba 
– odstranění kamenu zubním ultrazvu-
kem v celkové anestezii. Obecně lze 
říci, že odstranění zubního kamene je 
indikováno vždy, až na případy, kdy je 
pes vážně nemocný (pokročilá rako-
vina, těžká autoimunitní onemocnění, 
terminální stádium renálního selhání). 
Kromě problémů, které zubní kámen 
způsobuje na zubech, může mít vliv 

i na ostatní orgány (srdce, plíce, led-
viny, játra). Právě proto se při výraz-
nějším postižení zubů vždy předepi-
sují antibiotika. Bakterie uvolněné 
při zákroku by se jinak mohly dostat 
do krevního oběhu a vyvolat infekci 
ve vzdálených orgánech. Váš veteri-
nář může zároveň dospět k názoru, 
že některé zuby je vhodné vytrhnout. 
Majitelům to často připadá přehnané, 
ale je nutné si uvědomit, že pokud se 
zub viklá, tak neplní svou funkci, ba 
naopak. Pejsek nebo kočka často od-
mítá tvrdší stravu, protože při kousání 
pociťuje bolest. Navíc pokud se zub 
viklá, znamená to, že mezi zubem 
a dásní je volný prostor, kde se ukláda-
jí zbytky potravy a bakterie.

Narkóza ano, nebo ne?
Mnoho majitelů vyžaduje ošetření 

zubů bez narkózy, kdy je zvíře plně 
při vědomí a nelze v žádném přípa-
dě chrup dokonale očistit. Kámen se 
usazuje i z vnitřní strany zubů a pod 
dásní. Taková poloviční práce je spíše 
zbytečná, protože kámen se pak rych-
le tvoří znovu. Není třeba mít strach 
z anestezie, protože zubní kámen, zá-
nět dásní a riziko systémové infekce 
je pro vašeho mazlíčka daleko větším 
nebezpečím! Dobří veterinární léka-
ři vždy přihlížejí k aktuálnímu zdra-
votnímu stavu  zvířete i k jeho věku. 
A snaží se vybrat ty nejšetrnější pro-
středky, které mají k dispozici.

Nepodceòujte prevenci
Prevence je důležitá již od útlého 

věku. Jen tak si váš pes a kočka zvyk-
nou na pravidelnou péči o zuby a duti-
nu ústní. Existuje celá škála výrobků 
k péči o chrup vašich mazlíčků. Kaž-
dému vyhovuje něco jiného a každému 
funguje něco jiného. Zubní pasty pro 
psy a kočky jsou často ochucené a ob-
sahují oproti lidským přípravkům silné 
enzymy, které pomáhají plak účinněji 
odstraňovat. Navíc jsou vyrobeny jen 
z takových látek, aby je zvíře mohlo 
bez obav spolknout. Má-li být čištění 

opravdu účinné, je nutné jej provádět 
alespoň jednou za 48 hodin, ideálně 
však denně. 

Možná vás napadá, že psovité šel-
my v přírodě si zuby nečistí, nicméně 
je nutné mít na paměti, že divoký pes 
požírá svou kořist včetně peří, kůže 
a kostí, a tím dochází k přirozenému 
mechanickému čištění zubů. 
Částečně můžete výskyt zubního ka-

mene ovlivnit podávanou stravou – po-
kud vaše zvíře dostává pouze konzer-
vy a vařenou měkkou stravu, je jasné, 
že se zubní plak nemá prakticky čím 
mechanicky odstraňovat. Kromě zub-
ních past můžete používat zubní gely, 
spreje, ústní vody a prášky, které se 
přidávají do krmiva (PlaqueOff). 

Dalším důležitým faktorem je do-
hlédnout na správné přezubení vašeho 
štěněte. Pokud dojde k nevypadnu-
tí nějakého mléčného zoubku, tak je 
v dutině ústní zubů více a to vede ke 
zvýšenému ukládání zubního plaku. 
V případě, že si nejste jisti správným 
počtem zubů, můžete navštívit svého 
veterinárního lékaře, aby stav zubů 
zkontroloval.

Existují plemena, která na zubní 
kámen trpí více než jiná. Velmi čas-
to se se zubním kamenem setkáváme 
u čivav, jorkšírů, trpasličích pudlů, 
jezevčíků a obecně u krátkolebých 
plemen – jelikož obvykle nemají ideál-
ní skus a na zubech se usazuje mnohem 
více plaku. Z velkých plemen mají čas-
těji zuby ve velmi špatném stavu grey-
houndi importovaní z Irska. Z koček 
na zubní kámen hodně trpí sfi nx, 
britská modrá a ragdoll. 

Problém zubního kamene se zdaleka 
netýká pouze koček a psů, ale je po-
třeba kontrolovat stav dutiny ústní 
i u fretek, které na tyto problémy 
také poměrně často trpí.

