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Úhrady jsou poskytovateli sluÏeb pfiitom stanoveny na
maximální úrovni bez ohledu na pfiíjmovou situaci

osob, kter˘m je sluÏba poskytována. Uveden˘ „dluh“ má
pak b˘t uplatnûn v dûdickém fiízení. S otázkou jak hod-
notí podobné praktiky a jak na nû hodlá reagovat Minis-
terstvo práce a sociálních vûcí, jsme se obrátili na vedou-
cího tiskového oddûlení ministerstva Jifiího Sezemského.

„Tato praxe je z hlediska zákona zcela nepfiijatelná
a z morálního hlediska zavrÏeníhodná. Postup podobn˘ch

poskytovatelÛ sluÏeb odporuje zámûru zákona o sociál-
ních sluÏbách a standardÛm poskytování sociálních slu-
Ïeb. To znamená, Ïe pokud bude tato skuteãnost zji‰-
tûna pfii provádûní inspekce sociálních sluÏeb, bude
povaÏována za závaÏné poru‰ení zákona s odpovídají-
cími sankcemi, tj. aÏ odejmutí oprávnûní poskytování so-
ciálních sluÏeb. Souãasnû je moÏné, Ïe takto uzavfiené
smlouvy odporují ustanovením obãanského zákoníku
o smlouvách, které byly uzavfieny v tísni nebo za nápad-
nû nev˘hodn˘ch podmínek. MPSV bude dÛraznû dbát
na to, aby v˘‰e uvedená praxe byla odstranûna.

Zákon o sociálních sluÏbách, respektive jeho provádû-
cí pfiedpis stanovuje maximální v˘‰e úhrad za stravu
a pobyt v zafiízeních sluÏeb sociální péãe. âástky 140,-
Kã/den za stravu a 160,- Kã/den za pobyt jsou stanoveny
jako maximální, pfiiãemÏ zákon souãasnû stanovuje po-
vinnost ponechat uÏivateli sluÏeb minimálnû 15 %
z jeho pfiíjmÛ pro vlastní potfieby. S ohledem na v˘‰i
prÛmûrn˘ch pfiíjmÛ seniorÛ a osob se zdravotním posti-
Ïením je zcela jasné, Ïe objektivní v˘‰e úhrad bude sta-
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Marek obdivuje
moudrost stáfií
Moderátor pofiadu âT Na plovárnû
Marek Eben rád vzpomíná na své
dûtství, kdy ho z velké ãásti vycho-
vávali prarodiãe: ≈Já vyrÛstal v ro-
dinû, kde byly pohromadû tfii gene-
race – my dûti, rodiãe i prarodiãe,
dûdeãek s babiãkou z matãiny stra-
ny, ktefií se doÏili více neÏ devade-

sáti let
a do po-
sledního
dne byli
absolutnû
psychicky
fit. Ti mû
s bratry
vlastnû
z velké
ãásti vy-
chovávali.

Byli to velmi laskaví a vzdûlaní li-
dé. Babiãka byla taková duchovní
elektrárna rodiny, takov˘ duchovní
Temelín. Dûda zase uãitel a velk˘
humanista, umûl nûkolik jazykÛ,
byl to zkrátka uãitel té stary ·koly,
laskav˘ kantor, kter˘ nikoho nikdy
nezarmoutil. V tfiípokojovém bytû
nás tehdy Îilo dohromady sedm.
Na to vzpomínám r#d, protoÏe to
bylo velmi harmonické souÏití. Se-
niofii maj’ své zku‰enosti, mají za
sebou kus Ïivota a mají tak v hlavû
vûci srovnané. Dovíte se od nich
spoustu moudr˘ch vûcí, které jsou
obsaÏeny tfieba v jedné vûtû nebo
ve dvou, a to vám tu zÛstane. (d)

SOCIÁLNÍ SLUÎBY „NA DLUH“?

Obavy kvÛli bydlení

Pozor: Sinice útoãí
str. 3

str. 17

NA·E TÉMA:
JAK SE BRÁNIT
NA ULICI str. 11

PRO ZDRAVÍ: 
KOLO I CHÒZE str. 16

RADAR USA:
OSOBNOSTI 
POÎADUJÍ 
REFERENDUM

JI¤Í KRAMPOL:
ZNOVU UâIL 
BELMONDA âESKY
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DS VYZ¯VÁ POSTIÎENÉ: BRA≈TE SE NEMORÁLNÍM PRAKTIKÁM!

PORAâOVÁNÍ NA STR. 3

DS hovofií s pfiedsedou Rady
seniorÛ ZdeÀkûm Pernesem
o nákladech na bydlení

str. 24

Na své vizitce má napsáno Jan Saudek, fotograf ãesk˘. Je to moÏná i jak˘si odkaz na skuteãnost, Ïe znám˘ je pfie-
dev‰ím v cizinû. Doma musel naopak na uznání dlouho ãekat. Vûkem senior (72) jde vytrvale svojí cestou. Má svÛj
svérázn˘ styl a vede Ïivot, kter˘ nûkteré i pohor‰uje. âTùTE NA STR. 12 Foto Zdenûk H¤EBEJK
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Studují úspû‰nû
Vedení Vysoké ‰koly finanãní
a právní v Mostû umoÏnilo míst-
ním seniorÛm studium Univerzity
3. vûku. Stalo se tak za aktivní fi-
nanãní podpory sponzorÛ, kter˘mi
jsou Magistrát mûsta Mostu a fir-
ma United Energy v Komofianech.
O studium je ze strany seniorÛ
velk˘ zájem. V právû skonãeném
roãníku bylo pfiihlá‰eno celkem 
78 seniorÛ, ktefií se zamûfiili na
studium literatury, historie, dûjin
umûní, nûmeck˘ a anglick˘ jazyk.
Dosáhli vynikajících v˘sledkÛ, za
coÏ sklidili i obdiv sv˘ch vyuãují-
cích profesorÛ. ¤editel V· Ing.
·vec v‰em úspû‰n˘m studentÛm
po absolvování studia pfiedal pfií-
slu‰né certifikáty. Slavnostního
aktu se vedle sponzorÛ zúãastnila
i místopfiedsedkynû Regionálního
v˘bor SD âR Mostu a Litvínova.
V‰ichni studentÛm blahopfiáli
k úspû‰nému dokonãení semestru
a popfiáli hodnû úspûchÛ do dal‰í-
ho roãníku studia. (red)

Vidût a vûdût
Mûstská knihovna Praha pod ná-
zvem Vidût a vûdût pfiipravila na
18.9. setkání se spisovatelem Ar-
no‰tem Lustigem, drÏitelem Ceny
Karla âapka a autorem mnoha
knih o období holocaustu (Déman-
ty noci, Dita Saxová, Hofiká vÛnû
mandlí, Krásné zelené oãi, Modlit-
ba pro Katefiinu Horowitzovou,
Nemilovaná, ·tûpán a Anna aj.).
Setkání se od 18 hod. uskuteãní
v Malém sále knihovny a modero-
vat ho bude Marie Valtrová, ve-
doucí divadelního a filmového
úseku MKP. (red)

Klub osmdesátnic
Klub osmdesátnic je spoleãensk˘
klub star‰ích Ïen, které touÏí po
spoleãnosti stejnû star˘ch kamará-
dek. Zde si popovídáte o tom, co
vás zajímá, jak˘ byl minul˘ t˘den,
co vás trápí nebo co vás potû‰ilo,
novinky v kultufie i zajímavá mís-
ta k cestování. Pokud máte zájem
o nové známé a chcete si nezávaz-
nû pohovofiit o vûcech dobr˘ch
i zl˘ch, staãí jen pfiijít. Setkání se
konají kaÏd˘ 2. a 4. pátek v mûsí-
ci od 14 do 15:30 hodin v sále Re-
miniscence v Domû Portus v Pra-
ze ( ul. K. Svûtlé 18). V letních
mûsících se klub neschází, schÛz-
ky obnoví v záfií. (red)

Senior telefon
Krizová a poradenská telefonní
linka pomoci seniorÛm 800 157
157 je k dis pozici zdarma 24 ho-
din dennû. Bûhem letních mûsícÛ
je provoz Senior telefonu nepfie-
ru‰en.
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MLâENÍ NENÍ NA MÍSTù

Diecézní setkání v Hradci

Diecézní setkání pro seniory a je-
jich pfiátele pofiádá od roku

2005 Diecézní centrum pro seniory
pfii Biskupství královéhradeckém.
Hlavním cílem setkání je pfiedev‰ím
spoleãné sdílení pfii bohatém du-
chovním a kulturním programu. Se-
niofii mají moÏnost proÏít cel˘ den se
znám˘mi osobnostmi, se sv˘mi vrs-
tevníky, poznat nové pfiátele, naãer-
pat z atmosféry, které setkání nabízí.
Podle slov jedné z úãastnic paní Ja-
ny Horké pfiispívá Centrum pro seni-
ory také díky diecéznímu setkání
k pfiem˘‰lení a rozvíjení b˘t aktivní
i v seniorském vûku.

Program setkání v tomto roce za-
ãínal v kostele Nanebevzetí Panny
Marie spoleãnou modlitbou rÛÏence
a m‰í svatou, jejímÏ hlavním cele-
brantem byl královéhradeck˘ biskup

Mons. ThLic. Dominik Duka OP. Po
dopoledním programu následovalo
obãerstvení (seniofii tradiãnû upekli
také koláãky) a po nûm byla zaháje-
na odpolední ãást programu ve Vel-
kém sále Nového Adalbertina. První
pfiedná‰ky na téma „Odkaz P. Ladi-
slava Kubíãka“ (lékafi a katolick˘
knûz, kter˘ byl zavraÏdûn, pozn. au-
torky) se ujala zakladatelka hospico-
vého hnutí v âR MUDr. Marie Sva-
to‰ová. Biskupsk˘ vikáfi pro pastora-
ci P. IClic. Karel Moravec pak hovo-
fiil na téma „Pfiedávání víry v rodinû“
a biskupsk˘ vikáfi pro diakonii Mons.
Josef Suchár pfiipravil chvilku poezie

s názvem „Trocha poezie nikoho ne-
zabije“. Úpln˘ závûr patfiil dechové
hudbû Podkovûnka, která rozezpíva-
la snad v‰echny pfiítomné. „Myslím,
Ïe nejdÛleÏitûj‰í v setkání je pfiede-
v‰ím duchovní atmosféra, pfiibliÏn˘
vûk úãastníkÛ, pfiitaÏliv˘ program
a zklidÀující prostfiedí proti nepokoj-
nému svûtu.“ zhodnotil setkání pan
Zdenûk Otava z Hradce Králové.

IV. diecézní setkání seniorÛ a je-
jich pfiátel se bude v pfií‰tím roce ko-
nat 14. ãervna opût v Hradci Králové
a v‰ichni ãtenáfii DS jsou na nûj sr-
deãnû zváni!

Veronika âEPELKOVÁ, 
Foto Jan Jankoviã

V sobotu 23. ãervna 2007
se v Hradci Králové usku-
teãnilo jiÏ tfietí diecézní
setkání seniorÛ a jejich
pfiátel, na kterém se se‰lo
více neÏ 200 úãastníkÛ ne-
jen z Královéhradec-
ka, Pardubicka, Vysoãiny
a dal‰ích míst spadajících
pod královéhradeckou die-
cézi, ale také z nûkter˘ch
míst Moravy i Slovenska.

¤eãeno s klasikem, zpÛsob leto‰ního
léta, zdá se b˘ti ponûkud podivn˘m.
Pfiekvapuje nás nejen fiadou teplot-
ních rekordÛ, které se obvykle zaÏijí
tak jednou za generaci. Pfiekvapuje
i jinak, dûjí se sku-
teãnû neb˘valé vûci.
Tzv. ãe‰tí euroskep-
tici zaãali dokonce
propagovat stano-
viska EU. Zvlá‰tû
pak to, Ïe v Bruselu
pochválili jejich
snahu o reformy.

To, Ïe reformy
jsou nutné, nezpochybÀuje ov‰em ni-
kdo. Ani to, Ïe ãas pro nû uÏ víc neÏ
nazrál. Vyslovili se pro nû i úãastni-
ci odboráfiské demonstrace, která
byla jednou z nejvût‰ích akcí u nás
od roku 1989. Spor je o tom, jak by
k˘Ïeného cíle mûlo b˘t dosaÏeno.
Vláda svoje návrhy pfiedloÏila a tvr-
dí, Ïe se líbí i v Bruselu. Nehledû na
to, Ïe právû o tom se dá úspû‰nû po-
chybovat (pochválena byla obecnû
snaha o provedení reforem), faktem
zÛstává, Ïe doma je mnozí odmítají.
Nejenom proto, Ïe do role spasitelÛ
se ãasto stylizují i ti, kdo se aktivnû
spolupodíleli na vytváfiení souãasné-
ho neutû‰eného stavu.A to aÈ uÏ jde

o vefiejné finance ãi zdravotnictví.
Místo toho, aby vyvodili dÛsledky
i pro sebe, spoléhají na krátkou pa-
mûÈ ãesk˘ch voliãÛ. Vládou navrho-
vané reformy se nelíbí hlavnû kvÛli
svému obsahu. Sílí hlasy, Ïe by do-
padly pfiedev‰ím na sociálnû slab‰í
a Ïe by z nich tûÏila jen úzká skupin-
ka privilegovan˘ch. Vûcná diskuse
na toto téma se zatím témûfi nekoná,
argumenty kritikÛ jsou ãasto odb˘vá-
ny mávnutím ruky. Jako by víc neÏ
dosaÏení obecnû pfiijatelného fie‰ení
bylo dÛleÏitûj‰í získat tûsnou vût‰inu
v parlamentu, coÏ je dnes moÏné jen
s podporou politick˘ch pfiebûhlíkÛ.
Tedy cestou, kterou docela nedávno
odsuzoval i prezident Klaus. Jsme
tak také svûdky toho, Ïe pozornost je
odvádûna k vedlej‰ím tématÛm. UÏ
nyní se tak tfieba halasnû rozebírá,
kdo by mûl b˘t pfií‰tím prezidentem.
Ve v˘robû zástupn˘ch problémÛ vy-
niká senát. Horké léto rozpálilo hla-
vy nûkter˘ch ãlenÛ tohoto sboru na-
tolik, Ïe hodlají reformovat kalendáfi.
Opût pfii‰li s návrhy, Ïe je nezbytnû
nutné z nûho co nejdfiív vy‰krtnout
nûkteré svátky a památné dny. Na-
pfiíklad svátek práce, kter˘ se pr˘ uÏ
pfieÏil. Co na tom, Ïe se kvÛli svému
sociálnímu a také demokratickému

obsahu slaví v celém civilizovaném
svûtû a Ïe v roce 1955 i Vatikán roz-
hodl, aby se v tento den vyjadfiovala
úcta k práci. Senátní reformátofii ‰o-
kovali i tím, Ïe by chtûli z kalendáfie

odstranit i pfiipomínku
vyhlazení Lidic na-
cisty. Senát rozvífiil
vefiejné mínûní
rovnûÏ tím, Ïe od-
mítl, aby bylo
trestné vlastnictví

tak odporné a od-
souzeníhodné vûci ja-

kou je dûtské pornografie.
Postavil se tak a zcela urãitû nepopu-
listicky opût i proti EU, která Ïádá,
aby se proti tomuto zlu postupovalo
v‰emi dostupn˘mi prostfiedky. A za-
tímco se debatuje o úletech Senátu,
nutná diskuse o obsahu reforem ustu-
puje do pozadí. I to je dÛvod, proã se
Rada seniorÛ âR stala spolupofiada-
telem vefiejn˘ch debat na toto téma.
Nyní by se mûly uskuteãnit i na pÛdû
parlamentu. Zapojit by se mûl kaÏd˘,
komu není lhostejná jeho budouc-
nost. V Nûmecku se fiíká: wer sich
nicht wehrt, lebt verkehrt – kdo se
nebrání, neÏije správnû. Jen pfiihlíÏet
a mlãet opravdu není na místû.

Franti‰ek VONDERKA, ‰éfredaktor DS

Seniofii biskupa uctili i koláãky



Názory seniorÛ
zazní v parlamentu

Seniofii mají velké obavy z vládní
reformy vefiejn˘ch rozpoãtÛ, a to
zejména z regulaãních poplatkÛ ve
zdravotnictví a ze zdraÏení základ-
ních Ïivotních potfieb. Potvrzují to
nejen rÛzné vefiejné besedy na to-
to téma, ale i dopisy, které dostá-
vá Doba seniorÛ. Proto Rada seni-
orÛ âeské republiky poÏádala
pfiedsedu Poslanecké snûmovny
Parlamentu âeské republiky Milo-
slava Vlãka o uskuteãnûní parla-
mentního semináfie pro seniory, na
kterém by tyto obavy byly poslan-
cÛm vefiejnû sdûleny. Pfiedseda
Snûmovny seniorÛm vyhovûl
a poÏadovan˘ semináfi za úãasti
odpovûdn˘ch ministerstev a po-
slancÛ se uskuteãní v pátek
10. srpna 2007 od 10.00 hod. ve
Snûmovní ul. 1, místnost ã. 205 ve
druhém poschodí. Téma semináfie
bude: „Vliv vládního návrhu záko-
na o stabilizaci vefiejn˘ch rozpoãtÛ
na Ïivotní podmínky a Ïivotní úro-
veÀ ãesk˘ch seniorÛ.“

V redakci Doby seniorÛ uvítá-
me v‰echny pfiipomínky a podnûty
(aÈ uÏ od organizací ãi jednotliv-
cÛ) na toto dÛleÏité a také palãivé
téma. Budeme je dále tlumoãit zá-
stupcÛm RS âR, ktefií díky svému
zvolení ãlensk˘mi organizacemi
Rady, mají jako jediní skuteãnou
legitimaci, mluvit a jednat jmé-
nem organizovan˘ch ãesk˘ch se-
niorÛ. O moÏnosti pfiípadné osob-
ní úãasti se informujte na tel. ãís-
lech 234 462 073-7. (red)

Pomáhají 
potfiebn˘m

Îidovská obec Teplice poskytuje
sociální poradenství podle záko-
na ã.108/2006 sb. o sociálních
sluÏbách seniorÛm, ktefií se na-
cházejí v nepfiíznivé sociální ãi
zdravotní situaci. Zvlá‰tní zfietel je
vûnován potfiebám osob, které pfie-
Ïily holocaust, jejichÏ osobní cíle
vycházejí ze Ïidovsk˘ch tradic
a kofienÛ, a potfiebám osamûle Ïijí-
cích seniorÛ. BliÏ‰í informace mÛ-
Ïete získat osobnû v kanceláfii Ïi-
dovské obce Teplice, Lipová
25/333, 41501 Teplice nebo tele-
fonicky na ãísle 417 538 209, a to
v pracovních dnech od 8 do 16 ho-
din, nebo e-mailem na adresu ke-
hila@volny.cz. (red)

Dárek
Pfiedplatitelé DS k srpnovému vy-
dání dostávají zdarma úplnû první
vydání ãasopisu Panorama
ZDRAVÍ. Chceme jim tím podû-
kovat za jejich dÛvûru v na‰e spo-
leãné noviny.  (fav)
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novována v niÏ‰í úrovni. Pro úãely dal‰ích nepokryt˘ch
nákladÛ na stranû poskytovatelÛ sociálních sluÏeb posky-
tuje MPSV dotace. Pro rok 2007 byla MPSV poskytnuta
dotace v úhrnné v˘‰i 7 miliard Kã. Dal‰ími zdroji finan-
cování jsou pfiíspûvky a dotace zfiizovatelÛ sluÏeb, kter˘-
mi jsou pfieváÏnû obce a kraje. Úkony péãe pak uÏivatelé
sluÏeb hradí ze státem poskytované dávky - pfiíspûvku na
péãi. Podle zákona o sociálních sluÏbách mohou poskyto-
vatelé sociálních sluÏeb poÏadovat podíl na úhradû nákla-
dÛ také od osob povinn˘ch v˘Ïivou k uÏivateli sluÏeb (ro-
diãe, dûti, manÏel, manÏelka). PrÛmûrná v˘‰e nákladÛ na
jeden den pobytu v zafiízení sluÏeb sociální péãe ãinní cca
650,- Kã dennû. Za pobyt a stravu hradí obyvatelé zafiíze-
ní cca 240,- Kã dennû, za péãi pak cca 140,- Kã dennû.“

Jin˘mi slovy: to, co praktikují nûktefií poskytovatelé
odporuje litefie zákona o sociálních sluÏbách. A nejenom
jemu. Je zcela evidentní, Ïe ti, co pfiedkládají smlouvy
obsahující pasáÏe o „dluhu“, vyuÏívají situace a smlouvy
jsou uzavírány pod nepfiípustn˘m tlakem. UmoÏÀuje to
i malá informovanost nûkter˘ch seniorÛ. Rada seniorÛ
âR na tyto skuteãnosti v minulosti pfii rÛzn˘ch jednáních
jiÏ nûkolikrát poukazovala. Psali jsme o nich i v DS. Ji-
sté je jedno: PostiÏení by nemûli v Ïádném pfiípadû ml-
ãet. Pokud se s podobn˘mi praktikami setkají, je tfieba na
nû okamÏitû upozornit sociální odbory místní samosprá-
vy, pfiíslu‰né krajské orgány nebo pfiímo MPSV. Obrátit
se v pfiípadû pochyb také mÛÏete na bezplatnou poradnu
RS âR. BraÀte se, nedávejte ‰anci „ãern˘m ovcím“ tûÏit
ze situace a dále poru‰ovat zákony! 

(red)

SOCIÁLNÍ SLUÎBY 
„NA DLUH“? HNUS!
DOKONâENÍ ZE STRANY 1

Ano, sazby jednostranného nav˘-
‰ení nájemného pro rok 2008

byly vyhlá‰eny. Oproti loÀsku do‰lo
ke zmûnám tzv. cílové hodnoty mû-
síãního nájemného za 1 m2 podlaho-
vé plochy bytÛ, ze které se zv˘‰ení
nájemného pro rok 2008 vypoãítává.
Tj. toho nájemného, které má b˘t
v nájemních bytech s regulovan˘m
nájemn˘m za 1m2 podlahové plochy
dosaÏeno v roce 2010. U 86 z 91 ve-
likostních kategorií obcí do‰lo k na-
v˘‰ení cílové hodnoty mûsíãního ná-
jemného a u 5 kategorií k jejímu sní-
Ïení. Nav˘‰ení dosahuje 0,54 Kã/m2

aÏ 17,29 Kã/m2, a nejvy‰‰í je v Pra-
ze (aÏ 17,29 Kã/m2), v âesk˘ch Bu-
dûjovicích (13,16 Kã/m2) a v Brnû
(aÏ 11,16 Kã/m2). SníÏení cílové
hodnoty mûsíãního nájemného pak

pfiedstavuje 0,2 Kã/m2 aÏ 5,0 Kã/m2.
Po právní stránce se domnívám, Ïe
kompetence stanovené v § 4 zákona
ã.107/2006 Sb. o jednostranném zvy-
‰ování nájemného z bytu minister-
stvo nepfiekroãilo. Jiná vûc ov‰em je,
a o ní se zfiejmû vede spor, je vlastní
metoda stanovování kupní ceny ne-
movitostí. Dle v˘‰e uvedeného sdû-
lení se vycházelo ze statistiky cen
nemovitostí ministerstva financí,
pronajímatelé zfiejmû poÏadují nûco
jiného. Obávám se, Ïe ceny, a tím ta-
ké zv˘‰ení cílové hodnoty nájemné-
ho poÏadují je‰tû vy‰‰í.