Pozor na zubní kámen

Poradnu pøipravujeme ve spolupráci 
s MVDr. Romanou Kastlovou 
a MVDr. Barborou Trnkovou z Animal Hope s.r.o., 
Orebitská 636/10, 130 00 Praha 3, 
tel: 777 730 677, www.animal-hope.cz

Stejnì jako u lidí i u zvíøat platí, že je nutné peèovat o jejich chrup. Jak se potíže našich ètyønohých 
pøátel poznají? Jaké jsou pøíznaky a naè si dát pozor? O tom všem je dnešní poradna. 
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Noèky z mascarpone
200 g mascarpone, 175 g hrubé 
mouky, 1 vejce, špetka soli

Vejce vyšleháme se špetkou soli, 
vmícháme mascarpone, poté mou-
ku a vypracujeme vláèné tìsto. 
Lžièkou vykrajujeme malé noèky, 
které vkládáme do vroucí osolené 
vody. Hotové noèky poléváme 
ovocnou omáèkou. Omáèka mùže 
být studená – rozmixované ovoce 
se lžící sušené tøtinové šťávy, nebo 
mùžeme tuto smìs prohøát.

KLUB ZDRAVÉ VÝŽIVY

V horkých dnech nepotøebujeme tolik energie z potravy a nemáme kolikrát ani chuť na 
tìžká jídla. Co v létì tedy zaøadit do jídelníèku, abychom si prázdninové dny ještì více užili?

Léto budiž pochváleno

 Na prvním místě je třeba zdůraznit, 
že v teple ztrácíme více tekutin, a pro-
to je třeba je doplňovat! Vyhýbejte se 
komerčním limonádám a nektarům, 
které obsahují velké množství cukru 
nebo umělých sladidel. Velice chutná 
a osvěžující je voda ochucená seka-
nou mátou, krájeným ovocem (citru-
sové plody, jahody, broskve apod.) 
nebo citrónovou šťávou. Cukr a ostat-
ní sladidla již nepřidáváme. Je to pro 
nás možná nepochopitelné, ale teplý 
zelený čaj v létě velmi dobře ochla-
zuje. Zapomenout bychom neměli ani 
na zeleninové koktejly a smoothie. 
Do čerstvě vymačkané směsi zeleni-
nových šťáv přidáme sekanou pa-
žitku nebo naťovou petržel a lžičku 
olivového oleje nebo hrst sekaných 
semínek (chia, sezam) a rychlá 
chutná svačina je na světě. 

Saláty a studené polévky
Když je horko, nemáme chuť ani na 

dlouhé postávání u plotny. Soustředí-
me se tedy na jídla, která nejsou ná-
ročná na přípravu - například saláty. 
V zeleninových salátech by neměla 
chybět kvalitní bílkovina – orestova-
né kousky krůtího masa, vejce na tvr-
do, tuňák nebo jiná ryba či čerstvý sýr 
(kozí nebo ovčí, mozarella).

Výtečné jsou i saláty těstovinové či 
luštěninové. Pro přípravu těstovino-
vých salátů je vhodné sáhnout po ne-
pšeničných těstovinách – špaldových, 
ječných či žitných – nebo přirozeně 
bezlepkových – amarantových, ku-
kuřičných, pohankových nebo rýžo-
vých. Základem takových salátů může 
být ledový salát nebo pekingské zelí. 
K nadrobno nakrájeným – ještě lépe 
natrhaným – listům přidáme pokráje-
nou zeleninu, vychladlé těstoviny, na 
malé kousky nakrájené maso (vejce, 
rybu) a nešetříme olivovým olejem. 
Sůl a pepř můžeme úplně vynechat, 

namísto toho je dochutíme čerstvý-
mi nadrobno nakrájenými bylinka-
mi, umeoctem, balzamikovým octem 
nebo citrónovou případně limetkovou 
šťávou. Z luštěnin je třeba vybrat dle 
osobní snášenlivosti. Velmi vhodná je 
červená neloupaná čočka, fazole čer-
né oko nebo cizrna. 

Jako osvěžující lehký oběd je ideál-
ní studená polévka. V Čechách nemají 
velkou tradici, ale můžeme se inspiro-
vat v různých částech Evropy. Ve Špa-
nělsku například připravují výborné 
gaspacho, jehož základem jsou dobře 
vyzrálá rajčata. V bulharské polévce 
tarator se snoubí chuť nastrouhané 
okurky, jogurtu a kopru. V Rusku je 
zase velmi oblíbená okroška, jejímž 
základem je chlebový kvas nebo kefír.