Faktem je, Ïe náklady na bydle-
ní zjevnû skokovû porostou a dÛ-
sledky pocítí pfiedev‰ím sociálnû
slab‰í. K nim se sv˘mi dÛchody
patfií mnozí ãe‰tí dÛchodci. Rada

seniorÛ âR nûkolikrát uvedla, Ïe
situaci bude monitorovat. Jaké
jsou dosavadní v˘sledky a co
z nich vypl˘vá?

Náklady na bydlení skokovû po-
rostou nejen dÛsledkem rychlej‰ího
tempa zvy‰ování nájemného, které
jiÏ letos vzrostlo aÏ asi o 40 procent
v bytech první kategorie, a v bytech
se sníÏenou kvalitou je‰tû v˘raznûji.
Nájemné se totiÏ bude vypoãítávat
z vy‰‰ího základu neÏ loni a také sta-
novená procentní sazba rÛstu bude
v prÛmûru o 1,17 procentního bodu

Na putovní v˘stavû V objektivu senior mÛÏete vi-
dût i tento snímek pfiedního ãeského fotografa Ro-
mana Sluky. Nyní po expozici v Hradci Králové
(od 20. do 29. 7.) má sice v srpnu pfiestávku, ale
v záfií bude opût k vidûní na Námûstí Svobody
v Brnû, kde nad ní pfievzal zá‰titu primátor Roman
Onderka. 

Obavy kvÛli bydlení
DS hovofiila s pfiedsedou RS âR ZdeÀkem Pernesem o nákladech na bydlení

Ministerstvo pro místní rozvoj sdûlením ã.151/2007 Sb.,
oznámilo, Ïe od poãátku roku 2008 by pfii deregulacích
mohlo dojít k v˘raznû vy‰‰ímu nárÛstu nájemného neÏ jak
pfiedpokládal zákon o jednostranném zvy‰ování nájemného.
K v˘kladu zákona vznikla debata, ve které zaznívají jednak
obavy ale i hlasy, Ïe kvÛli postupu ministerstva je tfieba
oslovit i Ústavní soud. Jak celou vûc vidí Rada seniorÛ âR?

PORAâOVÁNÍ NA STR. 4
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Partnerství
pfies hranice

Na pozvání seniorské organizace
v Budy‰ínû nav‰tívilo v ãervnu 25
ãlenÛ Mûstské organizace SD âR
z Jablonce nad Nisou Budy‰ín
a DráÏìany. Partnerství mezi obû-
ma organizacemi bylo navázáno
v roce 1993 a jeho vyvrcholením
byla v roce 2005 náv‰tûva 30 seni-
orÛ z Budy‰ína v Jablonci. Nákla-
dy na jejich pobyt vãetnû dopravy
byl tehdy hrazen z prostfiedkÛ EU.
Leto‰ní tfiídenní náv‰tûva jablone-
ck˘ch byla oplátkou za tento po-
byt. I kdyÏ, jak do DS napsal pfied-
seda MO SD âR Vladimír Hu‰ek,
jabloneãtí na finance z prostfiedkÛ
EU nedosáhli, pobyt se podafiilo
uhradit s pomocí budy‰ínské rad-
nice a sponzorÛ. âe‰tí dÛchodci
hradili jen náklady na dopravu.
Bûhem pobytu si prohlédli Budy-
‰ín a DráÏìany, zúãastnili se rÛz-
n˘ch besed, vidûli jednání saského
zemského parlamentu a hovofiili
i s jeho poslanci. Partnerská orga-
nizace na závûr uspofiádala zahrad-
ní slavnost s dechovkou, na kterou
pfii‰li pozdravit ãeské seniory i bu-
dy‰ínsk˘ vrchní starosta Schramm
a místopfiedseda Krajského úfiadu
Pahler. (red)

Jde o solidaritu
AÏ po uzávûrce jsme do DS dosta-
li pfiíspûvek do debaty, kterou vy-
provokoval ãlánek Ing. Polanské-
ho (ohlasy najdete i na str. 23).
Napsal ho MUDr. Petr Vácha ze
·umperku. Podle na‰eho názoru
velmi v˘stiÏnû shrnuje podstatu
vûci, a proto ho dodateãnû zvefiej-
Àujeme na tomto místû:

„V jedné známé pohádce uhlífi
pomohl králi, kter˘ zabloudil v le-
se. Za odmûnu Ïádal T¤I penízky.
Monarchovi, udivenému tak
skromn˘m pfiáním, vysvûtlil, Ïe to
staãí: jeden spotfiebuje sám, druh˘
uloÏí synkovi do dÏbánku a tfietím
splatí dluh svému starému otci.

Pohádka struãnû vystihuje jeden
z nejvût‰ích vynálezÛ na‰ich pfied-
kÛ - mezigeneraãní a rodinnou so-
lidaritu – princip, kter˘ umoÏnil
fungování rodiny jako základní
buÀky lidské spoleãnosti.

Je to jednoduché: dostupné vez-
dej‰í statky dûlit (co nejrovnûji) na
tfii díly: jeden díl spotfiebovat, dru-
h˘ investovat do následující gene-
race (která se zachová stejnû, aÏ na
ni pfiijde fiada) a tfietím splácet dluh
generaci pfiedchozí (která se uÏ
pfied námi stejnû zachovala).

Tento ovûfien˘ a spolehlivû fun-
gující mechanismus jsme v nûkoli-
ka posledních generacích fiádnû
zdeformovali jak upfiednostÀová-

ZZAAZZNNAAMMEENNÁÁNNOO DDSS

meziroãnû vy‰‰í. Právû dÛsledkem
nav˘‰ení tzv. cílové hodnoty mûsíã-
ního nájemného. Porostou téÏ ceny
elektfiiny, hovofií se o 10 aÏ 12 %, ce-
ny tepla, které mají dÛsledkem zave-
dení ekologick˘ch daní skokovû
vzrÛst zejména v plynov˘ch kotel-
nách nevyrábûjících elektfiinu. Hovofií
se aÏ o 15 %. Dále vzrostou o asi 10
% ceny uhlí a samozfiejmû vzrostou
také ceny plynu, vody a sluÏeb spoje-
n˘ch s bydlením. A to minimálnû 
o 4 procentní body dÛsledkem zv˘‰e-
ní sníÏené sazby danû z pfiidané hod-
noty z 5 na 9 procent. Ale k Va‰í
otázce. Rada seniorÛ sleduje dostateã-
nost a také dostupnost sociální ochra-
ny seniorÛ, tj. zejména tzv. pfiíspûvku
na bydlení a také jak se k seniorÛm
chovají obce. Zda mají vypracovány
sociální programy související s dere-
gulací nájemného, zda mají dostatek
malometráÏních bytÛ, zda vyuÏívají
moÏnosti stanovení individuelního
nájemného, zda jsou seniofii proti své
vÛli stûhováni a kam, atd. Ve spolu-
práci s ministerstvem práce a sociál-
ních vûcí monitorujeme meziroãní
v˘voj pfiíspûvku na bydlení. Tj. kolik
seniorÛ a ve kter˘ch mûstech na nûj
dosáhlo, a samozfiejmû jak se zmûnila
jeho v˘‰e. Na druhé pololetí je pfii-
pravován v˘zkum o dostupnosti byd-
lení seniorÛ v âeské republice. A ko-
neãnû zakládan˘ rÛst nákladÛ na byd-
lení poÏadujeme vykompenzovat

v pfiíslu‰n˘ch sociálních dávkách.
Jednání s Ministerstvem práce a soci-
álních vûcí a s ministerstvem pro
místní rozvoj zaãnou letos v srpnu.

¤ada lidí, a to i seniorÛ letos
podpofiila petici, Ïádající novelu
zákona o jednostranném zvy‰ování
nájmÛ. A sice tak, aby se zamezilo
tomu, Ïe „nájemníci budou rukoj-
mí majitelÛ“. Petici podpofiila
i Rada seniorÛ âR. Víte, jak˘ je
její souãasn˘ osud?

BohuÏel, pfiesn˘mi informacemi
nedisponuji, akce stále probíhá, pe-
tiãní archy jsou k dispozici v porad-
nách SdruÏení nájemníkÛ âR.

Zvy‰ování ãinÏí v obecních ná-
jemních bytech zjevnû urychlí je-
jich prodej. Lidé si totiÏ spoãítají
v˘daje na ãinÏe a budou více na-
klonûni koupi. Ne v‰ichni ov‰em
na ni budou mít a nebudou mít ani
na rostoucí nájmy. Prodej obec-
ních bytÛ tak mÛÏe vést i k tomu,
Ïe obce nebudou mít na jedné
stranû potfiebn˘ fond sociálních
bytÛ a na druhé stranû bude poãet
ÏadatelÛ o sociální bydlení pfiib˘-
vat. Jak vidí Rada seniorÛ âR ten-
to moÏn˘ problém a co v tomto
smûru podniká?

Ano, tlak na prodej obecních bytÛ
narÛstat mÛÏe, doufám, Ïe zastupite-
lé budou zodpovûdní a pfiimûfienou
ãást bytového fondu nezprivatizují.
Ale aby nedo‰lo k hlubokému nedo-
rozumûní: âesko na rozdíl od ostat-
ních vyspûl˘ch státÛ sektor sociální-

ho bydlení legislativnû o‰etfien nemá
a kromû bytÛ zvlá‰tního urãení
v podstatû ani neexistuje. Rada seni-
orÛ po obcích poÏaduje, aby právo
na dÛstojné bydlení seniorÛm, tj. zá-
vazek âeské republiky pfii ratifikaci
Evropské sociální charty, bylo napl-
nûno. Aby obce disponovaly dosta-
teãnou rezervou pfiimûfien˘ch bytÛ
pro seniory, ktefií se z finanãních dÛ-
vodÛ budou muset stûhovat ze sou-
kromého nájemního bytového fondu.
Dále aby mûly dostatek bytÛ s peão-
vatelskou sluÏbou pro vûkovû nej-
star‰í a osamûlou seniorskou popula-
ci. A koneãnû aby také seniorÛm
umoÏnily odkoupit byty, se kter˘mi
jsou ãasto spjati dlouhou Ïivotní drá-
hou, ne-li celou. Tedy pokud se seni-
ofii takto rozhodnou.

Za rozhovor a informace
pro znepokojené ãtenáfie DS podûkoval

Franti‰ek VONDERKA

DOKONâENÍ ZE STR. 3

OBAVY KVÒLI BYDLENÍ

Jaké jsou souãasné v˘hody seniorÛ
ve va‰em mûstû?

V souãasnosti jsou na území mûs-
ta tfii domy s peãovatelskou sluÏbou.
SluÏby poskytované v tûchto zafiíze-
ních jsou urãeny seniorÛm popfiípadû
obãanÛm, ktefií jsou sobûstaãní, ale
k samostatnému Ïivotu potfiebují pro
svÛj ‰patn˘ zdravotní stav pomoc.
Nabízí se zde základní peãovatelské
úkony jako nákupy, dovoz jídla,
úklid domácností, praní a Ïehlení,
pedikúra a podobnû. Souãástí sluÏeb
je i nabídka vzdûlávacích a motivaã-
ních programÛ v Klubu seniorÛ DPS.
Základní filozofií na‰ich sluÏeb je
vûdomí, Ïe kdo ví, jak stárnout, stár-
ne zdravûji, pfiíjemnûji, nemá ãas
myslet na pfiib˘vající roky, nepfiipou-
‰tí si obavy z nemoci a samoty. Ne-
jde o to, abychom se snaÏili „uzdra-
vit stáfií“, ale abychom pomáhali sta-
rému ãlovûku Ïít. Proto vznikl Klub

seniorÛ
DPS, kde
jsou na zá-
kladû zájmu
jeho ãlenÛ
organizová-
ny krátké
v˘lety do
okolí, ná-
v‰tûvy di-
vadla, kry-
tého léãeb-
ného bazé-
nu ãi
besedy pfií-
mo na DPS.

Co mají
seniofii

v ·umperku navíc ãi jiného na roz-
díl od seniorÛ jin˘ch mûst?

Ve stfiedisku osobní hygieny se
nabízí moÏnost osobní hygieny, me-
dicinální suché pedikúry, praní

drobného osobního prádla a vyuÏití
masáÏního kfiesla. PÛjãovna kom-
penzaãních pomÛcek je vybavena
základními pomÛckami, chodítky,
nástavci, sedaãkami, invalidními vo-
zíky, polohovacími kfiesly a tak dá-
le. PÛjãovna fie‰í poptávku po zá-
kladních pomÛckách do doby, neÏ si
je potfiebn˘ zajistí sám. Kavárniãka
pro seniory slouÏí nejen jako klasic-
ká kavárna ãi cukrárna, ale jde
i o místo setkávání nejen seniorÛ na-
vzájem, ale i o setkávání mezigene-
raãní. Pofiádají se zde besedy, pfied-
ná‰ky a v˘stavy pro ‰irokou vefiej-
nost, a to nejen o problematice pod-
pory zdraví, ale i o tématech
cestopisn˘ch, právních, z oblasti
bezpeãnosti a podobnû. Dal‰í vyuÏí-
vanou sluÏbou je internet pro vefiej-
nost. V pfiípadû zájmu je zaji‰tûno
i za‰kolení uÏivatelÛ a osobní po-
moc pfii obsluze internetu. Nejnovûj-
‰í nabídkou je denní centrum pro do-
spûlé, které umoÏÀuje plnohodnotné
proÏití ãásti dne seniora, o kterého
se rodina nemÛÏe celodennû starat,
ale má zájem se o nûho postarat
v odpoledních hodinách.

·UMPERK: JDE O AKTIVNÍ 
Leto‰ní rok je prvním rokem vládnutí nov˘ch sa-
mospráv v na‰ich mûstech. Co udûlají pro seni-
ory? Na otázky DS odpovídá Ing. Marek Zaple-
tal, první místostarosta ·umperku:
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ním momentální spotfieby (proãeÏ
nezb˘vá dost ani pro budoucí ani
pro pfiedchozí generaci), tak na-
dmûrn˘m chránûním potomkÛ
pfied mezigeneraãní odpovûdností
a vypl˘vajícími závazky.

Solidarita byla, je a bude pod-
mínkou dlouhodobé udrÏitelnosti
lidské spoleãnosti. Musí mít
ov‰em správné proporce (= spra-
vedliv˘ podíl pro úãastníky) a mu-
sí mít správn˘ smûr: nesmí b˘t
zdeformována na solidaritu sla-
b˘ch se siln˘mi, nemocn˘ch se
zdrav˘mi a chud˘ch s bohat˘mi.“

Vyhrála si maséra
Do na‰í soutûÏe o masáÏní pfiístroj
Shuboshi FZ, se kter˘m firma Ya-
lu s.r.o. (sponzor soutûÏe) získala
hlavní cenu na veletrhu For Seni-
or, jsme dostali více neÏ sto odpo-
vûdí. Úplnû v‰echny byly správné:
tento pfiístoj je skuteãnû vhodn˘
i pro diabetiky. Vyhrát v‰ak mohl
pouze jeden z na‰ich ãtenáfiÛ a tak
pfii‰lo na fiadu losování. A to roz-
hodlo, Ïe svého soukromého masé-
ra z âíny dostane paní Hana Ha-
laszová ze Zavidova u Rakovníka.
V˘herkyni blahopfiejeme a v‰em
ostatním uÏ nyní sdûlujeme, Ïe
jsme se kvÛli va‰emu velkému zá-
jmu spoleãnû se sponzorem do-
hodli, soutûÏ je‰tû jednou letos
koncem roku v DS zopakovat.

(red)
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Propoãty byly
provedeny

podle spotfiební-
ho ko‰e a vah
jednotliv˘ch po-
loÏek tohoto ko‰e
âeského statis-
tického úfiadu pro
v˘poãet Indexu
Ïivotních nákla-
dÛ dÛchodcÛ (IÎDN), zejména
s ohledem na zv˘‰ení DPH z 5 na 
9 % u základních Ïivotních potfieb,
zv˘‰ení DPH z 5 na 19 % u staveb-
ních prací, coÏ mimo deregulaci
ovlivní náklady na bydlení v‰ech
skupin obyvatel, zavedení ekologic-
k˘ch daní, které zdraÏí teplo a pfied-
pokládaného zv˘‰ení daní z nemovi-
tostí a pfiedpokládané inflace v roce
2007 a regulaãních poplatkÛ ve zdra-
votnictví.

Pfii propoãtu nebyly brány v úvahu
zbytné náklady (alkohol , tabák
a dal‰í). RovnûÏ nebyl brán ohled na
rÛst mezd. Znamená to, Ïe na‰e pro-
poãty vyjadfiují skuteãnou ztrátu sou-
ãasné Ïivotní úrovnû dÛchodcÛ v pfií-
padû schválení a zavedení navrhova-
né „reformy“a neuvaÏují jakoukoliv

vazbu na rÛst mezd, coÏ znamená
i pfii námi uvádûné valorizaci pokles
náhradového pomûru hrubé mzdy
a dÛchodu.

ZdÛrazÀujeme, Ïe na‰e propoãty
jsou na minimální hranici moÏn˘ch
dopadÛ.

Propoãítávané skupiny: váha
podle âSÚ dopad do IÎDN

Potraviny a nealko. nápoje
24,0% 0,96%
Bydlení (nájem, opravy, daÀ,
atd.) 4,3%  0,6 %
Energie a teplo, voda, odpad
16,6 % 2,25%
Kultura a rekreace  8,2 % 0,33%
SníÏení a ru‰ení dávek a jejich
nevalorizování  1,0 %
Zdravotnictví vãetnû doplatkÛ
na léky 6,8 %  1,7%
Pfiedpokládaná minimální infla-
ce za rok
2007 bez dopadu reformy  2,7%

Celkem dopad do Ïivotních
nákladÛ dÛchodcÛ k 1. 1. 2008
8,54%

Z tohoto v˘poãtu vypl˘vá, Ïe
pokud bude reforma realizována,
minimální prÛmûrná valorizace
dÛchodÛ k 1. 1. 2008, k udrÏení
reálné hodnoty dÛchodÛ, která
i tak není dobrá, musí ãinit
762 Kã.

UpozorÀujeme tímto nejen vládu,
ale i v‰echny poslance a senátory
a zejména v‰echny dÛchodce, Ïe
návrh reformy nefie‰í fiskální pro-
blémy âeské republiky, ale louÏí
pouze k postupné likvidaci spole-
ãenské solidarity a staletí budova-
ného sociálního státu evropského
typu.

Vyz˘vají je, aby podpofiili vypsá-
ní referenda o stavbû americké-

ho radaru v âesku. Podle autorÛ do-
pisu by se o radaru mûla konat ‰iro-
ká spoleãenská diskuse. „Referen-
dum má tu vlastnost, Ïe lidé musí
nejdfiíve dostat informace. A ty nám
ohlednû radaru velmi chybí. Teprve
aÏ je dostanu, mohu se rozhodnout,
zda radar v Brdech podpofiím, nebo
ne,“ fiekla hereãka a b˘valá poslan-
kynû za US-DEU TáÀa Fischero-
vá.“Chci tfieba vûdût, jak je to se zá-
fiením, jak dlouho tu radar bude ãi
jak bude funkãní,“ dodala.

Podle ní by politici mûli v otázce
radaru postupovat vÛãi vefiejnosti
maximálnû otevfienû. „Myslím si, Ïe
je teì ãas se zamûfiit na obnovitelné
zdroje, a ne na nové kolo zbrojení,“
dodala.

Podle Jana Kaãera by se o radaru

mûlo pfiedev‰ím více diskutovat.
Myslí si, Ïe umístûní radaru lze pfii-
rovnat k dal‰ím v˘znamn˘m histo-
rick˘m událostem, jako bylo napfií-
klad rozdûlení âeskoslovenska.

Herec také fiekl, Ïe nemá pfiíli‰ dÛ-
vûru k nûkter˘m politikÛm, ktefií dis-
kusi o radaru vedou. Pfiíkladem je
podle nûj ministrynû obrany Vlasta
Parkanová (KDU-âSL), která ne-
chvalnû proslula nazpíváním oslavné
písnû o radaru. „AniÏ proti paní Par-
kanové nûco mám, tak se mnû to je-
jí (informování o radaru) prostû
vzpírá,“ dodal.

Autofii si také myslí, Ïe politici by
v radaru nemûli rozhodovat za obãa-
ny. V otevfieném dopise se k tomu
mj. uvádí: „Argument, Ïe za obyva-
tele mají rozhodovat v této otázce
politici, není pfiijateln˘, protoÏe
ani jedna z politick˘ch stran nede-

klarovala svÛj postoj k uvedené
záleÏitosti pfied volbami a obãané
tudíÏ nemûli v minul˘ch volbách
Ïádnou ‰anci vyjádfiit hlasováním
svÛj názor t˘kající se daného pro-
blému. Proto se my, níÏe podepsaní
obãané âeské republiky, na Vás ob-
racíme s Ïádostí o zváÏení následují-
cích faktÛ a podpofiení celonárodního
referenda v této zásadní otázce. Sou-
ãasná politická garnitura nemá tak
siln˘ politick˘ mandát, aby mohla
v této vûci rozhodnout a uãiní-li
tak bez konsensu celé spoleãnosti
ãi její vût‰iny, mÛÏe tato situace
vést k dlouhodobé destabilizaci ce-
lé ãeské spoleãnosti.“

TáÀa Fischerová k souãasnému
stavu informovanosti o americkém
radaru v âR fiekla. „KdyÏ je to vûcí
politikÛ, ãlovûk se nikdy pfiesnû ne-
dozví, o co jde. Vojáci pfiece mají
v popisu práce nefiíkat v‰echno. Poli-
tici pfiitom mají vût‰í odpovûdnost
neÏ ostatní obãané a musí Ïádat od-
povûdi na své otázky. Mám pocit, Ïe
pokud je mají, tak nám je nefiíkají,“
uvedla. (red)

OSOBNOSTI K RADARU
Padesátka ãesk˘ch osobností, mezi nimi i herci Jan
Kaãer a TáÀa Fischerová nebo filmoví reÏiséfii Zdenûk
Tro‰ka a Vûra Chytilová, podepsala v ãervenci otev-
fien˘ dopis adresovan˘ prezidentovi i pfiedsedÛm
obou komor parlamentu. 