Ovoce na talíøi
Nesmíme zapomenout na ovo-

ce. Není nad čerstvé jahody, třešně, 
borůvky či třeba maliny. Dopřejme 
si jich do sytosti, ale nepřehánějme 
to s množstvím. Ovoce konzumujte 
samostatně a nepřislazujte! Můžete 
zkombinovat několik druhů ovoce 
a dochutit sekanými ořechy nebo se-
mínky, které zasytí a doplní energii 
v podobě zdravého tuku. 

Ovocné koláče a kynuté knedlíky 
nejsou ideálním jídlem, pokud chce-
me zdravě žít a případně reduko-

vat váhu. Můžeme ale občas udělat 
výjimku a připravit si třeba nočky 
z mascarpone a hrubé mouky (špal-
dové nebo ječné), které poléváme 
ovocnou omáčkou – jahodovou, bo-
růvkovou, malinovou apod. Omáč-
ku můžeme jemně přisladit sušenou 
třtinovou šťávou. 

Grilujeme
K létu patří neodmyslitelně gri-

lování. Pro něj platí určitá pravidla. 
Vybírejte si kvalitní maso (krůtí, ho-
vězí, kuřecí, ryby, občas i vepřové), 
ale uzeniny si raději odpusťte. 
Nebojte se zeleniny. Na grilu je vý-
tečný lilek pokapaný česnekovým 
olejem, cuketa, paprika nebo žampio-
ny.  Lahodným zákuskem je grilovaný 
čerstvý ananas. 

Nejvhodnější je lávový gril, na 
kterém potraviny nepřijdou do styku 
s otevřeným ohněm. Při pálení tuku 
odkapávajícího na žhavé uhlí vzniká 
karcinogenní koktejl, který se násled-
né lepí na grilovanou potravinu a my 
ho pak sníme. Jako příloha ke grilo-
vanému masu je vhodný míchaný ze-
leninový salát.

Pøipravují Irena JURÈOVÁ 
a Renáta HAVLOVÁ ■

Klub La Vie ve spolupráci s kluby aktivního stáøí a kluby seniorù poøádá pøednášky o zdravé výživì. Pøednášky jsou zdarma. 
Kontakty pro pøípadné zájemce: La Vie – klub zdravé výživy, Sokolovská 209, 190 00 Praha 9 – Vysoèany. Tel.: 603 223 260, 
E-mail: info@klublavie.cz, adresa na internetu: www.klublavie.cz

NÁŠ RECEPT
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KOSMETICKÝ SALON
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Peèujte o pokožku 
i po opalování

Slunce je hřejivý přítel, který do-
káže pokožku zbarvit do zlatohněda. 
Po opalování však kůže vyžaduje spe-
cifi ckou péči. Důležité je ji totiž hyd-

ratovat, regenerovat a zklidňovat. 
Nejen, že pokožka zůstane vláčná 
a pružná, ale zároveň se pro-
dlouží její opálený vzhled. 

Sluníčko pálilo a vy jste 
pracovali celý den na zahrád-
ce, absolvovali jste pěší túru, 
nebo jste se opalovali na pláži 
u moře či na břehu rybníka? 
Po příchodu domů věnujte 
své kůži pár minut pozor-
nosti. Po opalování si vždy 
dejte místo koupele vlažnější 
sprchu. K očistě kůže, kterou 
je třeba zbavit nejen potu, 
ale i zbytků opalovacích pří-
pravků, jsou vhodné hydra-
tační sprchové gely, k dostání 

jsou i speciální sprchové gely 
po opalování. Zvláčňují pokož-
ku a navíc obsahují beta-karo-
ten, který příznivě působí na 
prodloužení opálení. Takovým 
je třeba sprchový gel po opalo-
vání Dermacol After Sun, jedno 
balení přijde na 59 Kč 

Po sprše vždy kůži ošetřete 
gelem nebo mlékem po opalo-
vání. Zejména zralá pokožka 
bývá hodně suchá, a právě ta-
kové přípravky obsahují nejen 
hydratační složky, ale zároveň 
ji vyživují a navíc intenzivně 
napomáhají zklidňovat kůži po-
drážděnou sluncem. Řada z nich 
navíc obsahuje speciální složky, 
které podporují a prodlužují hněd-
nutí. Vyvarujete se tak nepříjemnému 
sloupnutí svrchní části kůže, která se 
po opalování u neošetřované kůže 
často objevuje. Z produktů, které jsou 
na trhu k dispozici, jsme tentokráte 
vybrali třeba zklidňující a hydratační 
mléko po opalování značky Garnier 
– cena 241 Kč nebo třeba rehydra-
tační zklidňující mléko po opalování 
s přírodním aloe vera After Sun, 
Orifl ame, 279 Kč