Propoãet dopadÛ reformy
V dubnovém vydání DS jsme zvefiejnili stanovisko RS âR
k reformû, kterou schválila 23. 5. vláda. Mezitím eko-
nomická komise RS âR zpracovala propoãty dopadu re-
formy na dÛchodce. Její pfiedseda a místopfiedseda RS âR
Ing. Franti‰ek Hinz je komentuje pro Dobu seniorÛ:

Jaké akce pofiádají centra péãe
o seniory, domovy dÛchodcÛ, jejichÏ
zfiizovatelem je va‰e mûsto?

Klub dÛchodcÛ a jeho aktivity ma-
jí jedin˘ cíl, umoÏnit Jaktivní a dÛ-
stojné proÏití seniorského vûku. Kro-
mû vyuÏití volného ãasu dle indivi-
duálních potfieb, také klasickou klu-
bovou ãinnost, do které patfií také
pofiádání pravideln˘ch besed a pfied-
ná‰ek. Dal‰í v˘znamnou aktivitou je
pofiádání zájezdÛ na zajímavá místa
na‰í republiky i v zahraniãí.

Jak zji‰Èujete, co va‰i seniofii po-
tfiebují?

Poslední dÛleÏitou vûcí, která se
v oblasti sociálních sluÏeb na území
mûsta odehrála, je schválení Komu-
nitního plánu sociálních sluÏeb, kte-
r˘ byl schválen zastupitelstvem
mûsta právû v uplynul˘ch dnech.
Velká ãást tohoto plánu je vûnována
právû sluÏbám pro obãany v senior-
ském vûku. Pfiíkladem v˘stupu je
potfieba zbudování mûstského domu
dÛchodcÛ. Na zpracování tohoto
plánu se aktivnû podíleli zástupci
Klubu dÛchodcÛ.

Ptal se Du‰an POKORN¯

STÁ¤Í

Je‰tû jednou v˘stava V objektivu seni-
or. Autorkou této fotografie je student-
ka PF· Lucie Dostálová.



Andrej âír-
tek, mluvãí-
ãeského mi-
nistrstva
obrany, infor-
moval o tom,
proã toto mi-
nisterstvo
podpofiilo
vznik filmu
Tobruk dva-
náctimiliono-
vou dotací:
„Historie

a stateãnost ãeskoslovensk˘ch vo-
jákÛ je i na‰í hrdostí a informovat
o ní je na‰e povinnost. KéÏ by vzni-
kalo více filmÛ, které by dne‰ní
mládeÏi ukazovaly o stateãnosti
a hrdinství generací minul˘ch. Aby
si uvûdomili Ïe mohou proÏívat
dne‰ek v podmínkách, které jsou
nesrovnatelné s tím, co museli pro-
Ïít oni“.
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Básnû pro radost
Tuto útlou kníÏku normálním knih-
kupectví nekoupíte. Ti, kdo ji totiÏ
stvofiili, tak podle vlastních slov uãi-
nili „pro radost sobû a pro radost na-
‰ich pfiátel“ a vydali ji v samizdatu.
V knize s titulem AÈ znûjí zvony pro
nadûji najdete básnû Olgy Vokrojo-
vé (1928) a Nadi Mihaloviãové
(rovnûÏ roãník 1928), doplnûné
snímky ZdeÀka Hfiebejka (1948).
V‰ichni tfii mají hodnû do ãinûní se

seniorsk˘m
hnutím u nás.
Naìa Micha-
loviãová od
roku 2001 pÛ-
sobí jako
pfiedsedkynû
Klubu noviná-
fiÛ seniorÛ pfii
Syndikátu no-
vináfiÛ âR,

Zdenûk Hfiebejk kromû ãlenství v té-
Ïe organizaci je tvÛrcem webov˘ch
stránek RS âR a ãast˘m pfiispûvo-
vatelem DS. O unikátní kníÏeãce in-
formujeme i proto, Ïe ji v nejbliÏ-
‰ích dnech dostanou i v˘herci nûkte-
r˘ch soutûÏí v na‰ich novinách. Pro
nû, ale i pro dal‰í pfiátele DS, pfiiná-
‰íme na ochutnání báseÀ Stáfií, kte-
rou napsala Olga Vokrojová:

Já to vím, Ïe není stáfií
Jsou jen listy v kalendáfii,
za svûdka si beru dav:
Stáfií je jen mysli stav!
Oko mé nesr‰í uÏ jiskrou,
mysl mám v‰ak stále bystrou,
svût asi musím mást,
Ïe zdaleka aã nejsem ãilou
pfiec miluji celou silou
na sv˘ch sedmnáct!
Snad jen ty nohy nejsou moje,
dennû se nutí do dal‰ího boje,
léta umlãet moÏné není:
Chyba je uÏ pfii zrození!
Na to v‰ak ãlovûk není jedin˘
kdo je na sv˘ch létech bez viny,
v˘ãitky já v srdci nosím
nekamenujte stáfií, prosím,
zadrÏte jedovaté bubliny.
a kdyÏ Ïivot vám touhy nezmafií,
i vy chystejte se na stáfií:
Pfiijdou ‰ediny!
A moÏná je to pravda snad:
Jiní se vám budou smát!

Vyhráli
V minulém ãísle jsme na této dvoj-
stranû pfiinesli úryvek z kníÏky, která
byla vydána u pfiíleÏitostí nedoÏit˘ch
100. narozenin slavné brnûnské hereã-
ky Marii Pavlíkové. S tím, Ïe tuto kni-
hu mohou dostat zdarma i 3 ãtenáfii
DS, ktefií uvedou její datum narození.
Správn˘ch odpovûdí - 23. ledna 1906 -
jsme dostali celou fiadu a rozhodnout
muselo losování. ·tûstí se v nûm
usmálo na K. Matelu ze Svûtlé n. Sá-
zavou, L. Ulrych z Nymburka a M.
Pfiibylovou z Písku. Blahopfiejeme!

ZZAAZZNNAAMMEENNÁÁNNOO DDSS

TOBRUK

Václav Marhoul, producent a reÏi-
sér pfiipravvovaného filmu Tobruk,
kter˘ by mûl mít ãeskou premiéru
v záfií pfií‰tího roku.

VÁLEâN¯ FILM Z DRUHÉ SVùTOVÉ 
VÁLKY SE P¤IPRAVOVAL VE VY·KOVù

V polovinû ãervence jsme se do-
stali do vojenského prostoru

ve Vy‰kovû, kde Václav Marhoul
pfiedstavil herce jeho pfiipravovaného
filmu Tobruk.

Pfiedstavení bylo opravdu netra-
diãní. Pfii pfiíjezdu jsme vidûli jakési
postavy v dobov˘ch uniformách,
v plynov˘ch maskách a s pu‰kami,
které na první pohled vypadaly jako
repliky. Disciplína, kfiik, povely. At-
mosféra vojenského drilu byla pfiímo
„hmatatelná“.

Co pfiivedlo herce z divadel v Pra-
ze, Brnû i jin˘ch míst, Ïe se uvolili
k tomuto, pro nás brutálnímu vycvi-
ku? Uãinkování ve filmi Tobruk.

Václav Marhoul jde zfiejmû ve sto-
pách svûtov˘ch reÏisérÛ, ktefií dosa-
zované herce angaÏují s tím, Ïe se
musí sÏít s rolí i prostfiedím, ve kte-
rém se film odehrává. 

A tak jsme se zeptali. Co vás pfii-
vedlo k tomu realizovat tento vá-
leãn˘ film?

Problematikou historick˘ch i vá-
leãn˘ch témat se vûnuji jiÏ dlouho.
Ale podnûtem k realizaci byla kniha
Rudé srdce odvahy mladého ameri-
ãana Kraina z konce 19. století o vál-
ce Severu proti jihu  

Proã?
Pfiedev‰ím tím, Ïe v ní jde o sloÏité

vztahy v extrémích podmínkách, o hr-
dinstvích, o sounáleÏitosti v kolektivu,
o závislosti lidí jednoho na druhém.

âili nejde o hostoricky vûrné
váleãné téma, ale spí‰e o psycholo-
gick˘ pohled na jednání lidí ve vy-
pjat˘ch situacích?

Ano, tak se to dá zjednodu‰enû fií-
ci.

Toto téma lze tedy zasadit do
kterékoliv doby ãi místa. Proã prá-
vû Tobruk?

Váleãn˘ch filmÛ bylo natoãeno
mnoho. Známe filmy z druhé svûto-
vé války které se produkovaly u nás
pfied rokem 1989 – a tem se to nûm-
ci jenom hemÏilo. Málokdo ví, Ïe
v Tobruku ãe‰tí vojáci bojovali pfie-
dev‰ím s Italy.

Jak jsme se dozvûdûli, toãit se
bude v Tunisku, to bude nûco stát.
Jak˘ je rozpoãet filmu?

Asi osmdesát milionÛ.
Kdy se bude toãit a kdy se divá-

ci doãkají premiéry?
Toãit zaãneme v srpnu v Tunisku

a skonãíme v listopadu v âechách.
A premiéra? Dfiíve bude na Sloven-
sku a u nás bude v záfií pfií‰tího ro-
ku.

A na závûr otázka. Je nutné aby
herci absolvovali vojensk˘ v˘cvik
v tak nároãné podobû?

Ano, s rolí se musí ztotoÏnit, au-
tomatizovat své pohyby, jednat a re-
agovat vojensky, bojovû. Je to tûÏké
– i pro herce, nás v‰echny – vím to!
Vûfite, tato nelehká pfiíprava se vy-
platí. Josef BAJER

Váleãn˘ film a i jeho natáãení je vÏdy pro neznalé
velmi atraktivní. Je to prostfiedí, které si v na‰í zemi
v reálu pamatují pouze na‰i seniofii. VÏdyÈ od po-
sledního váleãného v˘stfielu uplynulo více jak 62 let.
Pfiesto vznikají filmy, které dobu plné utrpení ukazu-
jí. Proto, aby varovaly, aby i mlad‰í si uvûdomili, Ïe
války, násilí, to ne‰tûstí lidí, se mÛÏe kdykoliv vrátit
– pokud nebudeme obezfietní.

(fav)



NOVINKY
MISE DO LÒNA AL-KAJDY

Svût má za sebou newyorské
a lond˘nské teroristické atentáty.
Je to realita, ale souãasnû i kulisa
oãekávaného nového románu Fre-
dericka Forsytha. Západní bezpeã-
nostní sluÏby nemohou opomenout
Ïádnou stopu, kter˘ by pomohla
odhalit dal‰í plány atentátníkÛ.
V poãítaãi vysokého pfiedstavitele
Al-Kajdy, kter˘ se radûji zabil, neÏ
by se nechal zatknout, na‰li dÛle-
Ïité dokumenty naznaãující, Ïe se
chystá nepfiedstavitelnû niãivá ak-
ce. Co teì? Je to my‰lenka pfiímo
‰ílená: zpravodaj‰tí experti se roz-
hodnou vyslat pfiímo do ústfiedí
arabsk˘ch teroristÛ vlastního ‰pio-
na. Los padne na Mika Martina,
plukovníka SAS ve v˘sluÏbû. For-
syth znovu dokazuje, Ïe je v Ïánru
‰pionáÏního thrilleru nepfiekonatel-
n˘m mistrem. Jeho nov˘ román
Afghánec vydává Euromedia
Group a k dostání je za pouh˘ch
259 korun.

K LÉTU PAT¤Í. VRAÎDA

Tedy spí‰ detektivka. A správná
detektivka je ta, která zaãíná mor-
dem. Nová kniha ãeské autorky
Michaely Klevisové nás zavede do
praÏského lesoparku, kde je v noci
u‰krcena mladá Ïena. Jako posled-
ní s ní nejspí‰ mluvila novináfika
Julie Kellerová. ObûÈ sde navíc ná-
padnû podobá její dcefii Kláfie. Je
to náhoda? Nebo mûl zemfiít nûkdo
docela jin˘? SloÏit˘ hlavolam fie‰í
sympatick˘ inspektor Josef Berg-
man. Kroky vraha vydalo naklada-
telství Motto a pofiídit je mÛÏete za
209 korun.

10 nejprodávanûj‰ích
1. Frederic Forsyth: Afghánec,

259 Kã
2. (-) Wilbur Smith: ¤eka bohÛ

IV, 269 Kã
3. (+) Miguel Ruiz: âtyfii dohody,

160 Kã
4. (-) Michal Viewegh: Andûlé

v‰edního dne, 150 Kã
5. Irena Obermannová: V pûnû,

209 Kã
6. (-) Iveta Tou‰lová a kol.: Tou-

lavá kamera 4, 249 Kã
7. (=) J. R. R. Tolkien: Húrinovy

dûti, 289 Kã
8. (+) Paulo Coelho: âarodûjka

z Portobella, 239 Kã
9. Terry Pratchet: Zimodûj

10. Zdenûk Tro‰ka: Nebe v hubû
aneb Chrocht, chrocht., 249 Kã

Tuto pravidelnou rubriku pfiipra-
vujeme ve spolupráci s kniÏním
velkoobchodem Kanzelsberger.
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V interních ‰kodováck˘ch novinách
·kodaMobil ã. 12, roãník 13) vy‰el
ãlánek o automobilu Jawa 700. Tento
vÛz se v tfiicát˘ch letech minulého
století vyrábûl v licenci nûmecké fir-
my D.K.W. a byl vÛbec prvním auto-
mobilem, kter˘ vyrobila kvasinská
automobilka JAWA. Vozidlo, které
zahájilo úspû‰nou historii automobi-
lové v˘roby v Kvasinách, mûlo dvou-
taktní, kapalinou chlazen˘ dvouválec
s obsahem 684 ccm, dosahovalo v˘-
konu 19 koní a jeho hmotnost ãinila
720 kg. Vozítko se dokázalo prohánût
rychlostí aÏ 90 km /hod, mûlo spotfie-

bu 7 l/100 km a jeho cena ãinila
22 900 Kã. Reklamní text z roku
1934 byl doplnûn snímky, u kter˘ch
je napsáno: Snadnou manipulaci
s plátûnou stfiechou polokabrioletu
pfiedvádí sleãna Vûra Matûjásková,
administrativní pracovnice a pfiíleÏi-
tostná reklamní girl. Na jafie 1934
19letou sleãnu Vûru Matûjáskovou
nyní po 73 letech nav‰tívil ná‰ spolu-
pracovník Josef Krám. V meziãase se
vdala a zmûnila pfiíjmení na Ví‰ková.
Bydlí v Dobru‰ce a 22. ãervence osla-
vila uÏ 93 narozeniny. Je mimofiádnû
bystrá a má závidûníhodn˘ pfiehled.

Vyprávûla o tom,
jak jako ãerstvá
absolventka
stfiední ‰koly po-
znala pana F. K.
Janeãka, jak pro-
bíhala její „pfiijí-
mací zkou‰ka“ na
místo sekretáfiky
a mnoho dal‰ích
zajímav˘ch po-

drobností.
Ochotnû uká-
zala ve svém
albu originály
reklamních snímkÛ a jako návdavek
pfiidala svou karikaturu, kterou pro ni
o deset let pozdûji, v roce 1944, na-
maloval Jifií ·litr, spolupracovník její-
ho manÏela ve skuhrovské firmû Por-
kert. (red)

Nadaãní fond Vesel˘ senior jsme 
zaloÏily s kolegyní Eli‰kou

Klepalovou loni v srpnu, tento mûsíc
tedy bude mít první v˘roãí. Mûla
jsem moÏnost pfiijít do styku se star-
‰ími lidmi v léãebnû dlouhodobû ne-
mocn˘ch a tro‰ku nahlédnout do
problematiky zdravotnické péãe
v tûchto zafiízeních a zjistila jsem, Ïe
jejich stav je tristní – Ïe se neinves-
tují peníze do nov˘ch pfiístrojÛ. Ani
obecn˘ pfiístup k seniorÛm není do-
br˘: Celá spoleãnost na nû nahlíÏí
jako na nûjaké pesimistické dÛchod-
ce a vlastnû je jaksi od sebe izoluje.
Tak jsme si s kolegyní fiekly, Ïe tu
není mnoho nadací nebo sdruÏení,
které by se zab˘valy my‰lenkou ak-
tivního stáfií a podporovaly rÛzné
programy pro seniory a zafiízení pro
nû urãené. Jako motto jsme si vy-
brali „napfiíã generacemi“, to zna-
mená, Ïe chceme spojovat star‰í lidi
s mlad˘mi a vytváfiet mezi nimi
mosty. A zmûnit tak nazírání spoleã-
nosti na seniory. UÏ název Vesel˘
senior by mûl provokovat i evoko-
vat.

Co bylo va‰í první akcí?
Zaãaly jsme loni v fiíjnu s akcí

Malování v Divadle pod Palmovkou,

která se stala vlastnû pilotním pro-
gramem. Prostfiednictvím sbírky
jsme vybrali finance na aktivaãní po-
mÛcky pro stacionáfi v Karlínû. Letos
v kvûtnu jsme opakovali Malování
s Vesel˘m seniorem, ale tentokrát ve
Vald‰tejnské zahradû. Malování by
se mûlo stát tradicí. Herci malovali
portréty náv‰tûvníkÛ, ktefií pfii‰li na
volné zábavní odpoledne, jeÏ mode-
rovala na‰e patronka Tereza Kostko-
vá. Formou dobrovolného vstupného
se do kasiãek vybíralo na ultrazvuk
proti bolestem pohybového aparátu

pro Libereckou léãebnu dlouhodobû
nemocn˘ch.
Kolik akcí plánujete na rok?

Loni byly dvû a letos budou cel-
kem ãtyfii. Uspofiádali jsme náv‰tûvu
dûtí základní ‰koly v Domovû dÛ-
chodcÛ v Kobylisích, kde se usku-
teãnil zábavn˘ program a firma Wal-
mark vûnovala své produkty. Cílem
akcí a fondu je ukázat, Ïe souãástí

rodiny je i dûdeãek
a babiãka, protoÏe
dnes je trend spí‰e
„single“ – lidé se
od sebe jakoby
umûle odpojují.
Co vás ãeká je‰tû
letos?

Posledním pro-
jektem roku bude
v T-mobile arénû
sportovní odpoled-
ne napfiíã genera-
cemi, kdy do toho
do toho s námi
jdou hokejisté
Sparty, ktefií nám
i propÛjãí svou

arénu. Mladí lidé i star‰í si tam bu-
dou moci zabruslit, budou tam nej-
rÛznûj‰í soutûÏe se souãasn˘mi i b˘-
val˘mi slavn˘mi sportovci i s herci
- tedy takové pfiíjemné odpoledne
pro celou rodinu od dûtí aÏ po pra-
rodiãe. V˘tûÏek dobrovolného
vstupného bude opût urãen na po-
moc nûjakému konkrétnímu zafiíze-
ní, které vybereme za pomoci dok-
torky Ivy Holmerové z Gerontolo-
gického centra Kobylisy, která je
jedním z pfiedních gerontologÛ u nás.

Ptal se Du‰an POKORN¯

Mosty mezi generacemi
Zajímavá v˘stava V objektivu senior, o které jsme psa-
li v minulém ãísle, konãí svou pouÈ na Moravském ná-
mûstí v Brnû, kde ji bude moÏné vidût od 14. do 20. zá-
fií. Nadaãní fond Vesel˘ senior, kter˘ ji uspofiádal, ale uÏ
pfiipravuje na listopad dal‰í akci, tentokrát sportovního
charakteru. Jak vlastnû fond vznikl a co se snaÏí pro se-
niory udûlat jsme se zeptali jeho zakladatelky a ãlenky
jeho správní rady Lenky Kopecké:

Reklamní girl po 73 letech

Reklamní girl
v roce 1934
(vlevo dole).
Pak na karika-
tufie Jifiího
·litra ...a tak
vypadá dnes
(horní snímek).

Na Malování ve Vald‰tejnské zahradû bylo opravdu veselo
Foto c 2media.cz
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Poradny RS âR
Sídlo praÏské poradny Rady seni-
orÛ âeské republiky je v Domû
odborov˘ch svazÛ v Praze 3,
nám. W. Churchilla 2.
Telefonní spojení: 234 462 073-7
oblast sociální: 234 462 074,
oblast právní: 234 462 073,
oblast bytová: 234 462 076,
poradna pro seniory pro práci
s PC: 234 462 075.
KaÏd˘ pracovní den (8 - 14 hod.)
je otevfiena poradna sociální.
Pracovníci poradny dále vyfiizují
kaÏdé pondûlí a stfiedu (14 - 18
hod.)
otázky právní, kaÏdé úter˘ a ãtvr-
tek (14 - 18 hod.) otázky bytové. 

Do poradny pro práci s PC mÛÏe-
te volat kaÏd˘ pracovní (9 aÏ 11
hodin), nebo napsat na e-mail:
hrebejk@rscr.cz
Osobní náv‰tûvu nejen v poãítaão-
vé poradnû je vhodné pfiedem
oznámit telefonicky.

KONTAKTNÍ ÚDAJE
REGIONÁLNÍCH 
PRACOVI·Ë:
Hradec Králové, DÛm odboro-
v˘ch sluÏeb,
Goãárova 1620 - kanceláfi 405
Telefon: 495 521 048
E-mail:
poradna.hradec.kr@rscr.cz
Vedoucím regionálního pracovi‰tû
v Hradci Králové je Prof. RNDr.
PhMr. Jan Solich, CSc.
●
Ostrava, DÛm odborov˘ch slu-
Ïeb,
âeskobratrská 18 - kanceláfi 55
Telefon: 596 111 023
E-mail: poradna.ostrava@rscr.cz
Vedoucím regionálního pracovi‰tû
v Ostravû je Ing. Oldfiich Pospí‰il.
●
Brno, DÛm odborov˘ch sluÏeb,
Malinovského nám. 4 - kanceláfi
414
Telefon: 542 139 414
E-mail: poradna.brno@rscr.cz
Vedoucím regionální poradny
v Brnû je Ing. Pavel Bfieza.

Regionální poradny pracují
v obdobném reÏimu jako praÏ-
ská centrála, neposkytují v‰ak
seniorÛm poradenství pro práci
s poãítaãem.

IINNFFOO  LLEETTEEMM

A nyní podrobnûji o obou komo-
ditách. Platba za poskytování

pitné vody, tedy vodné, obsahuje
v‰echny náklady s v˘robou pitné vo-
dy spojené, daÀ z pfiidané hodnoty
a zisk podni-
katele. Stejnû
je tomu tak
u stoãného.
Pokud hovofií-
me o cenû vo-
dy, máme na
mysli obvykle
souãet obou
cen. Vztáhne-
me – li tento
souãet na jeden kubick˘ metr, jde
o jednotkové vodné a stoãné. To ne-
ní v na‰ich obcích jednotné, protoÏe
ani náklady podnikatelÛ nejsou stej-
né. Napfi. V Praze pfiijde jednotkové
vodné a stoãné na asi 44 Kã a stejná
voda na v˘chod od v˘spy hlavního
mûsta Klánovic v obci ·estajovice
uÏ stojí skoro 
50 Kã a obdobnû o dal‰í vesnici dál
na V˘chod uÏ skoro 55 Kã. Nej-
draÏ‰í voda v âeské republice pfii-
jde na více neÏ 70 Kã atd.

U teplé uÏitkové vody (pouÏívána
zkratka TUV) se k vodnému a stoã-
nému je‰tû pfiidá cena tepelné ener-
gie pfiivedené k ohfiívání vody. 1 GJ
(gigajoule) mÛÏe v pfiípadû ohfievu
odpadním teplem z tepelné uhelné
elektrárny stát 380 Kã, ale stejné
mnoÏství tepla vyrobeného v kotel-
nû spalující propan mÛÏe stát kolem
700 Kã. ZáleÏí také na mnoÏství
tepla, které je k ohfiátí vody zapo-
tfiebí, tedy na mûrné spotfiebû tepla.
Pokud se voda ohfiívá v elektrickém
bojleru umístûném v blízkosti odbû-
ru vody, mÛÏe b˘t spotfieba 
0,2 GJ/m3. Pokud se teplá voda pro-
hání cirkulaãní smyãkou v paneláku
ve dne a v noci, i kdyÏ ji spotfiebi-

telé momentálnû nepotfiebují, mÛÏe
b˘t spotfieba 0,45 GJ/m3. A pokud
se voda pfiivádí dlouh˘m potrubím
z v˘mûníkové stanice aÏ do vzdále-
ného domu sídli‰tû, mÛÏe b˘t 
i 0,7 GJ/m3. JiÏ z tohoto dÛvodu se
v jedné obci mÛÏe cena za ohfiátí
vody li‰it aÏ o 350 %.

U teplé uÏitkové vody je navíc
k rozpoãítání ceny mezi koneãné
spotfiebitele pouÏíván u tepla potfieb-
ného k ohfiátí dvojtarif. Základní
sloÏka nákladÛ na ohfiátí v zúãtovací
jednotce (mÛÏe se jednat o dÛm na-
pojen˘ na ohfiívací zafiízení v ústfied-
ní kotelnû nebo o skupinu domÛ na-
pojen˘ch na v˘mûníkovou stanici)
se rozúãtuje mezi spotfiebitele v po-
mûru celkov˘ch ploch bytÛ, tedy 

30 % z nákladÛ je rozdûleno fixním
zpÛsobem bez ohledu na to, zda spo-
tfiebitelé teplou vodu pouÏili ãi niko-
liv. Zbytek nákladÛ ve v˘‰i 70 % se
rozpoãítá v pomûru námûrÛ byto-

v˘ch vodomûrÛ nebo v pomûru po-
ãtu osob v celoroãním prÛmûru pfií-
tomn˘ch v bytech a po zapoãtení
roãních smûrn˘ch potfieb vody (ne-
jsou - li spotfiebiãe v bytech soumû-
fiitelné, nûkde není koupelna atd.).
Pak spotfiebitelé zjistí, Ïe ve velkém
bytu s malou spotfiebou teplé vody
pfii‰el 1 kubík teplé vody na 600 Kã
a v men‰ím bytu s velkou spotfiebou
vody jen na 300 Kã. To ale není dá-
no pochybením správcovské firmy,
ale je to zpÛsobeno právû dvojtari-
fem. U telefonu, plynu nebo elektfii-
ny to nikoho uÏ nepfiekvapí, ale
u TUV s tím mají spotfiebitelé pofiád
problém.

Co si lze z uveden˘ch skuteãností
odvodit jako praktické pravidlo? Ze-
jména je tfieba:

1. ‰etfiit teplou vodou, a to je‰tû ví-
ce neÏ vodou pitnou, protoÏe
z modrého kohoutku mÛÏe téci

voda za 50 Kã ale z ãerveného
za 400 Kã, tedy 8 x draÏ‰í

2. poÏadovat na správci domu, po-
kud je to pro spotfiebitele únos-
né, aby na noc vypínal zafiízení
k ohfiívání vody a sniÏoval tak
mûrnou spotfiebu tepla v GJ/m3

na úroveÀ alespoÀ 0,3 aÏ
0,4 GJ/m3

3. sledovat bytové vodomûry pitné
a teplé uÏitkové vody a námûry
porovnávat s minul˘mi roky,
pfiípadnû z nadspotfieby vyvozo-
vat v rodinû zásahy smûfiující
k úsporám

4. dÛslednû si nechat pfiekontrolo-
vat roãní vyúãtování ceny za po-
skytování pitné vody, vytápûní
a teplé uÏitkové vody osobou,
která je problémem obeznáme-
na, napfi. v poradnû Rady senio-
rÛ âR (pro seniory bezplatnû)

Ing. Karel HANAUER,
vedoucí poradce bytové poradny RS 

âR Praha

Drahá a je‰tû draÏ‰í voda
Pitná voda spolu s odvodem spla‰kÛ do vefiejné ka-
nalizace je záleÏitost drahá. Je‰tû draÏ‰í je ale teplá
uÏitková voda spolu se stoãn˘m, a to dokonce nûko-
likanásobnû.
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Televize oblbuje
Pfiedstavuje ná‰ titulek jen ãast˘
v˘rok, kter˘ má dûti a mladistvé
dostat od televizorÛ? VÛbec ne.
Vûdci z New York State Psychi-
atric Institute pfies dvacet let
zkoumali televizní zvyklosti
v 700 rodinách s dûtmi v New
Yorku. 

Více neÏ 30% z dûtí, které se
dívaly déle neÏ tfii hodiny, mûlo
problémy s koncentrací. Tfietina
pak mûla ‰patné v˘sledky v zá-
kladní ‰kole, mnohé nezvládli
studium V·. U tûch, které se dí-
valy jen hodinu dennû, podobné
problémy mûlo jen kaÏdé desáté.
Z dûtí s nejvy‰‰ím konzumem
televize mûlo 82% problémy na
základní ‰kole a neukonãilo V·.

Podle vûdcÛ je to dÛsledkem
toho, Ïe tyto dûti si pfiíli‰ navy-
kly na pasivní zábavu a v‰e
ostatní, co vyÏadovalo vlastní
aktivitu povaÏovaly za nudné ne-
bo pfiíli‰ nároãné. 

(red)

Zdraví a ãokoláda
Také rádi mlsáte? Existuje fiada
studií, které fiíkají, Ïe ãokoláda
pomáhá pfii rÛzn˘ch zdravotních
potíÏích. Mûlo to ov‰em jeden
velk˘ nedostatek: aby se projevi-
ly pozitivní úãinky ãokolády, mu-
seli byste jí sníst tolik, Ïe velké
mnoÏství souãasnû zkonzumova-
ného cukru a tuku následnû nego-
valo kladné zdravotní úãinky.
Dlouho nebylo známé, jak se na
zdraví projevuje malé mnoÏství
ãokolády. To se zmûnilo aÏ nyní.
Vûdci z univerzitní kliniky v nû-
meckém Kolínû nad R˘nem totiÏ
uskuteãnili v˘zkum, ve kterém
vy‰etfiovali 44 pacientÛ s mírnû
zv˘‰en˘m tlakem. âást úãastníkÛ
dostávala po dobu 18 t˘dnÛ kaÏ-
d˘ den 6,3 gramu tmavé ãokolá-
dy (tedy jeden mal˘ ãtvereãek).
Druhá ãást jedla stejné mnoÏství
ãokolády bílé.

Po 18 t˘dnech se ukázalo, Ïe
u tûch, co konzumovali tmavou
ãokoládu se systolická hodnota
krevního tlaku zlep‰ila o 2,9 mm
HG, diastolická pak o 1,9 mm
HG. U tûch, co jedli bílou ãoko-
ládu se neprojevilo Ïádné zlep‰e-
ní. Zmûna hodnot krevního tlaku
se mÛÏe zdát malá, ale z lékafi-
ského hlediska není vÛbec zane-
dbatelná. UÏ sníÏení krevního tla-
ku o 3 mm HG totiÏ sniÏuje rizi-
ko srdeãního infarktu o 5%
a mozkové mrtvice o 3 procenta.
Lékafii proto doporuãují konzu-
movat dennû maliãk˘ kousek
tmavé ãokolády. Nechutná jen
dobfie, ale je i opravdov˘m
ochráncem srdce. (fav)

Pfiedstihové fiízení jiÏ od loÀského
roku neexistuje. Vystfiídaly ho

informativní osobní listy dÛchodové-
ho poji‰tûní. Ty vyhotovuje âSSZ na
základû Ïádosti obãana a oproti dfií-
vûj‰ím pfiedstihov˘m listÛm mají tu
v˘hodu, Ïe obãan má na jejich zaslá-
ní právo jednou za kalendáfiní rok.
Tedy kaÏdoroãnû bez ohledu na to,
kdy dovr‰í dÛchodov˘ vûk a vznikne
mu nárok na starobní dÛchod. O vy-
hotovení pfiedstihového listu dÛcho-
dového poji‰tûní mûly organizace
povinnost podle dfiíve platné právní
úpravy poÏádat nejpozdûji 2 roky
pfied vznikem nároku zamûstnance
na starobní dÛchod. Informativní list
obsahuje pfiehled dob dÛchodového
poji‰tûní, popfiípadû náhradních dob
poji‰tûní, uloÏen˘ch v evidenci

âSSZ a za do-
bu od roku
1986 pfiehled
vymûfiovacích
základÛ (v˘dûl-
kÛ) pro v˘po-
ãet dÛchodu
a vylouãen˘ch
dob (zejména

doby pracovní neschopnosti). âSSZ
má na vyhotovení informativního li-
stu od doruãení Ïádosti o jeho vyho-
tovení 90 kalendáfiních dnÛ.

„ObdrÏel jsem z âSSZ informa-
tivní osobní list o m˘ch dobách za-
mûstnání, ale moje v˘dûlky jsou tam
zaznamenány aÏ od roku 1986. Proã
tam nejsou uvedeny i dfiívûj‰í v˘dûl-
ky?“ A.F., Praha 10

Podle zákona ã.155/1995 Sb.,
o dÛchodovém poji‰tûní, ve znûní po-
zdûj‰ích pfiedpisÛ, se starobní dÛchod
vypoãítává z v˘dûlku za rozhodné
období, které zaãíná rokem 1986
a konãí kalendáfiním rokem bezpro-
stfiednû pfiedcházejícím kalendáfinímu
roku pfiiznání dÛchodu. Napfiíklad ob-
ãanovi, kterému byl pfiiznán dÛchod
od 1.4.2007, byl dÛchod vypoãten
z jeho pfiíjmÛ (vymûfiovacích základÛ
pro placení pojistného) za roky 1986
aÏ 2006. Rozhodné období se bude
postupnû prodluÏovat, protoÏe podle
zákona sice zaãíná rokem 1986, ale
má b˘t tfiicetileté. To bude aÏ v roce
2016, kdy se dÛchod bude vypoãítá-
vat obãanÛm z období 1986 aÏ 2015,
tedy z 30 let. Ten, komu bude dÛchod
pfiiznán napfi. od 1.1.2017, jiÏ bude
rozhodné období zaãínat rokem 1987
a ne 1986, aby byla splnûna podmín-
ka délky rozhodného období 30 rokÛ.
Tomu budou pak pfiizpÛsobeny i in-
formativní listy.

Na otázky ãtenáfiÛ DS odpovídal
JUDr. Zdenûk HÁJEK

DÛchody: OTÁZKY A ODPOVùDI
Mohu poÏádat âSSZ o vyhotovení pfiedstihového listu
dÛchodového poji‰tûní? Sly‰ela jsem, Ïe tak mohu
uãinit jiÏ 2 roky pfied vznikem nároku na dÛchod,
abych mûla ãas pfiípadnou chybûjící dobu zamûstnání
si doloÏit“. P.M., âelákovice

V minulém ãísle jsme zaãali
nastavovat po‰tovního kli-
enta v programu Outlook
Expres. Je to pouze jedna
z moÏností a pfiíjem e-mailÛ
je moÏn˘, stejnû jako v‰e
v poãítaãi, provádût nûkoli-
ka zpÛsoby.

V‰echny mo-
hou b˘t

správné a funkã-
ní. Pokud nûko-
mu vyhovuje
ten, kter˘ právû
pouÏívá, není
dÛvod to mûnit.
Snad pouze kvÛ-
li komfortu. Je-
din˘m stiskem
tlaãítka Pfieãíst
po‰tu se „nasypou“ v‰echny zprávy
v‰ech na‰ich úãtÛ do PC.

Dnes si pfieãtete nûco o tfiídûní
po‰ty, pokud pfiijímá e-mail více ãle-
nÛ domácnosti.

Po otevfiení aplikace Outlook Ex-
pres zvolíme záloÏku Nástroje
a v roletce pak zvolíme Pravidla pro
zprávy a následnû v podroletce klik-
neme na Po‰ta. Otevfie se nám okno
s názvem Nové pravidlo pro po‰tu.
Zde se nám nask˘tá nepfieberné
mnoÏství moÏností nastavení pravi-
del pro pfiijímanou po‰tu: od odmít-
nutí e-mailu od urãitého uÏivatele aÏ
po roztfiídûní po‰ty do schránek jed-
notliv˘ch pfiíjemcÛ, zahození obtûÏu-
jící po‰ty, pfiesunutí zpráv do urãené
sloÏky, zkopírování zpráv do pfiedem

stanoveného adresáfie, pfieposlání e-
mailu na jinou adresu apod.

Zaãneme tím nejjednodu‰‰ím, a to
roztfiídûním po‰ty pro nûkolik ãlenÛ
rodiny dle e-mailové adresy pfiíjemce
do vlastní schránky.

Po otevfiení okna Nové pravidlo
pro po‰tu zatrhneme v horním oknû
poloÏku Kde fiádek komu obsahuje
osoby a v dal‰ím podoknû zatrhneme
poloÏku Pfiesunout do urãené sloÏ-
ky. Nyní se nám objevily vybrané
poloÏky v dal‰í spodní ãásti obû
omodfiené a pouh˘m klikem na první
z nich (obsahuje osoby) mÛÏeme za-
dat poÏadované. V tomto pfiípadû e-
mail adresu prvního ãlena rodiny.
Napfi. jana.novakova@seznam.cz
Poté klikneme na druh˘ fiádek
s oznaãením (urãené) sloÏky. Otevfie
se nám okno Pfiesunout. Zda omo-
dfiíme fiádek Místní sloÏky a klikne-
me na Nová sloÏka. Otevfie se nám

podokno s názvem Nová sloÏka
a zde vepí‰eme napfi. Po‰ta Jana. Po-
tvrdíme OK. To nás vrátí do základ-
ního okna Nové pravidlo pro po‰tu.
Zde potvrdíme OK a máme nastave-
no první pravidlo pro pfiíjem zpráv.
Stejn˘m zpÛsobem nastavíme dru-
hou a dal‰í po‰tovní schránku. Zmû-
na bude v zadání (obsahuje osoby).
Zde zadáme napfi.
pavel.novak@upcmail.cz a novou
sloÏku oznaãíme Po‰ta Pavel. Po po-
tvrzení máme nastaveno druhé pravi-
dlo a pfiíchozí po‰ta se nám bude tfií-
dit podle toho, komu je adresována.
V‰echny tyto e-mail adresy musí b˘t
nastavené v Outlook Expresu tak, jak
jsme popsali v minulém ãísle Doby
seniorÛ (7/2007). Tak pro tento díl
konãíme a pfií‰tû budeme pokraãovat
dal‰ím nastavením po‰tovního klien-
ta, zejména dal‰ích moÏností pravi-
del pro pfiíchozí zprávy. (ZH)

Nastavujeme po‰tovního klienta (2)

Poradnu pro práci
s PC vede Zdenûk
Hfiebejk.

Práce s PC je stále oblíbenûj‰ím oborem i na univerzitách 3. vûku a poãítaãové kur-
zy pro seniory vznikají i v mnoha men‰ích místech.

IINNFFOO  LLEETTEEMM
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Jedním z vdûãn˘ch míst, které
mÛÏete nav‰tívit s vnouãaty, jsou
zoologické zahrady. Rozhodli
jsme se v DS informovat o tom,
co v nich mÛÏete vidût nového.

Trojãata v Liberci
Devatenáctého ãervence do‰lo
v Liberecké zoologické zahradû
k druhé nejvût‰í události roku.
Slavnostnû tu pokfitili trojãata lev-
hartÛ ãínsk˘ch, která se tu narodi-

la 18. dubna. Liberecká zoo má
v chovu ‰elem dlouhou tradici – uÏ
v letech 1939-40 byli v Zoo Libe-
rec vystavováni berber‰tí lvi
a ostatní ‰elmy. Poslední odchov
levhartÛ ãínsk˘ch se tu podafiil
v roce 1978, kdy se narodili dva
sameãci a samiãka. Rodiãi leto‰-
ních klukÛ jsou MandÏí, narozená
v nûmecké ZOO Halle, a Richard,
kter˘ do ZOO Liberec pfii‰el v ro-
ce 2006 z Plznû na námluvy. Pro
oba rodiãe jsou to první mláìata.

Levhart ãínsk˘ ob˘vá v˘chodní
a stfiední âínu a jde o kriticky
ohroÏen˘ druh, kter˘ postupnû mi-
zí z lesÛ, savan, hor i stepí celé in-
domalajské oblasti. 

Albíni ve Zlínû
Ve zlínské zoo se potû‰itelnû roz-
rostla tlupa 32 klokanÛ rudokr-
k˘ch. Narodilo se hned 10 kloka-
ních miminek, z nichÏ 2 jsou stej-
nû jako v pfiedchozích letech albín-
ci. Vût‰ina mláìat jiÏ mámin vak
pomalu opou‰tí a prozkoumávají

krásy ven-
kovního v˘-
bûhu.
Skupinu
klokanÛ ru-
dokrk˘ch
získala zlín-
ská zoo
v srpnu
2004 z ang-
lické zoo
Woburn,

v‰ichni mûli typickou barvu – tma-
vohnûdou s rezavou skvrnou na
plecích a krku. První mláìata pfii-
‰la na svût v roce 2005, k velké-
mu pfiekvapení v‰ech se narodili 2
albínci. 
Klokan rudokrk˘ v dospûlosti
mûfií kolem 90 cm a váÏí necel˘ch
30 kg. Má velmi hustou srst, díky
které sná‰í i chladnûj‰í poãasí. Své
jméno dostal podle narudlého za-
barvení na plecích a na krku. Jeho
pÛvodní domovinou je Tasmánie
a jihov˘chodní Austrálie. (d)

TTIIPPYY DDSS

V pfiípadû pfiepadení násilníkem,
kter˘ nám chce sebrat penû-

Ïenku nebo i mobil máme dvû moÏ-
nosti: buì mu dát co chce nebo se
bránit. Pro první pfiípad se ãasto do-
poruãuje vzít si sebou dvû penûÏen-
ky - do druhé strãit stovku nebo sto
padesát korun a nûjaké drobné.
V pfiípadû pfiepadení dát útoãníkovi
ji. U star‰í osoby násilník stejnû ne-
oãekává, Ïe by po kapsách nosila ti-
síce. V takovém pfiípadû nepfiijdeme
také o doklady, jejichÏ opûtovné zís-
kání nûjakou dobu trvá.

JestliÏe se rozhodneme bránit se,
máme moÏností daleko víc. Jako
první se nabízí rÛzná bojová umûní.
„I lidé po ‰edesátce se mohou zú-
ãastnit v˘cviku bojového umûní,
které namísto prudk˘ch kopÛ ãi úde-
rÛ padání na zem vyuÏívá více páky
a pfii v˘cviku ve skupinû mu dobr˘
instruktor fiekne které cviky jeÏ dû-
lají ostatní, má vynechat,“ fiíká inÏe-
n˘r Strnad z klubu bojov˘ch umûní
BUDO Hostivafi. „Ov‰em v‰e závisí
na zdraví, na srdci i fyzické kondici.

Ta se cviãením zvy‰uje a i cviãen-
cÛm v tomto vûku s ní roste i psy-
chická odolnost, takÏe jsou schopni
fie‰it konflikt s agresorem tfieba tím,
Ïe vstoupí do jeho karmy a i kdyÏ ho
fyzicky nepfieválcují, v kurzu sebeo-
brany se nauãí zvyknout si na to, Ïe
jsou napadení, tedy
jsou tedy schopn˘
fie‰it situaci mno-
hem klidnûji.“

Ti, kdo patfiiãnou
fyzickou kondici
nemají, ne-
musejí je‰tû
vû‰et hla-
vu. Jim
mohou
pomoci
technické
prostfied-
ky sebeo-
brany. Je
jich celá fia-
da od paraly-
zérÛ pfies
obranné spreje
aÏ po zbranû.