 
Mùžete zkusit 
i jogurt èi tvaroh

Přehnali jste to s opa-
lováním a máte ků-

ži hodně červenou 
nebo dokonce na 
některých místech
až nepříjemně spá-
lenou? Pak se 
několik následu-
jících dní vyva-
rujte pobytu na 
přímém slunci, 
dokud se podráž-
dění a citlivá po-
kožka výrazněji 
nezklidní. Rozpá-
lenou a zarudlou 
kůži je třeba 
průběžně chladit 

a mírnit tak její 
podráždění. Pomo-
ci proto mohou pří-
pravky s obsahem
panthenolu a aloe 
vera, ideálně ve spre-
ji, protože se dob-
ře nanášejí, rychle 
vstřebávají a nemu-
síte se při jejich 
aplikaci podrážděné 
kůže prakticky dotý-
kat. Případně zkuste 
obyčejný měkký tva-
roh nebo bílý jogurt. 
Chladí a regeneruje. 

Simona LIŠKOVÁ ■
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Pozornost vìnujte 
také vlasùm

Po regeneraci volají také vlasy. 
Sluneèní paprsky jim totiž vùbec 
nesvìdèí, vlastnì vlasy dost nièí. 
Šisují jejich barvu, celkovì vlasy 
vysušují, krepatí. Vlasy jsou náchyl-
nìjší k lámání, tøepení a kštice se 
tak nedá ani poøádnì upravit. Na 
nápravu samozøejmì nikdy není 
pozdì. Intenzivní regeneraèní péèe 
dostane vlasy opìt brzy do kondice. 
Pokud se vám zdají hodnì krepaté 
a poškozené, nechte si u kadeøní-
ka zastøihnout koneèky. Pøi domácí 
péèi vsaïte na intenzivní regenera-
ci, poøiïte si hydrataèní šampony, 
kondicionéry i masky. Na minimum 
omezte používání fénu, horký 
vzduch totiž vlasy ještì více vysu-
šuje, proto je nechte radìji volnì 
proschnout. Vysušeným, roztøepe-
ným a snadno lámavým koneèkùm 
prospìjí regeneraèní vlasové oleje, 
které zároveò vlasy uhladí a dodají 
jim lesk. Masku na vlasy používejte 
jednou týdnì, vlasy vyživí a budou 
mnohem více poddajné. A pøíštì, 
než se vydáte na slunce, naneste 
na vlasy ochranný sprej s UV fi ltrem 
a chraòte je kloboukem. Nebudou 
tolik vysušené. 

EXTRA INFO

Rehydrataèní 
zklidòující 

mléko po 
opalování
s pøírodním 
aloe vera 
After Sun, 
Orifl ame, 

279 Kè
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TRIBUNA ÈTENÁØÙ

Vážená redakce,
jsem členkou Klubu seniorů v Tepli-
cích. S lidmi v důchodovém věku se 
setkávám denně a často mohu potvr-
dit, že se jich hodně v dnešní době 
špatně nebo vůbec neorientuje. Často 
slýchávám, že při jízdě MHD slyše-
li povídání školní mládeže, kterému 
nerozumněli (fejzbůk, fl eška, gůgl...). 
Že přestali koukat na televizní noviny, 
protože z poloviny nerozumějí díky 
používaným cizím slovům, o čem je 
řeč. A tak je moc fajn, že někdo myslí 
na naší 70 a víceletou součást lidstva 
a pomáhá jí třeba formou srozumi-
telně napsanou radou v časopisu pro 
seniory. Dobu seniorů si kupujeme 
a jsme pro, aby zůstala zachována. 
A aby si vláda uvědomila, že časopis 
pro seniory psaný „řečí pro ně srozu-

mitelnou“ je jeden z mála prostředků,
jak nás udržet tzv. V obraze a nedegra-
dovat nás na početnou skupinu analfa-
betů vyhoštěných na okraj společnos-
ti. Díky, pane premiére, že nám za-
chováte náš časopis tím, že se na jeho 
vydávání bude vláda fi nančně podílet.

Marie HANKOVÁ, Teplice ■

Milá Dobo,
s blížícím se výročím upálení Mistra 
Jana Husa vzpomínám si na zážitek 
ze svého dětství. Narodila jsem se 
v malé vescičce na Královéhradecku 
a tam (bylo to samozřejmě před vál-
kou) na výročí upálení Jana Husa 
byl uspořádán průvod (i s hudbou) 
na kopeček nad vesnicí, kde byla 
připravena hranice. Před zapálením 
byla vzpomínka na největšího Čecha. 