CO PRO SENIORY?
„Samotné paralyzéry bych seniorÛm
nedoporuãoval,“ fiíká poruãík Jan
Holub z praÏské policie. „pfii jejich
pouÏití je vzdálenost mezi útoãní-
kem a obûtí pfiíli‰ malá - musejí b˘t
v pfiímém kontaktu - a silnûj‰í násil-

ník mÛÏe paralyzér odrazit ãi vytrh-
nout a podobnû. Pro tuto vûkovou
kategorii bych rozhodnû volil nûkte-
r˘ z obran˘ch sprejÛ.“

Klasick˘ slzn˘ plyn tedy látka CS
ãi CR (tak jsou oznaãovány na etike-
tách sprejÛ), kter˘ dráÏdí i horní ces-
ty d˘chací mají jednu nev˘hodu, kte-
rou zná policie i armáda z praxe:
„Ne vÏdy úãinnû pÛsobí na osoby
podnapilé ãi lidi pod drogami, fiíká
podplukovník Libor Kovárník z Po-
licejní akademie âR. „Proto bych
osobnû doporuãil pro sebeobranu
pfiípravky s cayensk˘m pepfiem, ano
takov˘m, kter˘ máte doma v kuchy-
ni. Cayensk˘ pepfi se prodává ve
smûsi s vodou nebo alkoholem. Jako
optimální bych vidûl cayensk˘ pepfi
v alkoholu, protoÏe se lépe odpafiu-
je.“

„Doporuãujeme spreje kupovat
v kamenn˘ch obchodech - v obcho-
dech se zbranûmi, s bezpeãnostní
technikou, rozhodnû ne na trÏi‰ti. Pfii
nákupu se podívejte jestli náplÀ ne-
má pro‰lou záruãní dobu. Sprej mu-
sí mít ãesky nebo aspoÀ slovensky
napsanou etiketu, na níÏ musí b˘t in-
formace o tom jakou látku obsahuje,
jaké má úãinky a bezpeãnostní po-
kyny,“ dodává poruãík Holub.

Spreje se vyskytují ve stfiech for-
mách: první z nich vytváfií mlhu ma-
liãk˘ch kapiãek úãinné látky, takÏe
jistû zasahuje útoãníka v pomûrnû
velkém prostoru. Druh˘, naz˘van˘

Jak se bránitMÛÏeme se ubránit násilní-
kovi, kter˘ nás pfiepadne?
Máme se vÛbec bránit?
A jak si máme poãínat?
âím se bránit nejlépe? Od-
borníci: Ze sprejÛ je nej-
lep‰í cayensk˘ pepfi, popfií-
padû kombinace spreje
a elektrického paralyzéru.
Co musíte vûdût o zbraních
a sprejích.
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Z nov˘ch CD a DVD
Pokud jste je‰tû nena‰li to svoje
CD ãi DVD na srpen mÛÏete se
podívat na to, co vy‰lo v poslední
dobû a vybrat si:
SLAVÍK
Z MADRIDU
(DVD)

Po úspû‰né 2CD
kompilaci je tu
stejnû vydatné
DVD. Sedmde-
sát pût let na svûtû, a nejménû padesát
z nich na scénû, tak skvûlá je umûlec-
ká dráha Waldemara Matu‰ky. âtyfii
desítky hitov˘ch songÛ od Eldoráda
pfies Buì pofiád se mnou aÏ po sema-
forskou Písniãku pro Zuzanu i ukázky
z hudebních filmÛ Kdyby tisíc klari-
netÛ, Fantom z Morrisvillu, Ta na‰e
písniãka ãeská, Trhák nebo Noc na
Karl‰tejnû, to v‰e pfiedstavuje obrov-
skou porci v˘borné muziky.

BRUM, BRUM

Scéna divadla Se-
mafor zaÏívala
postupem ãasu
nejen promûny
autorsk˘ch a he-
reck˘ch t˘mÛ, ale

i etapy, kdy se mimofiádnû dafiilo ba-
vit publikum humorem komikÛ, do té
doby neznám˘ch a neãekanû pasova-
n˘ch do role komediantÛ. To platí
zvlá‰tû o období, v nûmÏ spolu vystu-
povala trojice gagmanÛ ·imek, Sobo-
ta a NároÏn˘. Na v˘bûru si poslechne-
me scénky Nápadník, Lucerna, Cid
i titulní scénku Brum, brum atd..

NEZBEDNÉ
POHÁDKY

Pokud vás budou
vnouãata
o prázdninách
zlobit, máte pro
nû nûco, co moÏ-
ná je‰tû neznají. Málokteré novodobé
pohádky setrvají v pamûti tolika gene-
rací, jako popletené Nezbedné pohád-
ky Josefa Lady. Pobavit se nad nimi
ov‰em mÛÏe nejvíc ten, kter˘ zná pÛ-
vodní báchorky, ze kter˘ch autor ro‰-
Èácky vy‰el a celé je po svém zamotal.
Vyprávûjí Naìa Konvalinková a Vác-
lav Vydra

KLASIKA
NOVù

Mlad˘ violoncel-
lista Tomá‰ Jam-
ník patfií dnes
k na‰im nejtalen-
tovanûj‰ím mla-

d˘m umûlcÛm. CD, které se objevuje
na trhu, je jeho debutem. Rovnocen-
n˘m partnerem u klavíru je mu Ivo
Kahánek. MÛÏete si poslechnout So-
nátu pro violoncello a klavír ã. 2 od
Bohuslava MartinÛ, Variace na Rossi-
noho téma pro violoncello a klavír,
Pohádku pro violoncello a klavír od
Leo‰e Janáãka a Sonátu pro oba ná-
stroje op. 9 od Miloslava Kabeláãe.

(d)

TTIIPPYY DDSS
nûkdy také tekutá stfiela, stfiíká sou-
stfiedûné vût‰í kapiãky na vût‰í vzdá-
lenost (na ãtyfii metry mají rozptyl
cca 30 cm, na 2 metry poloviãní),
náplÀ tfietího se zmûní v pûnu. Vla-
dimír KÛpa z ãeské firmy, která
technické prostfiedky sebeobrany vy-
rábí vysvûtluje: „Mezi tekutou stfie-
lou a pûnou není aÏ tak velk˘ rozdíl
- ãlovûk musí mít chladnokrevnost
a zasáhnout útoãníka do obliãeje,
pûna je ãásteãnû lep‰í v tom, Ïe za-
teãe i za br˘le, je to trochu jistûj‰í
ale ne o moc. Rozdíl je také v dálce,
na kterou mÛÏete útoãníka zasáh-
nout: tekutá stfiela doletí aÏ na ãtyfii
metry, pûna, protoÏe udûlá cestou ta-
kov˘ chomáãek, kter˘ je brÏdûn˘
vzduchem, zhruba o metr ménû. Pû-
nové spreje jsou pfiitom dvakrát
draÏ‰í. Je jasné, Ïe sprej s tekutou
stfielou chce trochu chladnokrevného
ãlovûka protoÏe se musí trefit, Ame-
riãané preferují mlhu - napaden˘ utí-
ká a stfiíká za sebe, útoãník probûh-
ne pomûrnû velk˘m prostorem zasa-
Ïen˘m mlhou. Mlha je v‰ak spí‰e
pro mlad‰í roãníky, které umûjí bû-
hat nejménû stejnû rychle jako útoã-
ník. Navíc mlhu nemÛÏete pouÏít za
protivûtru, v místnosti ãi v autû.“
Vzhledem k tomu, Ïe vût‰ina pro-
blematick˘ch událostí se odehrává

v noci a s tekutou stfielou musíte tre-
fit útoãníka do obliãeje, spojila KÛ-
pova firma obranné spreje se svítil-
nou s LED diodou.Ta svítí zhruba
do místa kam letí tekutá stfiela a ta-
ké oslÀuje útoãníka.

Samotné paralyzéry pro seniory
poruãík Holub nedoporuãoval, ale
existuje paralyzér, kter˘ obsahuje
i sprej v podobû tekuté stfiely. „Spo-
juje v˘hody obou systémÛ a je proto
vysoce úãinn˘,“ vysvûtluje Vladimír
KÛpa. „Elektrick˘ paralyzér samot-
n˘ má jednu nev˘hodu: opilé ãi
zdrogované útoãníky nemusí vÏdyc-
ky udolat. Vycházeli jsme tedy z to-
ho, Ïe kdyÏ vás útoãník uÏ znenadá-
ní popadne ze zadu kde ho sprejem

nezne‰kodníte, elektrick˘m paraly-
zérem mÛÏete sáhnout za sebe - a po
v˘boji vás útoãník spolehlivû pustí.
Vy se otoãíte a zne‰kodníte ho spre-
jem. KdyÏ útoãník vidí v ruce své
obûti paralyzér, neãeká, Ïe ho lze
pouÏít i na dálku.“

Existují i plynové pistole. Ty jsou
ov‰em mnohdy k nerozeznání od
stfielné zbranû. Podle majora Kovár-
níka to mÛÏe b˘t v˘hodou i nev˘ho-
dou: pohled na zbraÀ mÛÏe sv˘m
vzhledem nûkterého útoãníka odra-
dit, na druhé stranû ale také mÛÏe lé-
pe fyzicky vybaven˘ agresor strach
ze stfielné zbranû pfiekonat a pak ze
vzteku ublíÏit své obûti daleko víc
neÏli jí pÛvodnû chtûl - tfieba namís-
to sebrání kabelky ji mÛÏe zmlátit
a poté tvrdit, Ïe se cítil ohroÏen
stfielnou zbraní.

K získání stfielné zbranû je zapo-
tfiebí pofiídit si zbrojní prÛkaz. Jeho
získání není nijak limitováno vûkem
smûrem vzhÛru, nicménû je limito-
váno zdravotní prohlídkou. JestliÏe
byste si opravdu chtûli pofiídit zbraÀ,
musíte proto nejdfiíve za lékafiem.
Jakou zbraÀ by pak pro seniora do-
poruãil poruãík Holub? „Nûjakou
men‰í pistoli kompakt nebo sub-
kompakt v ráÏi 9mm Borowning,
která má dostateãn˘ zastavovací úãi-
nek a pfiitom náboj umoÏÀuje kon-
struovat men‰í zbraÀ, která se dá po-
hodlnû nosit. Revolvery na rozdíl od

pistole mají ménû
nábojÛ - vût‰inou
pût ãi ‰est, ale pfii
stfielbû se jen
maãká spou‰È,
pro pouÏití je
jednodu‰‰í. Ale
kaÏd˘ si musí
sám rozmyslet co
mu sedí, vyzkou-
‰et si rÛzné typy
na stfielnicích.“

JestliÏe si nûja-
k˘ technick˘ pro-
stfiedek sebeobra-
ny pofiídíte, ne-
smíte ho nosit jen
tak v kabelce ãi

v ta‰ce nebo v kapse saka s klíãi
a dal‰ími vûcmi. KdyÏ se zaãnete
hrabat v kabelce ãi v ta‰ce jste na
zemi dfiív neÏli obrann˘ sprej vytáh-
nete. V˘robci doporuãují vhodná
pouzdra ãi je sami ke sv˘m v˘rob-
kÛm dodávají. V pfiípadû, Ïe pou-
zdro nemáte, noste sprej v kapse sa-
motn˘, ov‰em nejlépe je v pfiípadû,
Ïe jdete domÛ v noci, drÏet sprej
prostû v ruce, nechcete-li b˘t nápad-
ní, tu ruku mÛÏete vsunout do kapsy
u saka ãi kabátu.

ROZHODUJE
ROZHODNOST

Co je ale jak v pfiípadû pouÏití
obranného spreje, tak v pfiípadû
zbranû dÛleÏité, je Ïe jestliÏe je uÏ
vytáhnete na útoãníka, musíte b˘t
rozhodnuti je pouÏít. „Mûli jsme pfií-
pad, kdyÏ Ïena útoãníkovi sprejem
vyhroÏovala tak dlouho, aÏ se k ní
pfiiblíÏil na dosah a sprej jí vykroutil
z ruky. Velká ãást úspûchu sebeo-
brany je totiÏ záleÏitostí psychiky.
âlovûk ve chvílí obrany musí zapo-
menout na cokoli jiného a soustfiedit
se jen na tu obranu, ne uvaÏovat co
kdyÏ mu ublíÏím,“ fiíká poruãík Ho-
lub.

DÛleÏitá je je‰tû jedna vûc:
„I kdyÏ se ãlovûk brání oprávnûnû
musí, jakmile unikne, útok ozná-
mit,“ radí poruãík Jan Holub. „Jed-
nak proto, aby byl pachatel dopaden,
ale také proto aby nenastal problém
s pfiípadn˘m obvinûním z neposkyt-
nutí pomoci. Útoãník, se sice dopus-
til protiprávního jednání, ale podle
zákona kdybyste mu v obranû zpÛ-
sobili nûjaké váÏnûj‰í zranûní a ne-
chali ho bez pomoci, mohli byste
b˘t vy‰etfiováni pro podezfiení z ne-
poskytnutí pomoci. Samozfiejmû je
nesmysl abyste pomáhali sami ãlo-
vûku, kter˘ vás pfied chvílí napadl.
Tuto povinnost splníte oznámením
policii. Jakmile se dostanete do bez-
peãí staãí zavolat linku 158 a ozná-
mit pfiepadení s tím, Ïe pachatel je
moÏná zranûn.“

Du‰an POKORN¯

na ulici
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Podpofiil jste v˘stavu V objektivu senior. Proã jste
do toho ‰el?

KdyÏ je nûjaká vûc jen trochu dobrá, tak do toho pro-
stû jdu. A tohle se mi zdálo navíc velmi milé. ·el do
toho v˘born˘ fotograf pan Sluka, tak proã ne já, kdyÏ
jsem navíc sám senior a mám tramvaj zadarmo. Verni-
sáÏ byla moc pûkná. Potkal jsem se na ní tfieba s panem
Ebenem. Sice mnû asi nikdy nevezme do svého pofia-
du, ale bylo to skuteãnû velmi pfiátelské setkání.

Na v˘stavû máte své fotky. Jedna z nich mnû mi-
mofiádnû oslovila. Je v ní smutek a souãasnû vyza-
fiuje sílu. Na té fotce je vá‰ otec.

Ano, ta fotka je skuteãnû dobrá. Jsem rád, Ïe jsem
ji je‰tû staãil, protoÏe rok po ní otec zemfiel. Nedávno
jsem byl na hfibitovû, kde jsem ji fotil, ale uÏ to mís-
to nemÛÏu najít. Je to na Ïidovském hfibitovû v Praze
na Ol‰anech. Byla tam deska, na které byla jména je-
ho sedmi bratrÛ, ktefií zÛstali v koncentraãních tábo-
rech v Polsku a v Nûmecku. Dnes je tam v‰echno ji-
nak a hodnû i zmizelo. Jsem rád, Ïe jsem to vyfotil.
Bylo to je‰tû na kinofilm kodak. Tak uÏ se dneska ne-
fotí. Pfiesnû si to pamatuji a ten negativ je jedin˘, kte-
r˘ vydrÏel bez jakékoli retu‰e.

Vyfotil jste tragedii Ïidovství. Ale vá‰ tatínek na té
fotce není zdrcen˘, vypadá vyrovnanû.

On byl velmi hodn˘. VydrÏet smrt tolika lidí v pfií-
buzenstvu, sv˘ch bratrÛ, tak to svûdãí o velké síle. On
také, kdyÏ na‰li Eichmanna, soudili ho a pak vû‰eli,
necítil Ïádné zadostiuãinûní. I kdyÏ ho jednou Ei-
chmann kopl na apelplacu v Terezínû do ramene. Ta-
tínek byl sice malé postavy, ale nûjak pfieãníval a tak
ho Eichmann nakopl.

Asi se na to ptala uÏ spousta lidí, ale zkusím to ta-
ky: jak jste se dostal k fotografování?

Je‰tû neÏ jsem ‰el do uãení, bylo do roku 1948
moÏné koupit na stáncích ãasopisy Time a Life. Time
mnû moc nezajímal, protoÏe jsem vÛbec neumûl ang-
licky, ale Life mûl velké celostránkové fotky, tehdy
ãernobílé. Já jsem nevûdûl, Ïe jsou to fotky tehdy nej-
vût‰ích fotografÛ Margaret Bourke-Whiteové, Eugena
Smithe nebo, Giselle Freundové a potû‰ile jsem mûl
za to, Ïe nûco podobného bych mohl dûlat taky. To
mne inspirovalo. Pak jsem mûl jít jako syn úfiedníka
do dolÛ, ale matka to nûjak zafiídila a já jsem dostal
místo uãedníka u reprodukãní fotografie. To je dnes
fiemeslo uÏ úplnû zaniklé, tehdy to byla dûlnická prá-
ce ãíslo pût. Moc se mi to nelíbilo, podmínky byly

stra‰né. Ov‰em já jsem se souãasnû s tím nauãil fie-
meslo, to znamená ãernobíl˘ proces, negativ, pozitiv.

Îe jste zaãal fotit, zavinila tedy my‰lenka, Ïe to co
umí fotografové z Life, umí Jan Saudek taky?

Pfiesnû tak. A to jsem samozfiejmû krutû spletl. To
jsem nikdy nedokázal.

Okolí pfiekvapujete nejen sv˘mi ãasto i sebekritic-
k˘mi v˘roky, ale i svojí vitalitou. Co dûláte vy, abys-
te byl fit?

Chlastám.(Smích).
My nejsme bulvár, takÏe vám na to neskoãíme.

Teì jsem s vámi ‰el do schodÛ. Zatímco mnû zmoh-
ly, vy vypadáte, jako by tûch nûkolik ãinÏákov˘ch pa-
ter vÛbec nebylo. Takovou kondici pitím nezískáte.

Dobrá. Vãera jsem zkou‰el, co vydrÏím. A tak jsem
bûÏel deset kilometrÛ. Odpoledne ve dvû hodiny.

To právû v Klementinu zaznamenali teplotní re-
kord. Namûfiili pfies 36 stupÀÛ ve stínu. A vy jste
v tom vedru bûhal?

Já jsem chtûl vûdût, jestli padnu, ale nepadl jsem.
Jen jsem mûl zvífiecí ÏízeÀ, takÏe jsem se pak doslo-
va pfiisál k vodovodu. Bûhám dvakrát t˘dnû. Ov‰em
upozornil mnû kolega Kuãera, Ïe mohu najednou pad-
nout a b˘t mrtv˘. TakÏe mohu to zkou‰et, ale nemo-
hu to dûlat donekoneãna, protoÏe najednou mÛÏe vy-
povûdût srdce. Ale kdyÏ ono stojí za to, zkusit to.
Vãera jsem mûl radost, protoÏe v takovém vedru jsem
nebûÏel, co jsem naÏivu.

No fyzickou kondici máte, Ïe vám ji mÛÏe leckdo
závidût. Souhlasil byste s tím, Ïe b˘t fit není jen o fy-
ziãce? Îe je to i o mentalitû?

No jistû. Chodím na cviãení a tam jsou chlapi, tfie-
ba b˘valí mistfii republiky a oni fiíkají, Ïe uÏ neÏijí
s Ïenami. Jeden mi fiekl, Ïe uÏ sedm let nemûl Ïenu.
Ani manÏelku ani pfiípadnû nûjakou jinou dámu. Já si
myslím, Ïe to je ‰patnû. âlovûk pfiestane myslet na Ïe-
ny, pfiestane se ãistû strojit a pfiestane o sebe dbát a je
ztracen. 

Vy fiíkáte, Ïe sex patfií k Ïivotu v kaÏdém vûku. Je
to va‰e krédo?

Ano. NemÛÏu nikomu radit, ale mám dojem, Ïe
jakmile ãlovûk ztratí zájem o milování, tak je to ‰pat-
né. Pfied lety jsem byl v televizi v takovém prasáckém
pofiadu Pefiíãko a tam se mû moderátorka ptala, jaká
byla nejstar‰í dáma v mém Ïivotû. A já jsem fiekl, Ïe
jí bylo 67 let. A ta dívãina si pak stûÏovala, Ïe jsem
jí rok pfiidal, Ïe jí bylo teprve ‰esta‰edesát. Musel
jsem se z toho vylhat. BohuÏel jsem ji nûjak ztratil.
Pfiestala na mnû vûfiit, nûco se jí nelíbilo a zmizela mi
ze Ïivota. Teì uÏ jí bude 77 let.

Teì toãíte film, pfiesnûji natáãí se film o vás. Vi-
dûl jsem trajler, ve kterém tanãíte.

Ano, ale teì uÏ jen v náznaku. Nemám uÏ
vitální nohy. Tanãení mi nahrazuje chÛze.
A ten film? To bude celoveãerní dokument.
V lednu by mûl jít do kin. Ale bude to urãitû
propadák, i kdyÏ letos v prosinci by se mûl zú-
ãastnit soutûÏe v Berlínû.

Bude to film o va‰em Ïivotû. Îivot není jen

procházka rÛÏov˘m sadem. Jsou v nûm ãasto i pro-
blémy. Doãetl jsem se, Ïe i vy jste se pral se sebe-
vraÏdou. Co je na tom pravdy?

To bylo z ne‰Èastné lásky. Tehdy mi bylo asi pade-
sát. Zachránili mnû v poslední chvíli. Ale pak jsem
nûjak zmoudfiel a jsem rád, Ïe se mi to nepovedlo.
A uÏ nikdy jsem to pak nezkou‰el.

Co obsahuje zmoudfiení?
Zmoudfiení je, Ïe si váÏím kaÏdého dne a snaÏím se

kaÏd˘ den proÏít naplno. VáÏím si kaÏdého dne, kter˘
je mi je‰tû vymezen,

JenÏe vy, místo to-
ho, abyste si uÏíval
plodÛ tvrdé práce,
jste tfieba dal sedm
milionÛ dvû stû ti-
síc korun na dob-
roãinné úãely.
Proã?

Tehdy jsem
byl bohat˘
a mûl jsem kap-
ku ‰patné svû-
domí. ¤íkal
jsem si: hoke-

jisti, co byli v Na-
ganu, dali dohromady dva mili-

ony, tak ty sám dá‰ víc a bude‰ slavnej.
Samozfiejmû, nikdo si toho vÛbec nev‰i-
ml. Byl to v˘tûÏek z mé v˘stavy
v Obecním domû, kterou navíc v novi-
nách strhali. Mûla sice nejvût‰í náv‰tûv-
nost, ale o tom se v novinách nikdo ne-
zmínil. Noviny napsaly, Ïe nejvût‰í ná-
v‰tûvnost mûla jedna kolegynû.

Mnû ta dobroãinnost zaujala hned
z nûkolika dÛvodÛ. ¤íkal jsem si, proã
to dûlá, kdyÏ mu v âesku spoleãnost
dluÏí uznání? A na dobroãinnosti mi
také trochu vadí, Ïe nûkdy ãást zmizí
u prostfiedníkÛ a nûkdy jakoby supluje
to, co by vyspûlá spoleãnost mûla hradit
z vefiejn˘ch prostfiedkÛ. Otevírá se mi
nÛÏ v kapse, kdyÏ ãtu, Ïe na nemocné
dítû se tûÏce sbírá po korunách a na po-
mníãky poslancÛ, ktefií si znovuzvolení
chtûjí pojistit tfieba v˘stavbou golfov˘ch

hfii‰È, se miliony ve státním rozpoãtu najdou skoro
vÏdy.

Ano, na to jsou skuteãnû dva názory. Ten jeden je,
Ïe za peníze, které dáte na charitu, si Ïijí i úfiedníci,
lékafii a lidi v kanceláfiích rÛzn˘ch nadací nebo tfieba
spolku na ochranu zvífiat. Ale i kdyÏ z toho tfieba ta-
ky trochu Ïijí, tak je to podle mnû pofiád lep‰í, neÏ
kdyÏ nedáte vÛbec nic. Samozfiejmû, Ïe mnû také
‰tve, kdyÏ se ze spoleãn˘ch penûz dává na zbyteãnos-
ti. Tady ov‰em jde o to, komu dáte hlas ve volbách,
aby se to nedûlo. Já tedy na charitu dávám dodnes, ale
dnes mnû Ïádají hlavnû o obrazy, protoÏe se slu‰nû
vydraÏí. Tfieba teì jsem pro jednu aukci v Liberci ma-
loval obrázek matka s dítûtem, hodnû jsem si s ním
vyhrál, a pokud se dobfie vydraÏí, budu mít radost.

Vy jste znám˘ pfiedev‰ím jako fotograf. Proã nyní
obrazy? Dávají fantazii vût‰í prostor neÏ fotka?

Ne, to je docela jednodu‰e snaha kaÏdého profesio-
nála vyniknout i v jiném oboru. Malovat, zkusit zpí-
vat nebo tancovat. Ale já teì navíc nemám na vyhnu-
tí, úspory jsou na kontû b˘valé pfiítelkynû, rodina mi
sebrala moje negativy a tak musím malovat, abych se
uÏivil. I kdyby lidé chtûli moje fotky kupovat, já je
nemám z ãeho dûlat. TakÏe maluju. Takov˘m rádoby
realistick˘m stylem. Moje b˘valá americká galeristka
mi napsala, Ïe lidé si to kupují hlavnû kvÛli jménu.
Psala, Ïe ty obrazy vidûla, nemá o nich nejmen‰í mí-
nûní a fiíká, Ïe nejsou nic, co by patfiilo do umûlecké
galerie.

Opût mnû pfiekvapujete. Hodnû rÛzn˘ch celebrit si
totiÏ myslí, Ïe kdyÏ vedle toho, v ãem vynikli, zaãnou
dûlat nûco jiného, Ïe i v tom zákonitû patfií ke ‰piãce.

Nepatfií. Ale je to zábava a tvÛrci pfii tom zaÏijí
uspokojení.

Vás mimo jiné uspokojuje to, Ïe dûláte rád lidem
radost.

Jo. U plácku, kam chodím bûhat, bydlí v boudû pár
bezdomovcÛ. Vãera na mnû pfii‰la ta bezdomovkynû
a Ïádala mnû, zda bych jí dal dva volÀásky na moji
v˘stavu. Tu v˘stavu v‰ak nepofiádám já a Ïádné vol-
Àásky nemám, takÏe jí budu muset dát sto padesát ko-
run. Bude mnû to trochu mrzet, protoÏe ona je‰tû ne-
ní tak stará, aby tam ‰la jako penzistka a stálo to míÀ.
Ale já jí tu radost udûlám, to mnû nezabije, i kdyÏ teì
zrovna nejsem nejbohat‰í. Ale nejsem taky tak chudej
jako ona.

Za rozhovor podûkoval Franti‰ek VONDERKA,
Foto Zdenûk H¤EBEJK

Jeho fotky patfií k tomu, ãemu se
fiíká rodinné stfiíbro, byÈ názory
na jeho tvorbu mohou a také jsou
velmi rÛzné. Pro jedny je genius,
pro druhé a to zejména ty, co
ãerpají své zprávy z bulváru,
ochlasta a prasák. AÈ tak ãi
onak, jeho jméno je synonymem
pro nekompromisní hledání vlast-
ní cesty. Svût ho za to uznává,
má fiadu zahraniãních cen a vy-
znamenání, doma v‰ak dlouho
nebyl prorokem. AÏ loni si do
svého zápisníku na internetu mo-
hl napsat: „Po dlouhém, bezmála
nekoneãném údobí ignorování ze
strany vrchnosti, dostává se mi
z rukou ministra kultury vyzna-
menání nejvy‰‰í, Artis Bohemiae
Amicis, spolu se spisovateli Vla-
dimírem Körnerem a Milanem
Kunderou – za ‰ífiení dobrého
jména vlasti v zahraniãí.“

Jan Saudek je vûkem senior, sv˘mi my‰-
lenkami vûãnû mlad˘ a provokující rebel.
Pod zdánlivû drsnou slupkou je v‰ak
ukryta jemná a citlivá du‰e. DS ho zpoví-
dala v jeho ateliéru v Praze na ÎiÏkovû.

Jan Saudek bûhem rozhovoru s ‰éfredaktorem DS.

Tento siln˘ snímek Jana Saudka má název MÛj otec.

Tohoto prostopá‰ného medvídka dostal Jan Saudek od jedné ze
sv˘ch ãetn˘ch pfiítelkyÀ. Jeho komentáfi „Dávno bych se ho zbavil,
ale dárky a vzpomínky se pfiece nevyhazují.“
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Vyhráli! Správné znûní tajenky z minula:.neb jej mohou chválit bez závisti. Knihy z nabídky velkoobchodu Kanzelsberger vyhrávají J. ·imãík z Ostravy - Po-
ruby, V. Kukla z Havífiova, J. Valenta z Prahy, J. Filipová z PlasÛ, L. Shánûl z Hr. Králové, B. Zelinková z Brna, J. Gelnarová ze Sviadnova, F. DoleÏal z Nového
Mûsto n. M., S. Hantonová z Prahy 5a F. Ka‰par z Dolního Îandova. V˘hercÛm blahopfiejeme, v‰em ostatním drÏíme palce pfii losování v˘hercÛ dne‰ní kfiíÏovky. Na
její tajenku ãekáme na znám˘ch adresách (viz tiráÏ) do 20. srpna.

HOUBOV¯ PAPRIKÁ·
POT¤EBUJEME: 400 g ãerstv˘ch hub,
100 g másla, 2 lÏíce hladké mouky, 1/2 lÏíã-
ky mleté sladké papriky, sÛl, pepfi, chilli, 
1 men‰í ãervenou kapii, 1 zakysanou sme-
tanu (asi 150 g)

POSTUP: Houby podusíme do mûkka.
Z másla a mouky udûláme jí‰ku, pak pfii-
dáme sladkou papriku, zalejeme vodou,
aby vznikla fiídká omáãka. Pfiidáme po-
du‰ené houby, kapii nakrájenou na kost-
ky a kofiení a asi 10 minut pomalu pova-

fiíme. Tûsnû pfied podáváním pfiidáme za-
kysanou smetanu a jen necháme projít
varem. Pokrm by mûl mít omáãkovou
hustotu. Podáváme s houskov˘m knedlí-
kem.

HOUBOVÁ SEKANÁ
POT¤EBUJEME (pro 4 osoby): 1 kg mle-
tého masa, 250 g hub (hlíva, hfiiby apod.),
1 cibuli, 2 vejce, 2 housky namoãené v mlé-
ce, 4 strouÏky ãesneku, sádlo, strouhanku
na zahu‰tûní, v˘var, kmín, rozmar˘nu, ba-
zalku, majoránku, pepfi, sÛl.

POSTUP: Houby oãistíme, podusíme na
sádle s nasekanou cibulkou, pfiidáme kmín
a necháme vychladnout. Smûs smícháme
s mlet˘m masem, vymaãkan˘mi houskami,
vejci, utfien˘m ãesnekem, solí, pepfiem
a bylinkami. Zahustíme strouhankou, vy-
tvarujeme ‰i‰ku, podlijeme v˘varem a dá-
me péct na 40 minut. Podáváme s vafien˘-
mi brambory nebo chlebem.

NUDLE CO DÒM DAL
POT¤EBUJEME: bezvajeãné instantní nud-
le, balíãek mraÏené zeleniny – mrkev, kvûták,
brokolice, ke‰u pfiírodní ãi slané, olivov˘ olej,

kofiení – grilovaná zelenina, sojová omáãka,
pepfi, sÛl, kari.

POSTUP: Na pánvi rozpálíme olivov˘
olej a dáme mraÏenou zeleninu. Mezitím
v misce zalejeme instantní nudle – trvají
asi tfii minuty. KdyÏ zelenina trochu po-
volí, posypeme kofiením – grilovaná zele-
nina a kari, pepfi, sÛl a vloÏíme scezené
nudle. Chvíli smaÏíme, kdyÏ se zaãnou
nudle chytat, zalejeme trochou sojové
omáãky a pfiisypeme ke‰u. Pro ty, co ne-
vydrÏí bez masa, je moÏné pfied zeleninou
osmaÏit kufiecí prsíãka.

VA¤ÍME CHUTNù, ZDRAVù A LEVNù



Najdete ji kousek od Staro-
mûstského námûstí v T˘nské
ulici ã. p. 10 v nenápadném
starém paláci: první svûto-
vé Muzeum ãokoládov˘ch
obrazÛ.

Expozice má nûkolik zvlá‰tností.
Tou první je, Ïe u pokladny

k lístku dostanete jako ochutnávku
upravené ãokoládové boby a kousek
ãokolády. Pak se seznámíte s prÛfie-

zem prací v˘tvarníka Vladimíra âe-
cha, kter˘ byl v poãátku své tvorby
ovlivnûn pracemi malífie secese Al-
fonse Muchy. Jednou ho napadlo
malovat obrazy pomocí bûÏné ãoko-

lády v barvû hnûdé a bílé. V sálech
uvidíte ukázky toho, co lze s ãokolá-
dou a dobr˘m nápadem za pomoci
originálních pracovních technik vy-
tvofiit. V prvním sále v˘tvarník po-
uÏil teplem rozpu‰tûné ãokolády, na-
ná‰ené pomocí ‰pachtle na plátno,
v dal‰ích sálech pak pfiedstavuje ná-
v‰tûvníkÛm malby vytvofiené pomocí
‰tûtce, nûkteré podle motivÛ slav-
n˘ch obrazÛ Leonarda da Vinci...
V muzeu se dozvíte mnoho o historii
ãokolády a o ãokoládû vÛbec. Tfieba
to, Ïe na poãátku slávy kakaovníku
pravého Theobroma cacao byl roku
1519 Herman Cortéz, kter˘ dobyl
Mexiko a poznal aztéck˘ nápoj s ná-
zvem chocolati. Koneãnou chuÈ ão-
kolády pak ovlivÀuje nûkolik fakto-
rÛ. KaÏd˘ druh kakaov˘ch bobÛ má
svou specifickou chuÈ, ale také zá-
kladní druhy a v˘robní postupy urãu-
jí její vlastnosti. K základním dru-
hÛm ãokolády patfií neslazená, hofiká,
jemná a mléãná. V muzeu se dovíte,
jak se vyrábûjí, jaké mají sloÏení i co

v‰e se dá následnû z rÛzn˘ch druhÛ
ãokolády a z kakaov˘ch bobÛ vÛbec
pfiipravit, vãetnû likérÛ. Zajímavostí
tohoto unikátního muzea je také to,
Ïe náv‰tûvníci si sami mohou zkusit
namalovat za pomoci teplé ãokolády
vlastní obraz na papír. Tuto moÏnost
oceÀují pfiedev‰ím dûti, takÏe pokud
se rozhodnete pro náv‰tûvu, nezapo-
meÀte na své vnuky. Je moÏné, Ïe
nûkteré z náv‰tûvníkÛ bude prohlíd-
ka muzea inspirovat k tomu, aby si
ãasem doma vytvofiili vlastní „ãoko-
ládovou“ galerii. Muzeum je v létû
otevfieno dennû od 11.30 do 19 ho-
din. (text a foto ãjg)
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V‰echno je relativ-
ní. KaÏd˘ klad má
i své mínus a nao-
pak. Nic není jen
ãerné nebo jen bílé,
i kdyÏ to tak nûktefií
je‰itní hlupáci (viz
i souãasná ãeská po-
litika) tvrdí. Z toho-
to poznání se odvíjí
i tajenka na‰eho su-
doku. Va‰ím úko-
lem je správnû do-
konãit následující
rãení: Kdo pije víno,
neví jak ‰kodí; ten,
kdo ho nepije,.

Na va‰e odpovûdi
normální po‰tou ne-
bo e-mailem ãeká-
me na znám˘ch ad-
resách (viz tiráÏ na str. 14) do 20. srpna. Nikdy u nich nezapomeÀte uvést svoji zpá-
teãní adresu! Opakovanû se zejména u e-mailÛ stává, Ïe normální po‰tovní adresa ode-
silatele chybí. Vûfite, Ïe e-mailem se pfiípadná vûcná v˘hra skuteãnû nedá odeslat.

POSTUP: Po vepsání v‰ech správn˘ch ãísel pfiipi‰te ke v‰em jedniãkám tato pís-
mena: VJTVRSÉÍE. Ke v‰em dvojkám pak tato písmena: KNÁPOÍPÎA. Vpisujte
postupnû po sloupcích zleva doprava. Tajenka se ãte po fiádcích shora dolÛ.

NÁVOD K ¤E·ENÍ: DoplÀte mfiíÏku dal‰ími ãísly tak, aby kaÏd˘ fiádek, kaÏd˘
sloupec i kaÏdé pole o 3x3 políãkách obsahovaly v‰echna ãísla od 1 - 9, Ïádné se ne-
smí opakovat.

V¯HERCI Z MINULA:
Správné fie‰ení: Dnes veãer pÛjdu do hospody na pivo. Slibuji ale , Ïe do devíti bu-

du doma.A pak pÛjdu do hospody. CD s písniãkami Evy a Va‰ka, ktefií jsou spon-
zory na‰eho sudoku, vyhrávají L. PraÏákova ze Sázavy, J. Fla‰ar z Ostravy a M. Kfien
z Prahy. Odpovûdûli správnû a navíc mûli ‰tûstí pfii losování. Gratulujeme a hodnû
‰tûstí pfiejeme v‰em, kdo se dají do lu‰tûní dne‰ního úkolu. Na tfii v˘herce opût ãeka-
jí ceny, které do soutûÏe vûnovali Eva a Va‰ek.

S U D O K UZasmûjte se s námi
Na laviãce v parku spí bezdomovec.
Vzbudí ho mladá paní a ptá se:
„Prosím vás, kolik je hodin?“ -
„Nevím, nemám hodinky!“
Za tfii hodiny ho budí skupina klu-
kÛ, stejná otázka, stejná odpovûì.
Za chvíli totéÏ s mlad˘m studentem,
to uÏ bezdomovec nevydrÏí a na kus
kartonu napí‰e: „NEVÍM, KOLIK
JE HODIN!“
Za pÛl hodiny ho vzbudí babiãka se
slovy: „Pane, je pÛl osmé!“
●
Pravidlo lékafie Záchranné sluÏby
první pomoci: âím pozdûji pfiijede‰,
tím pfiesnûj‰í diagnózu mÛÏe‰ urãit.
●
Chcete mít zdravé psy? Kupujte jim
Pedigree Pal!
Chcete mít zdravé koãky? Kupujte
jim Whiskas!
Chcete b˘t zdraví? Jezte psy a koã-
ky!
●
Proã mezi skokany do vody není ani
jeden knûz? Bojí se, Ïe by se pfied
nimi mohla voda rozestoupit.
●
Pfiijde paní Nováková od lékafie
a manÏel se jí ptá: „Tak, co ti dok-
tor fiíkal?“ - „Poznal na mnû, Ïe
jsem sokolka.“ - „Opravdu?“ -
„KdyÏ jsem se svlékla, fiekl: „No,
nazdar!“
●
Faráfi jde po vesnici a najednou vi-
dí obrovsk˘ billboard, na nûm je
kfiíÏ a na kfiíÏi JeÏí‰. Pod kfiíÏem je

nápis: „Na‰e hfiebíky udrÏí v‰ech-
no!“ Faráfi je velmi poboufien,
a proto se rozhodne pohovofiit
s majitelem Ïelezáfiství, kterému
billboard patfií. Vysvûtlí majiteli, Ïe
takto tedy ne a majitel ho ujistí, Ïe
dá vûci do pofiádku. Druh˘ den jde
faráfi na kontrolu billboardu. Na
billboardu je prázdn˘ kfiíÏ, dole pod
ním se v blátû válí JeÏí‰ a nápis
praví: „S hfiebíky od nás by se to
nestalo!“
●
Typicky ãesk˘: Proã jste si v pane-
láku dali krmítko do okna, máte rá-
di ptáãky? Ne, ale sousedi pod námi
si pfied oknem zaãali vû‰et prádlo.
●
Statisticky bylo dokázáno, Ïe na
kaÏdého muÏe, kter˘ dosáhne vûku
85 let, pfiipadá sedm Ïen. To uÏ je
ale pro mnû bohuÏel pozdû!
●
Jak to, Ïe utrácí‰ tolik za cigarety?
ProtoÏe kupuji jen ty kvalitní. NA
ZDRAVÍ SE ·ET¤IT NESMÍ.
●
„Vãera jsme se s manÏelkou pohá-
dali, ale stejnû jsem mûl poslední
slovo já.“ „A cos jí fiekl?“ „Tak si to
teda kup.“
●
Pfiijde malá Ïabiãka ke zvûrolékafii
a na hlavû má ponoÏku. Doktor
spráskne ruce a ptá se: „Îabiãko,
proboha, kdo ti to udûlal!“ Îabiãka
odvûtí: „DrÏ hubu! Tohle je pfiepa-
dení!“

vás zve na náv‰tûvuDDSS

âokoládová rarita v Praze
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Pohled do „ãokoládové“ obrazárny

Namalovat obrázek horkou ãokoládou si
mohou zkusit i náv‰tûvníci



Nûmecké smeti‰tû
Do âeské republiky bylo od léta
2005 do prvního ãtvrtletí 2006 nele-
gálnû dovezeno kolem 30 tisíc tun
nûmeckého komunálního odpadu. Po
roce a pÛl je jasné, Ïe ho vût‰ina
u nás zÛstane. Potvrdila to v ãervenci
âeská inspekce Ïivotního prostfiedí
(âIÎP).

Z 30 tisíc tun nûmeckého odpadu
nezákonnû pfiivezeného do âR skon-
ãila zhruba polovina na bûÏn˘ch
skládkách. Zbytek smûfioval pfiede-
v‰ím do obcí Milovice, Lahoviãky,
Sosnová, Arnoltice a Libãeves. Tam
konãil pfiedev‰ím domácí odpad, tex-
tilie a plasty z Bavorska a Saska-An-
haltska.

Ministerstvo Ïivotního prostfiedí
jedná s nûmeck˘mi úfiady o navráce-
ní odpadÛ od loÀského léta. Uspûlo
minimálnû. KaÏdou tunu totiÏ vyjed-
navaãi musí protistranû sloÏitû doka-
zovat. V budoucnu se má je‰tû jednat
o navrácení zhruba dvou aÏ tfiech ti-
síc tun, coÏ je pouh˘ zlomek z toho,
co k nám bylo dovezeno. Náklady na
Bursíkovy vyjednavaãe jsou tak zjev-
nû vy‰‰í neÏ efekt jejich vyjednávání.

âIÎP uloÏila firmám, které se na
nezákonn˘ch obchodech podílely,
pokuty za více neÏ 30 miliónÛ korun.
Vymahatelnost tûchto penûz je
ov‰em podle mluvãí inspekce sloÏitá,
protoÏe vût‰ina firem, které se na ‰pi-
navém obchodu podílely, je v kon-
kurzu.

Jin˘mi slovy: ‰kody opût zaplatí-
me my v‰ichni. Odpovûdní, ktefií nad
dovozy zavírali oãi a majitelé dovoz-
ních firem, ktefií se na tom nakapso-
vali a vãas vyhlásili konkurs, se niãe-
ho bát nemusejí. Tak to dopadá, kdyÏ
proroci prosperity hlásají, Ïe hlavní je
byznys a Ïivotní prostfiedí je aÏ tfie‰-
niãkou na dortu, na kterou si nejdfiív
musíme vydûlat. (fav)

Dvojí metr?
Velitel policejní hlídky, která kon-
cem ãervna vy‰etfiovala nehodu mí-
stopfiedsedy âeskomoravského fotba-

lového svazu
a ‰éfa reprezen-
tace Vlastimila
Ko‰Èála, u poli-
cie skonãil. Ne-
dal totiÏ v rámci
‰etfiení viníkovi
nehody Ko‰Èálo-
vi d˘chnout.

Ko‰Èál, kter˘ v den nehody slavil 50.
narozeniny, pil podle televizních zá-
bûrÛ na odpolední tiskové konferenci
alkohol. Po havárii to v‰ak popfiel
a tvrdil, Ïe si sklenkou jen pfiiÈukával.
Pfii nehodû nebyl nikdo zranûn. Poli-
cejní prezidium pak potvrdilo, Ïe exi-
stuje závazn˘ pokyn policejního pre-
zidenta, podle kterého musí b˘t de-
chová zkou‰ka udûlána pfii kaÏdé do-
pravní nehodû. 
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SOUTùÎ: Sedm nov˘ch divÛ svûta

DDSS Co fiíkají pranostiky na srpen

Jaké jsou divy svûta, které zvolily
v esemeskovém hlasování miliony lidí
po celé zemûkouli? Proã se od sezna-
mu odborníci distancují? Co o nich
víme?

Sto milionÛ lidí z celého svûta roz-
hodlo v ãervenci o sedmi nov˘ch di-
vech svûta, na rozdíl od tûch star˘ch an-
tick˘ch, které sestavili stafií ¤ekové
pfied více neÏ dvûma tisíciletími. Hlaso-
vání provázela fiada událostí, kvÛli nimÏ
se odborníci od seznamu distancují.
Egypt, snad ze strachu, Ïe jeho pyrami-
dy – jedin˘ antick˘ div svûta, kter˘ pfie-
Ïil do dne‰ních dob – by v hlasování
nemusely uspût, poÏádal o jejich vyfia-
zení z hlasování. Jordánská královská
rodina vystoupila naopak na podporu
kandidatury skalního mûsta Petra stejnû
jako politici v lidnaté Indii bojovali za
TádÏmahal. V Brazílii prezident da Sil-
va dokonce pfiímo osobnû vyzval obãa-
ny, aby hlasovali pro dnes asi nejspor-
nûj‰í z nov˘ch divÛ. AÈ uÏ nov˘ seznam
divÛ vznikal jakkoli, je tu, rozhodlo
o nûm sto milionÛ lidí, a musíme s ním
poãítat. Podívejme se na nû.