Při zapálení zahrála hudba a zpívalo 
se. Text si ještě pamatuji i melodii, 
dost možná to ale nebude přesně.
Hranice vzplála na břehu Rýna
a na ní umírá dálné vlasti syn.
A vůkol něho mnichorota líná
hurónským smíchem velebí svůj čin.
A vy se ptáte, kdo v těch plamenech?
Toť Mistr Jan, náš nejslavnější Čech!
Musela jsem se se svou vzpomínkou 
podělit s Vámi, moc zdravím

Oluša BÁBÍKOVÁ, Jirkov ■

SEZNÁMENÍ
Hledám kamaráda nad 70 let 
vyšší postavy pro spoleèné toulky 
Prahou a zájmem o cestování. 
Volat nejlépe veèer na tel.: 
721 838 985 (o2) nebo 
775 360 337 (Vodafone)

www.vcb.cz

27.8. - 1. 9. 2015
NÁRODNÍ DOŽÍNKY

PREZENTACE KVALITNÍCH ČESKÝCH POTRAVIN
SOUTĚŽ O ZLATÝ KLAS

42. ročník 
mezinárodní 
výstavy

Budoucnost českého zemědělství a českého venkova

Výstava je pořádána ve spolupráci s MZe, MMR, 
Agrární komorou ČR, Potravinářskou komorou ČR a ZS ČR

R
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SOUTÌŽIVO

Sudoku (Kdo nám napíše souèet èísel z oznaèených políèek, má šanci na výhru)

Narodil se jako jediný syn venkovského ševce a posluhovaè-
ky v pošumavské Plánici. Ve dvanácti letech odešel na studia 
na tehdejší jedinou èeskou reálku v Praze, kterou vystudoval. 
Nemohl k maturitní zkoušce, jelikož si nemohl dovolit zaplatit 
poplatek za její složení. Pøesto ho profesor Václav Zenger, který 
rozpoznal jeho nadání, pøijal na pražskou techniku jako mimo-
øádného posluchaèe.

Po studiích nastoupil jako železnièní opraváø a úøedník u rùz-
ných drah, od roku 1873 jako pøednosta telegrafního oddìlení 
na trati Plzeò–Chomutov.

Peníze z prvních vynálezù mu umožnily, aby se v létì roku 
1878 vydal do Paøíže na svìtovou výstavu. Spatøil zde také 
elektrickou obloukovou lampu ruského vynálezce Jabloèkova. 
A myšlenka elektrického osvìtlení pøedurèila další dráhu jedna-
tøicetiletého vynálezce.

Bìhem svého života postupnì vybavil na 130 èeských elekt-
ráren svým zaøízením. Roku 1883 mu byl udìlen Øád Františka 
Josefa, roku 1891 Øád železné koruny a stal se císaøským radou. 

Roku 1906 obdržel èestný doktorát technických vìd.
Na odpovìdi èekáme do 20. èervence na adresách redakce.

Výherci našich soutìží
SUDOKU (21), vyhrává Karel Pelc, Domažlice; PØESMYÈKA 
(Podìkování za práci) vyhrává Josef Pilnáèek z Hradce 
Králové; JEŽEK OD HYBŠE (1906), MUDr. Radmila Petrová 

z Valtic. V závorkách jsou uvedeny 
správné odpovìdi. VÍTE, KDO TO BYL? 
Hledanou osobností byl (Viktor Ponrepo). 
Výherkyní této soutìže se stala 
Jitka Èervenákováz Loun, Blahopøejeme.

Správnì odpovìdìl a vylosován byl 
Josef Michal z Kozojed. Blahopøejeme. 
Dostane od nás hudební CD.
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OBJEDNÁVKOVÝ KUPÓN Roční předplatné 132 Kč / Cena za kus jen 11Kč

číslo popisné:

podpis:

SIPO: spojovací č.

fakturou: IČO/DIČ

č.ú.bank. převodem

složenkou

jméno: složenkou odeslat na adresu odesílatele objednávky

DOBU SENIORŮ objednávám od čísla (včetně)
ZPŮSOB PLATBY

Objednávací Předplatné formou dárku

příjmení:

ulice:

město:

telefon:

PSČ:

e-mail:

Objednávkový kupon vystřihněte nebo okopírujte a zašlete 
na adresu A.L.L. production s.r.o,, Box 21, 112 21 Praha 1. 
Pokud budete posílat v obálce, připište pod adresu příjem-
ce heslo „Předplatné Doby seniorů“. Obratem dostanete 
složenku, kterou předplatné uhradíte. Můžete využít i ban-
kovního převodu – peníze v takovém případě odešlete na 
konto, které je uvedeno na složence a jako Váš variabilní 
symbol (VS) uveďte ten, který rovněž najdete na složence. 
Pokud objednáváte předplatné úplně poprvé a neznáte čís-
lo konta ani VS a chcete platit bezhotovostním převodem, 
zavolejte do zákaznického centra A.L.L. production s.r.o. 
(tel: 840 306 090), kde Vám potřebné údaje rádi sdělí. 
Dotázat se můžete i prostřednictvím e-mailu: dobasenio-
ru@predplatne.cz. Nezapomeňte, že předplatným můžete 
udělat radost i svým blízkým a přátelům.  