Velká ãínská zeì (âína) - Nejroz-
sáhlej‰í stavba na svûtû se zaãala stavût
ve 3. století pfied na‰ím letopoãtem jako
ochrana pfied mongolsk˘mi nájezdy.
Dne‰ní podoba pochází z 15. aÏ 17. sto-

letí. Zeì mûfií aÏ 6400 km a vysoká je
místy aÏ 11 m.

Koloseum (Itálie) - Koloseum dal
v ¤ímû postavit císafi Vespasián, do-
konãeno bylo roku 80 na‰eho letopoãtu.
Amfiteátr s dvojit˘m ochozem a otevfie-
n˘mi arkádami z kamene a mramoru
slouÏil jako aréna pro hry, zápasy gladi-
átorÛ a zvífiat i divadelní pfiestavení.
Hledi‰tû pojalo aÏ 50.000 divákÛ.

TádÏmahal (Indie) - Mauzoleum vy-
soké 75 metrÛ postavil císafi ·áhdÏahán
v r. 1648 na památku své milované
manÏelky Mumtáz Mahal. Stavba hrob-
ky na mramorovém podstavci uprostfied
okrasn˘ch zahrad trvala 22 let a praco-
valo na ní 20.000 dûlníkÛ.

Petra (Jordánsko) - Celé skalní mûs-
to vytesali do rÛÏového pískovce v pou-
‰ti koãovní Nabatejci - obytné místnos-
ti, hrobky, pokladnice, chrámy i láznû.
Pfied 2000 lety z nûj uãinili bohaté mûs-
to, kde se zastavovaly kupecké karava-
ny.

Machu picchu (Peru) - Posvátné
pevnosti InkÛ ve v˘‰ce 2360 metrÛ nad
mofiem dala název nedaleká hora. Kom-
plex s chrámy, paláci, terasami a zahra-
dami vznikl okolo roku 1450 asi sto ki-
lometrÛ od tehdej‰ího centra fií‰e Cuska.

Chichén Itzá (Mexiko) - Nejznámûj-
‰í chrámové mûsto na mexickém Yuca-

tánu slouÏilo jako politické a ekonomic-
ké centrum civilizace MayÛ a ToltékÛ.
Kukulcánova pyramida, observatofi Ca-
racol a dal‰í unikátní architektonická dí-
la uprostfied dÏungle jsou stará pfies tisíc
let.

Socha Krista Spasitele (Brazílie) -
Socha od francouzského sochafie Paula
Landowského byla na vrchol hory Cor-
covado nad Riem de Janeiro umístûna
v fiíjnu 1931. Navrhl ji Brazilec Heitor
da Silva Costa. Mûfií 38 metrÛ. (d)

A na‰e soutûÏní otázka: Jeden z nov˘ch di-
vÛ svûta je pouh˘m okem k rozeznání
i z obûÏné dráhy kolem Zemû, po které ve
vesmíru létají astronauti. Kter˘ to je?
Správná odpovûì na otázku z minulého ãís-
la zní: Karel IV. poloÏil základní kámen no-
vého mostu na pravém, ãili staromûstském
bfiehu Vltavy. Vyhrávají J. Cach z DraÏkovi-
ce, S. Fano‰ z Pelhfiimova a O. Kopsa
z Doudleb n. Orl.

„I kdyÏ ze strni‰È obãas fuãí, hor-
ko nás pfiece jen muãí,“ fiíká

první z nich. A má pravdu - srpen je
i podle meteorologÛ dlouhodobû dru-
h˘m nejteplej‰ím mûsícem v roce,
ov‰em b˘vá daleko ménû de‰tiv˘ ne-
Ïli mûsíc pfiede‰l˘. Tomu odpovídá i
dal‰í pranostika: „KdyÏ v srpnu napr-
‰í, tak neÏ se obûd pojí, v‰ecko slun-
ce vysu‰í.“ I tfietí, která praví: „Srpen
má nejkrásnûj‰í poãasí v roce.“

Krásná je pranostika, která fiíká:
„Moc hub srpnov˘ch – moc vánic
snûhov˘ch.“ A také tato: „Srpen
z poãátku-li hfieje, zima pak se dlou-
ho snûhem skvûje.“ Nebo dal‰í: „Po-
tí-li se Dominik (4.), bude je‰tû Ma-
rek (25. 4.) v koÏi‰e.“ JenÏe meteo-
rologové jsou k takovému „párová-
ní“ letních mûsícÛ a zimy, které se
v pranostikách velice ãasto objevuje
znaãnû skeptiãtí. Záhadou naopak je
pranostika, která tvrdí: „KdyÏ je
v srpnu ráno hodnû rosy, mají z toho
radost vosy.“ Jak se ale fiíká: I kdyÏ
to tfieba není pravda, je to aspoÀ hez-
ky fieãeno.

Jedním ze dvou dnÛ, na které pra-
nostiky nejvíce ukazují je Vavfiinec
(10.): „Vavfiinec – první podzimec.“
Právû kolem Vavfiince zaãínají prÛ-
mûrné teploty obvykle klesat, proto
se tento svátek povaÏovával za první
podzimní den, nebo alespoÀ za pfied-
zvûst dal‰ího roãního období. „KdyÏ
o svatém Vavfiinci slunce svítí, bu-
dem dobré víno míti,“ tvrdí dal‰í
moudrost na‰ich pfiedkÛ, ale jeden
hezk˘ den je pfiece jen pro dobré ví-
no málo a tak meteorologové stejnû
jako dal‰í tvÛrci pranostik - a hlavnû
vinafii - sázejí spí‰e na jiné rãení:
„KdyÏ den svatého Vavfiince a Nane-
bevzetí Panny Marie pûkn˘ jest, tedy
oãekávají vinafii dobr˘ vinn˘ podzi-
mek.“ Svátek Nanebevzetí Panny
Marie je 15. pranostika se tak t˘ká
del‰ího ãasového období, coÏ vina-
fiÛm rozhodnû vyhovuje daleko spí‰.

VÛbec nejvíce srpnov˘ch pranos-
tik se t˘ká svatého Bartolomûje
(24.), nejlapidárnûj‰í z nich si v‰ímá
zkracování dne: „Bartolomûj svat˘
odpoledne krátí.“ Dal‰í pak poklesu

teplot a také toho, Ïe srpen spolu se
záfiím jsou u nás na rosu nejvydat-
nûj‰í mûsíce: „Po Bartolomûji stude-
n˘ rosy, nechoìte ráno bosi.“ A: „O
svatém Bartolomûji naplije jelen do
fieky, a proto se nemá jiÏ nikdo kou-
pat.“ ¤íkalo se i: „Boufií-li na svaté-
ho Bartolomûje, boufií po nûm je‰tû
více,“ coÏ upozorÀovalo na skuteã-
nost, Ïe jestliÏe je srpen oproti ãer-
venci chud‰í na dé‰È, boufiky jsou bû-
hem tohoto mûsíce ãast˘m zjevem.

Také r˘movaná pranostika z ães-
komoravského pomezí vychází podle
meteorologÛ z opakované zku‰enosti
rolníkÛ: „Fouká-li na Bartolomûje
z Moravy, vorej sedláãku pomaly,
fouká-li na Bartolomûje vítr z âech,
pak si sedláãku s oráním pospû‰.“
UpozorÀuje na to, Ïe fouká-li touto
dobou vítr v˘chodních smûrÛ, mÛÏe
se jednat o anticyklonální situaci,
která by mûla udrÏet pûkné poãasí,
zatímco vítr od západu varuje, Ïe lze
oãekávat nástup cyklonálního de‰ti-
vého poãasí, které by mohlo zname-
nat rozbahnûní polí.

Pranostiky na svátek Stûtí Jana
Kfititele, tedy 29. jsou jen dvû: První
praví: „KdyÏ na den Stûtí svatého Ja-
na pr‰í, velikou zkázu ofiechy trpûti
mají.“ A druhá: „Stûtí svatého Jana -
pfiestávají jiÏ parna.“ K tomu asi uÏ
není co dodat: léto konãí - podzim
pomalu nastupuje.

Du‰an POKORN¯ (s pouÏitím knihy Jana
Munzara Medardova kápû)

Na‰i pfiedkové - pfiedev‰ím zemûdûlci na vsích, ktefií
byli na poãasí závislí, se pranostikami po staletí po-
kou‰eli pochopit jeho bûh a tak je i pfiedvídat. Podí-
vejme se, co nám fiíkají jejich dávné zku‰enosti k po-
ãasí v srpnu. Oproti ãervenci, kdy jsme si uÏívali ex-
trémních rozmarÛ poãasí, by mûl b˘t srpen  podstat-
nû „hodnûj‰í“.

TádÏmahal
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MATE¤ÍDOU·KA OBECNÁ
THYMUS SERPYLLUM L.

K matefiídou‰ce se pojí mnoÏství le-
gend, povûstí i povûr, byl jí pfiipiso-
ván i magick˘ úãinek. Îeny se jí
chránily proti ãertu a zl˘m mocnos-
tem; matefiídou‰ka se ‰ir‰ími listy
byla urãena Ïenám, s listy úzk˘mi
pomáhala muÏÛm. Podle Vergilia
se pfiidávala ÏencÛm do jídla, aby
byli chránûni pfied hadím u‰tknu-
tím. Su‰ená se dávala do bylinko-
v˘ch pytlíãkÛ pod pol‰táfi pro lep‰í
spaní. Maminky ãasto dávaly mate-
fiídou‰kov˘ ná-
lev dûtem do
koupele, aby
pr˘ byly silné.

Matefiídou‰ka
je souhrnn˘m
pojmenováním
pro více druhÛ
a odrÛd, kte-
r˘ch u nás roste
asi jedenáct s nûkolika
poddruhy.Nûkterá voní intenzivnû-
ji,jiná má vÛni slab‰í, záleÏí na ob-
sahu silice.Její název odvozen˘
z fieckého thymol = muÏnost, síla,
naznaãuje nejen sílu pomoci v trá-
pení, ale má i osvûÏující úãinky.Na-
víc ani rostlina ,ani droga nemají
vedlej‰í nepfiíznivé úãinky na orga-
nizmus.

Matefiídou‰ka mûla a má své mís-
to nejen v lidovém léãitelství proti
rÛzn˘m neduhÛm, ale i k posilují-
cím koupelím. Je vyuÏívána i v li-
kérnictví (napfi. pfii v˘robû likéru
‰artrésky - nazvaného podle Chrtre-
use, kartuziánského klá‰tera v jiÏní
Francii, kde se zaãal vyrábût). A tak
si své ‰iroké uplatnûní udrÏela do-
dne‰ka. Díky sv˘m obsahov˘m lát-
kám má antiseptické, protibakteriál-
ní a protikfieãové úãinky.

Pfii vnitfiním pouÏití matefiídou‰-
ka posiluje Ïaludek, nervy, nálev
mÛÏeme úspû‰nû pouÏíva pfii ka‰li,
nespavosti, bolestech hlavy, nechu-
tenství. Nálev bûÏnû pfiipravujeme
ze dvou kávov˘ch lÏiãek drogy na
‰álek vody, pije se dva aÏ tfiikrát
dennû.

Jako expektorans je vhodná smûs
ze stejn˘ch dílÛ matefiídou‰ky s ko-
fienem prvosenky a listem podbûlu.
Berou se dvû kávové lÏiãky smûsi
na ‰álek vody. Nálev se pije tfiikrát
dennû, mírnû pfiislazen˘ medem.

(MM)

VYHRÁLI
V minulém ãísle jsme se na tomto místû
ptali na jméno unikátního ãeského pfií-
pravku pro prostatiky, kter˘ uÏivate-
lÛm dává záruku na vracení penûz, po-
kud se nenaplní jejích oãekávání.
Správn˘ch odpovûdí, Ïe se jedná o Pro-
val EPI, pfii‰la opût velké mnoÏství.
Hromada dopisÛ i e-mailÛ. Pfii losování
mûli ‰tûstí a dárek od sponzora soutûÏe
dostanou Jaromír GerÏa z Olomouce,
Antonín Pokorn˘ z Tû‰etic a Josef Vl-
ãek z Hradce Králové. Blahopfiejeme!

TTIIPPYY  LLEETTEEMMKdyÏ zpackají objednávku
VV mmnnoohhaa ddoommááccnnooss--
tteecchh ssee vvee ssttaarr‰‰íícchh ddoo--
mmeecchh mmûûnníí aa mmûûnniitt bbuu--
ddoouu ssttaarráá ookknnaa zzaa ppllaa--
ssttoovváá.. II kkddyyÏÏ nnáázzoorryy
ooddbboorrnnííkkÛÛ nnaa nnûû ssee
nnûûkkddyy rroozzcchháázzeejjíí,, oobb--
jjeevvuujjee ssee ssttáállee vvííccee ff ii--
rreemm,, kktteerréé ssee jjeejjiicchh iinn--
ssttaallaaccíí zzaabb˘̆vvaajjíí.. AA mmnnoo--
zzíí ssppoottfifieebbiitteelléé ssii ssttûû--
ÏÏuujjíí nnaa kkvvaalliittuu jjeejjiicchh
pprrááccee..

Jde pfiedev‰ím o pfiípady, kdy firma
zanedbala svou práci od samého

poãátku - ‰patnû okna vymûfiila, pfii-
vezla jiná a spotfiebitelé musí ãekat
stanovenou lhÛtu 6 - 8 t˘dnÛ znovu,
neÏ se vyrobí nová. Nebo v druhém
pfiípadû - rozdíl ve velikosti není vel-

k˘ a fiemeslníci nabídnou dorovnání
mezery stavební úpravou.

ZáleÏí na zákaznících, co jsou
ochotni akceptovat a jak˘ postoj za-
ujmou. V prvním pfiípadû, by si mûli
pfiedev‰ím zkontrolovat smlouvu,
zda se v ní na nûjaké penále pfii zdr-
Ïení dodávky pamatuje. Pokud ne,
mohou se odvolat na § 633 obãan-
ského zákoníku, kter˘ fiíká, Ïe zhoto-
vitel je povinen dílo provést podle
smlouvy, fiádnû a v dohodnuté dobû.
CoÏ znamená, Ïe pokud firma termín
nesplní, mûl by zákazník poÏadovat
urãitou slevu. Její v˘‰e je samozfiej-
mû vûcí dohody, tu Ïádn˘ zákon ne-
stanoví.

Podle § 642 odstavec 2 obãanské-
ho zákoníku mÛÏe spotfiebitel také
odstoupit od smlouvy, kdyÏ je zfiej-
mé, Ïe dílo nebude vãas hotovo
a jestli zhotovitel neuãiní nápravu
v poskytnuté pfiimûfiené lhÛtû. Je jis-
tû otázka, co je moÏné povaÏovat za

pfiimûfienou lhÛtu, ale tûÏko souhla-
sit s násobkem té pÛvodní, tedy opût
se 6 aÏ 8 t˘dny na dodání nov˘ch
oken.

U pfiípadu, kdy spotfiebitel souhla-
sí s montáÏí oken, která jen o nûco
málo centimetrÛ neodpovídají roz-
mûrÛm oken, je evidentní, Ïe spotfie-
bitel má právo na slevu a podnikatel
dal‰í nutné stavební úpravy provede
na svoje náklady. Opût platí, Ïe v˘‰e
slevy není daná a je vûcí dohody
obou stran. Pokud se nedohodnou,
nezb˘vá neÏ soud.

Spotfiebitelé si nûkdy stûÏují, Ïe
jim majitelé firem odmítají reklama-
ce s tím, Ïe si mûli rozmûry, které
technik namûfiil, zkontrolovat. To sa-
mozfiejmû není povinnost Ïádného
spotfiebitele. Pokud firma vy‰le do
domácnosti technika, nese on za
svou práci plnou odpovûdnost.

Mgr. Ivana PICKOVÁ,
SdruÏení obrany spotfiebitelÛ,

Nejvût‰í problémy, které jsou
hlavním dÛvodem k vydá-

vání zákazÛ koupání v na‰í re-
publice je nadmûrn˘ v˘skyt fyto-
planktonu, pfiedev‰ím sinic. Sini-
ce se v povrchov˘ch vodách vy-
skytují pfiedev‰ím kvÛli jejich
zneãi‰tûní odpadními vodami,
které obsahují velké mnoÏství
fosforu, ãásteãnû i dusíku. Obec-
nû lze fiíci, Ïe trvale teplé poãasí
s dlouhou délkou sluneãního svi-
tu pfiispívá k masovému rozvoji
sinic a pokud potrvá stávající ráz
poãasí lze pfiedpokládat zhor‰ení
koupacích podmínek tam, kde je
zv˘‰en˘ pfiísun v˘‰e zmínûn˘ch
Ïivin (tj. pfiedev‰ím fosforu a du-
síku) do povrchov˘ch vod. Ná-
chylnûj‰í k v˘skytu vodního kvû-
tu sinic jsou také nádrÏe, kde se
v pfiedchozích letech jiÏ vyskyto-
val a nádrÏe mûlké, kde dochází
k rychlému prohfiátí vody. Nastí-
nit nûjakou pfiedpovûì na pfií‰tí
mûsíc je velmi problematické
a závisí na celé fiadû faktorÛ.

Hygienickou sluÏbou bylo
v ãervenci vydáno nûkolik záka-
zÛ koupání: Libereck˘ kraj -
koupali‰tû âeská Lípa – Dubice,
koupali‰tû Hefimanice a Sedmi-
horky, Karlovarsk˘ kraj – vodní
nádrÏi Skalka, Olomouck˘ kraj -

‰tûrkopískové jezero Hustopeãe
n. Beãvou a vodní nádrÏi Plum-
lov, Praha – koupali‰tû DÏbán,
PlzeÀsk˘ kraj – vodní nádrÏ
Hracholusky – Radost.

Na dal‰ích lokalitách byla vo-
da oznaãena jako nevhodná ke
koupání, kdy pro uÏivatele pfied-
stavuje urãité zdravotní riziko
a koupání nelze doporuãit ze-
jména pro dûti, tûhotné Ïeny,

osoby trpící alergií a osoby
s oslaben˘m imunitním systé-
mem. 

Jde o tyto lokality: Kraj Vyso-
ãina: vodní nádrÏ Sedlice, kou-
pali‰tû Pávov, a Okrouhlík.

Stfiedoãesk˘ kraj: Komárov-
sk˘ rybník – pláÏ Kfiineã. Praha
- koupali‰tû ·eberák a Motol.

Pokud chcete znát aktuální
stav vody v pfiírodním koupali‰-
ti, kam byste se chtûli tfieba o ví-
kendu vydat, informace vám

buì dodá va‰e krajská hygienic-
ká stanice. Kontakty na jednot-
livé hygienické stanice mÛ-
Ïete najít také na internetu na 
ministerstvu zdravotnictví –
www.mvcr.cz. (d)

KDE SE KOUPAT A KDE NE
Ponofiit se do chladivé vody je v leto‰ním létû obzvlá‰tû
lákavé. Pfiírodní koupali‰tû tak nav‰tûvuje ãím dál tím víc
lidí. Ov‰em s vedry se ve vodû objevují i zdraví nepfiejí-
cí sinice. S otázkou, jaká je situace a jak se bude vyví-
jet v srpnu, jsme se obrátili na odbor hlavního hygieni-
ka âR. Zde struãnû shrnujeme odpovûdi:



ÎIVOTNÍ STYL18 DOBA SENIORÒ srpen 2007

TTIIPPYY  LLEETTEEMM

NA CYKLOSTEZKY, KTERÉ
JSME PRO VÁS VYBRALI,
NEPOT¤EBUJETE SPECIEL-
NÍ HORSKÁ KOLA. STAâÍ
MODERNÍ CESTOVNÍ S DO-
STATEâN¯M MNOÎSTVÍM
P¤EVODÒ NEBO TREKIN-
GOVÁ KOLA CYKLOSTEZ-
KY NA·EHO V¯BùRU SE
DOPORUâUJÍ I PRO ON-LI-
NE BRUSLENÍ A TEDY NE-
MAJÍ ÎÁDNÉ OBTÍÎNù
ZVLÁDNUTELNÁ STOUPÁNÍ
âI PRUDKÁ KLESÁNÍ.

JiÏní âechy: âeské Budûjovice
– Hluboká (9 km)
Pomûrnû ‰iroká i relativnû hladká
stezka zaãíná v âesk˘ch Budûjo-
vicích u zimního stadionu a vede
nejdfiíve podél fieky Mal‰e, pak
podél Vltavy do Bavorovic a od-
tud kolem rybníkÛ a golfového
hfii‰tû aÏ do podhradí zámku
v Hluboké nad Vltavou.
JiÏní âechy: TfieboÀ - Stfiíbfiec
(7 km)
Asfaltová a relativnû i ‰iroká ces-
ta lesem se klikatí mezi rybníky
a vede po rovinû. Dá se po ní do-
jet aÏ na silniãku, která vás zave-
ze ke Stfiíbfieckému mostu a k ob-
ãerstvení u penzionu U Emy De-

stinnové. Zaparkovat lze pfiímo na
odboãce, kousek za mûstem (asi
500 metrÛ za penzionem Petra
Voka.