Roèní pøedplatné 192 Kè / Cena za kus jen 16 Kè

e

Objednávkový kupon vystøihnìte nebo okopírujte 
a zašlete na adresu A.L.L. Production s.r.o., Box 21, 
112 21 Praha 1. Pokud budete posílat v obálce, 
pøipište pod adresu pøíjemce heslo „Pøedplatné 
Doby seniorù“. Obratem dostanete složenku, 
kterou pøedplatné uhradíte. Mùžete využít 
i bankovního pøevodu. Peníze odešlete na konto, 
které je uvedeno na složence. Zde najdete i Váš 
variabilní symbol, který nezapomeòte vyplnit. 
V pøípadì nejasností nebo dotazu zavolejte do 
zákaznického centra ALL Production s.r.o. na tel.: 
840 306 090, kde Vám potøebné údaje rádi sdìlí. 
Dotázat se mùžete i prostøednictvím tohoto e-mailu: 
dobasenioru@predplatne.cz. 

Objednat pøedplatné DS lze pøes internet na adrese: 
http://predplatne.cz/katalog/spolecenske-casopisy/
Pøedplatným mùžete udìlat radost svým blízkým 
a pøátelùm.

Víte, kdo to byl?
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KØÍŽOVKA

Správné øešení tajenky z èervnového vydání DS: Podstata hry není ve 
vítìzství, ale ve høe samotné. Správnou odpovìï nám zaslali a štìstí 
pøi losování mìli Ivo Smejkal z Telèe, Vìra Suchá z Hradce Králové, Jaroslav
Jeøábek z Èeské Lípy, Arnošt Kostøiba z Opavy, Emílie Machová, Praha 10.
Výhercùm blahopøejeme. Dostanou výhry od sponzora naší velké køí-
žovky, pražského vydavatelství Enigma. To vydává také èasopis Køížovky 
pro každého. Na øešení z této Doby seniorù èekáme do 20. èervence. 
Adresu redakce, na kterou mùžete své odpovìdi posílat, najdete v tiráži na 
stranì 31. Pøejeme pøíjemnou zábavu pøi luštìní!

Vyhráli s Dobou seniorù Vážení ètenáøi,
køížovky pro Vás pøipravuje 

redakce ètrnáctideníku 
Køížovky pro každého.

V tomto mìsíci 7. a 21. èervence
na novinových stáncích.



30

DOBA SENIORÙ 7/2015 

ZASMÌJTE SE

Zasmìjte se s DS
výpravu ruskou. Ruská výprava nese 
na tyči medvěda a Američané se 
ptají: „Grizly?“
Rusové odpovídají: „Nět, strelily.“ 

Moudro ze života: „Žena dokáže 
předstírat pouze orgasmy. Muž 
dokáže předstírat celý vztah.“ 

Farář jde po vesnici a najednou vidí 
obrovský billboard, na něm je kříž
 a na kříži Ježíš. Pod křížem je nápis: 
„Naše hřebíky udrží všechno!“ 
Farář je velmi pobouřen, a proto 
se rozhodne pohovořit s majitelem 
železářství, kterému billboard patří. 
Vysvětlí majiteli, že takto tedy ne 
a majitel ho ujistí, že dá věci do 
pořádku. Druhý den jde farář na 
kontrolu billboardu. Na billboardu 
je prázdný kříž, dole pod křížem se 
v blátě válí Ježíš a nápis praví: 
„S hřebíky od nás by se to nestalo!“ 

„Pane soudce, to, že jsem klečel na 
silnici, přece vůbec nedokazuje, 
že jsem byl opilý.“
„Tak jak mi vysvětlíte, že jste se 
pokoušel srolovat a strčit do kufru 
bílou dělicí čáru?“

Přijde muž k doktorovi, ten ho 
prohlédne a potom povídá: „Člověče, 
vy musíte pít jako duha! Měl byste 
to omezit.“ „No jo, pane doktore, 
ale to je děsně těžké,“ zoufá si 
muž. „No tak, zkuste si třeba místo 
každého půllitru dát jablko,“ radí 
doktor. „No pěkné... ale kde já vezmu 
denně šedesát jablek???“ 

Přijde manželka miliardáře domů
a nadává:
„Příště, když ti napíšu ať koupíš čínu, 
tak myslím jídlo!“ 

Žena vyčítá svému manželovi:
„Jiné manželky si stále kupují 
moderní novinky, cestují po světě, 
jen já nemám nic a trčím stále doma 
jako popelka!“
Muž říká: „Nevím, na co si stěžuješ, 
sama teď přiznáváš, že si žiješ jako 
v pohádce.“ 

Povídá podnikatel manželce: „Měla 
by ses naučit vařit, abychom mohli 
propustit kuchaře.“ A manželka mu 
odpoví: „Dobře, ale až po tom, co 
se ty naučíš mě pořádně pomilovat, 
abychom mohli propustit šoféra.“ 

Uživatel: „Proč bych měl platit 
nějakej poplatek za vypalovačku a 
média, když nebudu nic krást?“
Zákonodárce: „Protože máte nástroj.“
Uživatel: „Tak to mě zavřete za 
znásilnění sousedky!“
Zákonodárce: „Vy jste znásilnil 
sousedku?“
Uživatel: „Ne, ale mám nástroj!“ 

Manžel doskáče po jedné noze domů 
úplně opilý, chybí mu noha a oko. 
Manželka se ho zděšeně ptá, co se 
mu stalo. „My jsme se v hospodě 
vsadili, že mi chlapi neutrhnou nohu, 
no a já vsadil oko.“ 

Nasedne opilec do taxíku a říká: 
„Domů.“
„Nemohl byste to upřesnit?“ odvětí 
nechápavě taxikář.
„Jo... Do obýváku!“ 

Říká muž kamarádovi:
„Doktor mi slíbil, že do týdne 
budu chodit.“„No a?“
„Měl pravdu. Včera jsem musel 
prodat auto, abych zaplatil účet.“

„Pamatuješ, jak jsem před rokem 
ztratil hodinky?“
„Ano, pamatuji.“
„Včera jsem si zas po roce oblékl 
stejné šaty a hádej, co jsem našel 
v kapse?“
„Hodinky?“
„Ne, tu díru, kterou mi vypadly.“

Policajt křičí do vysílačky: 
„Pane, přišli jsme na místo činu.“
„Jaká je situace?“
„Žena zavraždila svého manžela. 
Celkem 35 bodných ran, 2 střelné 
rány a nakonec po useknutí hlavy 
jeho tělo spálila.“
„Proboha! A jaký byl důvod?“
„Vlezl na podlahu, kterou vytírala!“
„A podařilo se vám ji zadržet?“
„Ne, pane.“
„Proč?“
„Čekáme, až ta podlaha uschne!“

„Pilot volá kontrolní věž! Pilot volá 
kontrolní věž! Jsem 300 kilometrů
od pevniny, 200 metrů nad 
vodou a dochází mi palivo... 
Prosím o instrukce!“
„Kontrolní věž volá pilota! Opakujte 
po mně: Otče náš, jenž jsi na 
nebesích...“ 

„Miláčku, co na mně máš 
nejraději? Mou inteligenci, 
či mé svůdné křivky?“
„Tvůj smysl pro humor!“ 

Věštkyně říká klientovi:
„Jste otcem dvou dětí.“
„Ale to je omyl!“ směje se muž, 
který jí stejně nikdy nevěřil. 
„Já mám děti tři!“
Věštkyně se jen uculí. 
„To si myslíte vy.“ 

Baví se takhle dva úředníci a ten 
jeden povídá: „Hele, víš, že budou 
rušit fi nanční úřad?“
„Prosím tě, co je to za blbost, 
jak si na to přišel?“
„No jo, přišel mi od nich papír 
a na něm bylo napsáno – poslední 
upomínka!“ 
Potká americká výprava lovců 

Do rubriky vedle redakce tentokrát 
přispěli Josef Pilnáček z Hradce
Králové, Ivan Drobný z Ostravy
a Jiřina Veselá z Klatov. Znáte také 
nějakou povedenou anekdotu? 
Pošlete nám ji do redakce, ať pobaví 
i další čtenáře DS!
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Karel Štìdrý
Známého zpìváka provází jedna 

jeho píseò padesát let!

Která to je?  
Nejde mu už obèas na nervy?
Jak nyní žije a naè se ještì chystá?

To a ještì více se doètete 
v rozhovoru, který pøipravila 

Eva Procházková Zákon o seniorech
Proè ho Rada seniorù pøipravila?

Co si od nìj slibuje?
Jaké problémy by mìl øešit?

Jaké jsou šance na jeho pøijetí?

To vysvìtlí pøedseda RS ÈR 
Dr. Zdenìk Pernes

Seriál 
Co se dìje 

v pøírodì
Je globální oteplení skuteèná 
hrozba nebo pouhý 

mýtus?
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PORADNY RS ÈR
Sídlo pražské poradny Rady seniorù 
Èeské republiky je v Domì odborových 
svazù v Praze 3, nám. W. Churchilla 2.
Telefonní spojeni: 234 462 073-7
Poradny Rady seniorù ÈR jsou i letos
pro všechny seniory zdarma.

KONTAKTNÍ ÚDAJE
REGIONÁLNÍCH PRACOVIŠŤ RS ÈR:

Brno:
Dùm odborových služeb,
Malinovského nám. 4 – kanceláø 414
Telefon: 532 269 414
E-mail: poradna.brno@rscr.cz
Vedoucím regionálního pracovištì je
JUDr. Eliška Skuhrovcová.

Èeské Budìjovice
Žižkova 12/309
Telefon: 387 718 313
E-mail: Jc.rscr@seznam.cz
Úøední hodiny: úterý, støeda vždy 9–13 hod.
Pøedsedou KRS JCK je Václav Minaøík

Hradec Králové:
Dùm odborových služeb,
Goèarova 1620 – kancelaø 405
Telefon: 495 521 048
E-mail: poradna.hradec.kr@rscr.cz
Vedoucím regionálního pracovištì je
Prof. RNDr. PhMr. Jan Solich, CSc.

Kladno
Cyrila Boudy 1444 - kanceláø 125
Telefon: 739 944 655
Úøední hodiny: èt 13–16 hod.
E-mail: rs.kraj@seznam.cz
Pøedsedou KRS je Miloslav Vajs

Ostrava:
Dùm odborových služeb
U Tiskárny 578/1, 3. patro
Telefon: 596 104 221-2
E-mail: poradna.ostrava@rscr.cz
Vedoucím regionálního pracovištì je 
Ing. Oldøich Pospíšil.
Webové stránky krajské rady MS kraje:
www.ms-seniors.cz

Plzeò
Právní poradenství starobním dùchodcùm:
Tomanova 5, 4. poschodí, každý ètvrtek
od 15 do 17 hodin. Objednávky pøedem
jsou možné na tel. èísle: 377 421 619
každé pondìlí v dobì od 15 do 18 hod.
a každou støedu od 15 do 18 hod.

Zlín
Kvítková 4323
Telefon: 606 171 503 
E-mail: rscr.zlin@seznam.cz
Návštìvní hodiny: pondìlí 10–12 hod.
Pøedsedkyní RS ZK je Iva Pilková.

UPOZORNÌNÍ
Svoje osobní návštìvy v poradnách si 
pøedem domluvte telefonicky. Vyhnete se 
nepøíjemným situacím, kdy oèekávanou 
pomoc kvùli nepøítomnosti pøíslušného 
odborníka nedostanete.

POZN.: Ve všech poradnách lze 
zakoupit aktuální Dobu seniorù!

(78)

Další èíslo

vyjde
èervence 

201531.



Jsme všude tam, 
kde starší generaci o nìco jde

Jediný celostátní mìsíèník v ÈR, který vydávají samotní senioøi.
Informace, rozhovory, reportáže a poradny, které potøebujete.

Zajímavosti, zábava a soutìže o ceny, které Vám osladí den.

Pøedplatným DS urèitì udìláte radost
i svým blízkým a pøátelùm!

Pokud mùžete, odstøihnìte a stránku jako leták umístìte v místech, která navštìvují senioøi. 
A nejenom oni. Doba seniorù je tu totiž pro každého, kdo chce vìdìt víc o životì starší generace.

Ve volném prodeji jen za 18 Kè, v pøedplatném 16 Kè (roènì 192 Kè). Rozšiøuje PNS, pøedplatné si zajistíte na 
adrese A.L.L. production s.r.o, Box 32, 112 21 Praha 1. Tel.: 234 092 851, e-mail: dobasenioru@predplatne.cz.

Doba seniorù je tu i pro Vás. Seznamte se s ní!

è. 5 / XI. ROÈNÍK   KVÌTEN 2015   18 Kè
Cena v pøedplatném 16 Kè

Výzkum: 

láska i sex
kvetou v každém vìku

Václav Hybš:
k osmdesátinám
dostane koncert

pro dùchodce
10 let práce 

3

 16

Èeška je 
nejstarší
ve støední 
Evropì 

13

Otce mu zabili 
na konci války

18

6

ve sveve sse sse se støedtøedtøedttøetøtøedt ní ní níníí
EvEvroEvroroEvroEEvr pì pìpìpìpì pì 

Otce mu zabili 
na konci války

181

66

è. 6 / XI. ROÈNÍK   ÈERVEN 2015   18 Kè

Cena v pøedplatném 16 Kè

První šéfredaktor Doby seniorù 
po deseti letech práce pøedává štafetu

Vítìzné fotogra  e v soutìži

k aktivnímu stárnutí  

Pavlína 
Filipovská
ráda zpívá 
dùchodcùm

Kdo celý život
pracuje, má právo 

na dùstojné stáøí

Ministrynì Marksová:
18

13

2

16

Obìti teroru
slavily svoje
OSVOBOZENÍ
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