Severní âechy: Litomûfiice –
Mûlník (7km i ménû)
Nová trasa u Litomûfiic (pÛvodní
pû‰í cesta) byla po povodních
v roce 2002 novû opravena. Cesta
je vyasfaltovaná a nyní oznaãena
jako cyklotrasa vedoucí na Mûl-
ník ãi opaãnû na Ústí nad Labem.
Zájemci se k trase dostanou od

AKTIVNÍ SENIOR 

„Pokud se jedná o první skupinu
– lidi, ktefií provozují nûjak˘

sport ãi rÛzné sporty po cel˘ Ïivot, je
to jednoduché,“ fiíká MUDr. Jifií Ra-
dvansk˘ CSc, pfiednosta Kliniky tûlo-
v˘chovného lékafiství Fakultní ne-
mocnice v Motole. „Ti prostû mohou
pokraãovat ve sportu, kter˘ dûlali po
léta nebo si vybrat takov˘, kter˘ by je
nejvíc bavil.“
„U druhé skupiny je to sloÏitûj‰í – zá-
visí to na fiadû faktorÛ jejich zdravot-
ního stavu,“ vysvûtluje doktor Ra-
dvansk˘. „Nejvût‰í skupinu tvofií ti,
ktefií mají nadváhu. Potfiebují vût‰inou
trochu zmûnit dietní návyky, ale hlav-
nû vydávat energii, aby zhubli, sníÏili
si riziko vzniku cukrovky, srdeãních
a cévních chorob. (Ti ktefií uÏ tyto
choroby mají se ale nejprve musí po-
radit s lékafiem.) S nûjak˘m tím kilem
navíc bych doporuãil jízdu na kole
protoÏe pfii ní je hmotnost ãásteãnû
nesená sedlem, takÏe si sportem ne-
pfietíÏíte klouby. Dal‰ím vhodn˘m
sportem pro obézní je plavání, pfii
nûmÏ je tûlo nadná‰eno vodou, a ne-
namáhají se klouby a pátefi tak, jako
pfii bûhu nebo rychlej‰í chÛzi. Ti, kte-
fií nadváhu nemají, ale naopak trpí 
nadmûrn˘m sníÏením hustoty kostí –
ta vûkem klesá u kaÏdého – pfiede-
v‰ím hubené Ïeny ale i star‰í muÏi, by
mûli dát pfiednost spí‰e bûÏkafiení
v zimû, chÛzi v létû – pfii pádu z kola
by jim ãastûji hrozila zlomenina kostí
a na kole ãi pfii plavání nejsou jejich
kosti dostateãnû dráÏdûny k obnovû.
Star‰ím lidem bez vût‰í nadváhy bych
klidnû doporuãil pofiiìte si psa, nebo
jak˘koliv jin˘ dÛvod ke kaÏdodenním
dlouh˘m procházkám pokud vám to
zdraví dovolí.“

KOLO V KAÎDÉM
VùKU

„Mûla jsem jednoho pacienta, které-
mu jsme museli implantovat kardio-
stimulátor a mûl poruchy rovnová-
hy,“ vypráví MUDr. Eva Topinková
DRSc. pfiednostka Geriatrické kliniky
V‰eobecné fakultní nemocnice v Pra-
ze. „Já jsem mu doporuãovala aby si
vzal hÛlku, aby si tu stabilitu zlep‰il,
a on na to: Kdepak! UÏ jste vidûla
nûkoho, kdo by ‰el do hospody s ho-

lí? Na chatû si vezmu kolo, o to se
opírám, dotlaãím ho k hospodû,
s kaÏd˘m se pozdravím, a kdyÏ jdu
zpátky, tak to kolo zase tlaãím do-
mÛ.“ I tak lze zfiejmû kolo vyuÏít
k pohybu, ale vraÈme se spí‰e k jeho
pÛvodnímu vyuÏití.
Obecnû se dá fiíci, Ïe ãím je ãlovûk
star‰í, tím uÏ je hor‰í schopnost rov-
nováhy. „Hlavnû jde o to vyrovnat ji
pfii nûjakém vych˘lení, coÏ je schop-
nost, která je potfieba k bezpeãnému
provozování sportu,“ konstatuje pro-
fesorka Topinková. „Pokud s tím ãlo-
vûk nemá vût‰í potíÏe, jízda na kole
je dobr˘ sport, protoÏe nezatûÏuje
klouby jako bûh. Navíc lze pfii jízdû
velmi dobfie regulovat tûlesnou akti-
vitu - je moÏné ji provozovat i jako
aerobní sport s drobnou anaerobní
vloÏkou, tedy tfieba krátkodobû jet
rychle nebo do kopce a zv˘‰it zátûÏ
tak aby se kardiovaskulární systém
vhodnû zatûÏoval. Ale je moÏné jízdu
na kole vyuÏít jako ãistû vytrvalostní
sport - kdyÏ ‰lapete tfii aÏ ãtyfii hodi-
ny je to pomûrnû v˘razn˘ spalovaã
kalorií i kdyÏ nejedete rychle, zlep‰u-
je se tonus i síla zádov˘ch svalÛ.“

JAK JEZDIT 
A NA âEM?

„Samozfiejmû záleÏí na tom jak je to
kolo nastavené,“ vysvûtluje doktorka
Topinková. „MÛÏete jet jako paní ra-
dová - sedût vzpfiímenû, coÏ je tak na
rekreaãní jízdu od chalupy k chalupû,
ale taky mÛÏete na kole jezdit dvacet
aÏ tfiicet kilometrÛ, ale to uÏ musíte
mít tro‰ku jin˘ posez. U nás se na
normálních silniãních kolech moc ne-
jezdí, ale tfieba ve Francii jsem vidûla
hodnû seniorÛ jezdit právû na nich.
MÛÏete pouÏívat i trekingové kolo,

které je vhodné jak pro silnici tak
i pro lehãí terén. Pokud by se jízdû na
kole chtûl ãlovûk vûnovat opravdu
a jezdit tfieba tfiikrát t˘dnû pravidelnû
del‰í trasy, doporuãila bych mu vhod-
né odpruÏení sedla tak i vidlice.“
„Na odpruÏenou vidlici je tfieba si ale
zvyknout,“ míní docent Radvansk˘.
„Vyzkou‰el jsem si to sám na sobû,
prostû se s ní musíte nauãit jezdit:
jakmile zabrzdíte, fiidítka vám jdou
dolÛ jak se zkracuje odpruÏení, coÏ
tfieba pfii brÏdûní v zatáãkách dûlá nû-
jakou dobu problémy. Co se t˘ãe sed-
la, doporuãil bych, pokud budete jez-
dit jednou za ãas krat‰í trasy, kupte si
pohodlné ‰iroké, jestliÏe chcete jezdit
ãastûji a trasy del‰í, je v˘hodnûj‰í
sedlo úzké. Musíte si ale dávat pozor
na jeho sklon v horizontální rovinû,
kdyÏ ho sklopíte moc dolÛ vepfiedu,
bude vás tlaãit do hemeroidÛ, naopak
zase do genitálií. DÛleÏité je i na se-
zení na kole si zvykat - mÛÏete to
zkusit na domácím rotopedu, nebo
tfieba u souseda, kter˘ ho má. Obec-
nû bych seniorovi s váhou pod 90 ki-
lo klidnû doporuãil dobfie sefiízeného
starého favorita nûkde s bazaru s do-
br˘mi brzdami, úplnû staãí si na nûm
vymûnit pneumatiky – nov˘ proti-
smykov˘ plá‰È a také nechte si dát
du‰e s autoventilkem – benzínov˘ch
pump je v‰ude dost a tak namísto ob-
tíÏného dopumpovávání moderních
ventilkÛ dojedete k nûjaké z nich na-
sadíte hadici od kompresoru
a zmaãknete tlaãítko. JestliÏe má ale
nûkdo trochu vût‰í pohybové problé-
my, mûl by si pofiídit spí‰e kolo
s dámsk˘m rámem - bez ‰tangle pfied
sedlem. Nasedání na jaké jsme b˘va-
li v mládí zvyklí - ‰lápnout vnûj‰í no-
hou na pedál a pfiehodit vnitfiní nohu

Lidé, kter˘m je nad ‰edesát,
jsou co do fyzické kondice
i pohybového nadání velmi
rÛzní. Nûktefií sportovali ce-
l˘ Ïivot, jiní sice v mládí
rÛzné sporty dûlávali, ale za
dal‰í desetiletí zpohodlnûli.
A co teì, ãas na sportování
by sice byl a lékafi mi dopo-
ruãuje více se h˘bat, ale
jak? V srpnu by uÏ snad ne-
mûla pokraãovat taková ve-
dra jako v rozmarném ãer-
venci a to, o ãem dnes bu-
deme mluvit, se dá provozo-
vat i v záfií a v fiíjnu.
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hlavního nebo autobusového nád-
raÏí v Litomûfiicích. Okruh je
moÏno jezdit ve smûru Tfieboutice
(velké kolo cca 7km), nebo mal˘
okruh 1km aÏ 3 km smûrem na
Ústí nad Labem. TraÈ je v dosta-
teãné vzdálenosti od centra mûsta,
takÏe není tfieba se bát velkého
provozu.

V˘chodní âechy: T˘ni‰tû nad
Orlicí – Tfiebechovice pod Ore-
bem (5 km)
Trasa vede smûrem do Tfiebecho-
vic pod Orebem, krásn˘m aÏ po-
hádkovû vyhlíÏejícím lesem, dále
kolem asi 4 rybníãkÛ, kde plavou
kachny a labutû, aÏ k obofie s daÀ-
ky a divok˘mi prasaty. Délka tam
i zpût 10 km, kvalita povrchu -
perfektní asfalt. U tamního v˘bû-
hu s koÀmi je moÏná vyjíÏìka na
koni. Dobfie se s autem parkuje ve
mûstû nebo na zaãátku trasy na
trojúhelníkové kfiiÏovatce (odboã-
ka k voj. areálu).

JiÏní Morava – Bzenec - StráÏ-
nice (7 km)
Stezka leÏí v lesích kousek za
Bzencem. Jede se lesem, po rovi-
nû a hladkém asfaltu, cesta je do-

stateãnû ‰iroká. Pfiístup je mezi
Bzencem a StráÏnicí, kousek pfied
obcí Bzenec-Pfiívoz. Odtud vede
aÏ na silniãku spojující Ratí‰kovi-
ce s Rohatcem.

Stfiední Morava: Zlín – Zoo
Le‰ná (5km)
Stezka zaãíná ve Zlínû v areálu
Vr‰ava a vede pfies obce Kostelec
a ·típa aÏ k známé zlínské zoolo-
gické zahradû. Trasa je pestrá, za-
jímavá, má i stoupání a samozfiej-
mû také sjezd. Po cestû je dosta-
tek míst, kde se mÛÏete obãer-
stvit. Jedinou nev˘hodou b˘vá
znaãn˘ poãet bruslafiÛ a cyklistÛ
o víkendech.

TTIIPPYY  LLEETTEEMM

zezadu pfies sedlo – mÛÏe v takovém
pfiípade skonãit i pádem.“
Z hlediska pátefie jsou asi asfaltové
cyklostezky bez automobilového pro-
vozu pro seniory nejvhodnûj‰í, nic-
ménû nûkde vedou i tfieba lehãím te-
rénem: „KdyÏ nûkdo jezdil na kole
zamlada, pak si pofiídil motorku pak
auto a po ‰edesátce se bude chtít ke
kolu zase vrátit, musí si uvûdomit, Ïe
rovnováhu a postfieh uÏ nebude mít
tak precizní jako mûl pfied tûmi lety,“
upozorÀuje docent Radvansk˘. „A je
tedy urãitû zapotfiebí si jízdu vyzkou-
‰et nejlépe na nûjaké asfaltce bez
provozu.“

JAKÉ TRASY?
„Pokud je ãlovûk trénovan˘, mÛÏe
klidnû jezdit tfieba ãtyfiicet kilometrÛ.
Pokud necviãí, doporuãila bych tak
hodinku jízdy,“ fiíká profesorka Topin-
ková. „JestliÏe nemá závaÏnûj‰í srdeã-
ní onemocnûní, se pro trénink zdatnos-
ti doporuãuje minimálnû hodinová zá-
tûÏ. Pokud má, je lépe se poradit s lé-
kafiem. Ale i jinak jestliÏe nûkdo není
trénovan˘, není zvykl˘ na pohyb, mûl
by pfiedtím neÏ se rozhodne pro jízdu
na kole absolvovat nûjaké zátûÏové vy-
‰etfiení u lékafie, aby bylo jasné jakou
zátûÏ si mÛÏe dovolit.“
Jak nejlépe jezdit vzhledem k na‰emu
vûku? „Rozhodnû kdyÏ se léãíte pro
vysok˘ krevní tlak nebo jste obecnû
nepfiíli‰ fyzicky zdatn˘, tak se nuÈte
spí‰e do lehãího pfievodu,“ radí do-
cent Radvansk˘. „Tedy tro‰ku víc
otáãek pedálÛ na stejnou rychlost.
Dal‰í zásada, která je velmi dÛleÏitá,
je Ïe taková ta fale‰ná stavovská ãest,
která nám velí - já pfiece kaÏd˘ kopec
vyjedu -  mÛÏe b˘t velmi nebezpeãná
a vést i k tomu, Ïe na vrcholu zkola-
bujeme. To je ‰patnû! Není Ïádnou
ostudou kolo tlaãit: kdyÏ na to ne-
mám abych kopec vyjel, tak z kola
slezu! A je‰tû jedna pfiipomínka: zá-
konná povinnost pro seniora to není,
ale bez cyklohelmy do dne‰ního pro-
vozu – i na cyklostezku – vyjíÏdûjí

jen hazardéfii. Poslední pfiipomínka:
kolo rozhodnû není k tomu, aby se na
nûm jezdilo od hospody k hospodû.
Seniofii mají sníÏenou stabilitu uÏ vû-
kem a kdyÏ si k tomu dají ve dvou
hospodách po dvou dvanáctkách, je
velké nebezpeãí Ïe nûkde spadnou
pod auto.“

NOVINKA NORDIC
WALKING

JenÏe co, kdyÏ nechci investovat do
kola a jezdit na nûm, ale rád chodím?
Je tu nûjaká nová moÏnost na obzoru?
„Dnes bych pro tato seniory rozhodnû
doporuãoval to, ãemu se fiíká nordic
walking,“ fiíká doktor Radvansk˘.
„Chození s hÛlkami. Ty nejsou zas
tak moc drahé, vypadají tak trochu ja-
ko lyÏafiské a jsou trochu lépe odpru-
Ïené - pro seniory má tato chÛze vel-
ké v˘hody. KdyÏ budou chodit jen tak
bez hÛlek, aby vydali patfiiãnou ener-
gii, museli by chodit pfiíli‰ dlouho.
Zejména lidé s nadváhou si pfiitom ni-
ãí nosné klouby (nejprve je budou bo-
let vût‰inou kolena, potom kyãle. Ti,
ktefií mûli opakované v˘rony kotníku,
udûlají si snadno dal‰í a je po choze-
ní. S hÛlkami ulehãíte svému hybné-
mu systému a snáz získáte rytmus ry-
chlé chÛze. Navíc hole také zvy‰ují
v˘dej energie tím, Ïe máváte rukama
a opíráte se o nû. Tedy proti normál-

nímu chození má tfii v˘hody. Zvy‰uje
trochu energetick˘ v˘dej, zapojuje do
pohybu horní konãetiny a jste stabilní
- máte dvû hole a neupadnete ani na
obtíÏnûj‰ích trasách. Nejvíce je ocení-
te na horách. Severská chÛze je podle
mne pro seniory úÏasná. S tûmi hole-
mi se nemusíte vydat hned do hor, ale
dá se s nimi chodit i v Polabí po ro-
vinû, pro nûkoho vypadáte sice moÏ-
ná tro‰ku divnû, ale je to jen otázka
ãasu - uÏ vidíte turisty jak chodí s ta-
kov˘mi holemi po Praze.“

Pfiipravil Du‰an POKORN¯

NA KOLE I V CHÒZI

SPOKOJENOST V KLIMAKTERIU? 
GARANTOVANÁ!

Klimakterium (pfiechod) znamená pro kaÏdou Ïenu
fiadu zmûn. Podle síly prÛvodních projevÛ se mûní
i celková spokojenost se Ïivotem. Nûkteré Ïeny be-
rou návaly, pocity horka i psychickou nerovnováhu
jako nutn˘ údûl a snaÏí se je „pfietrpût“, jiné proti
nim aktivnû bojují. Standardní postup znamená vyu-
Ïití hormonální substituãní terapie (HRT), u které se
v‰ak stále více hovofií o existenci rizika rakoviny.
I proto v˘znamnû roste obliba pfiípravkÛ zaloÏen˘ch
na úãinn˘ch fytoestrogenech - látkách pfiírodního
pÛvodu, které mají na Ïensk˘ organismus obdobn˘

úãinek jako HRT, ale jsou ‰etrné a ãasto bez nepfiíz-
niv˘ch úãinkÛ. V˘jimeãnou pozici u odborné vefiej-
nosti i samotn˘ch Ïen má v tomto smûru fiada Mina-
pent. Jedineãná kombinace úãinn˘ch látek v tûchto
produktech je natolik úspû‰ná, Ïe spokojenost uÏi-
vatelek je garantována pfiímo v˘robcem! Ano, jedi-
nû Minapent vám v této oblasti zaruãuje vrácení pe-
nûz v plné v˘‰i v pfiípadû nespokojenosti! Minapent
a Minapent balance jsou v lékárnách volnû prodejné
doplÀky stravy. Více informací na www.minapent.cz
nebo na infolince zdarma 800 17 16 17.
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PraÏská informaãní sluÏba pfii-
pravila na srpen fiadu zajíma-
v˘ch vycházek i prohlídek, z její-
ho programu vybíráme:

1. ST. Vrtbovská zahrada - jed-
na z nejkrásnûj‰ích praÏsk˘ch za-
hrad pfii veãerním nasvícení. Zaãá-
tek v 19.00 vchodem do Vrtbov-
ského paláce (nároÏí Karmelitské
a TrÏi‰tû). Vstup 40 Kã + vstupné
do zahrady 70 Kã.

4. SO. PraÏské kavárny, vinár-
ny a hospody. Po stopách zanik-
l˘ch i existujících podnikÛ. Zaãátek
ve 14.00 na Karlovû nám. u Novo-
mûstské radnice. Vstup 50 Kã.

5. NE. Královská cesta III. Za-
ãátek ve 14.00 u sochy Karla IV. na
KfiíÏovnickém nám. Vstup 50 Kã.

11. SO. Karlovo námûstí v pro-
mûnách staletí. Zaãátek ve 14.00
pfied Novomûstskou radnicí. Vstup
50 Kã.

12. NE. Vy‰ehradsk˘ hfibitov -
podrobná prohlídka. Zaãátek
v 15.00 pfied kostelem sv. Petra
a Pavla na Vy‰ehradû. Vstup 50 Kã.

13. PO. Za Janem Nerudou na
Malou Stranu. Zaãátek v 16.00 na
horním konci Nerudovy ulice 
(u domu U dvou zlat˘ch sluncÛ).
Vstup 50 Kã.

18. SO. PraÏské kavárny, vinár-
ny a hospody - pokraãování. Zaãá-
tek ve 14.00 u sochy A. Dvofiáka
pfied Rudolfinem. Vstup 50 Kã.

19. NE. Královská cesta IV.
Zaãátek ve 14.00 na rampû Hradu.
Vstup 50 Kã .

24. PÁ. Klá‰ter Na Slovanech
(v Emauzích). Zaãátek ve 14.30
pfied objektem (Vy‰ehradská ul.).
Vstup 50 Kã + vstupné do objektu
30/20 Kã.

25. SO. Palácové malostranské
zahrady (Ledeburská, Pálffyovská,
Kolowratská a Malá Fürstenber-
ská). Zaãátek ve 14.00 pfied Lede-
bursk˘m palácem na Vald‰tejn-
ském nám. ã. 3. Vstup 50 Kã +
vstupné do zahrad 79/49 Kã.

29. ST. Podveãerní procházka
PraÏsk˘m hradem. Zaãátek
v 17.00 u sochy T. G. Masaryka na
Hradãanském nám. Vstup 50 Kã.

(d)

Eva a Va‰ek
Vystoupení Evy a Va‰ka v srpnu: 
3. Kotvrdovice, HospÛdka u SUR-
Fu; 4. Cotkytle u Lan‰krouna, areál
u rozhledny Lázek; 10. RoÏnov p.
Radho‰tûm, amfiteátr Na stráni ve Va-
la‰kém muzeu v pfiírodû; 11. Luhaão-
vice, KD Elektra; 12. Sloupnice, letní
areál „Na mlejnici“; 17. Kladruby,
KD; 18. Odranec (Nové mûsto na Mo-
ravû), v˘leti‰tû/KD; 24. Lhotky u Vel-
kého Mezifiíãí, v˘leti‰tû; 25. Helvíko-
vice u Îamberka, parãík u obecního
úfiadu, 26. Chotûbofi, sokolovna. V‰em
úãastníkÛm vystoupení populární dvo-
jice pfiejeme hezkou zábavu! (red)

TTIIPPYY DDSS

Je to nejvût‰í v˘stava ve svém
oboru u nás. Pfiedstavuje novinky

i stálice v oblasti tradiãních a moder-
ních spoleãensk˘ch her, od karetních
aÏ po deskové. Opomenuty nebudou
ani hlavolamy v‰ech typÛ, tvarÛ ãi
pouÏit˘ch materiálÛ.

Deskové spoleãenské hry jsou uÏ
fiadu let jednou z nejoblíbenûj‰ích
kratochvílí dûtí i dospûl˘ch. Hraje se
v‰ude a hrají v‰ichni. Z nepfieberné-
ho mnoÏství her, které se dnes obje-
vují na na‰em trhu, se aÏ zatoãí hla-
va. MÛÏete mít rychlou hru na po-
stfieh nebo hru na procviãení pamûti
ãi rozvoj strategického my‰lení.

Milionové Eternity
Na v˘stavû si náv‰tûvníci budou mo-
ci vyzkou‰et fiadu naprost˘ch novi-
nek. Jednu z nich je puzzle Eternity
II, které do âR dorazilo 28. ãerven-
ce 2007. Kromû skvûlé zábavy pfii-
ná‰í i fantastickou odmûnu 2 miliony
dolarÛ pro prvního úspû‰ného fie‰ite-

le. V˘hru získá ten, kdo jako první
správnû propojí v‰ech 256 dílkÛ
s barevn˘mi vzory pfies cel˘ ãtverco-
v˘ herní plán.

Úplnû první Eternity se na trhu ob-
jevilo v roce 1999. Jednalo se o geo-
metrické puzzle s 209 dílky a jeho
fie‰ení bylo nalezeno aÏ 18 mûsícÛ po
uvedení této senzace. Tehdy si první
úspû‰n˘ lu‰titel odnesl 1 milion li-
ber. Bylo dílem pana Christophera
W. Moncktona, kter˘ je i otcem
Eternity II. Tentokrát je v‰ak sklá-
daãka tvofiena 256 dílky, o stranách
16 x 16 dílkÛ. V den uvedení na trh
byla také zvefiejnûna nápovûda -
správné umístûní jednoho z dílkÛ.
Dále bude moÏné pofiídit si dvû tzv.

stopy - men‰í a jednodu‰‰í skládaã-
ky, za jejichÏ vyfie‰ení obdrÏí lu‰titel
jako nápovûdu umístûní dal‰ího díl-
ku. K 31. 12. 2008 budou otevfiena
v‰echna doruãená fie‰ení a vyhlá‰en
první správn˘ lu‰titel. Pokud se do té
doby ov‰em nenalezne úspû‰n˘ fie‰i-
tel, bude vydána dal‰í stopa a na-
d‰enci získají k dobrání se správného
v˘sledku dal‰í rok. Poslední vyhod-
nocení pak probûhne aÏ na konci ro-
ku 2010. Neváhejte a pfiijìte si v‰e
prohlédnout a vyzkou‰et na v˘stavu
a pak uÏ jen staãí po‰kádlit ‰tûstûnu
a zapojit ‰edou kÛru mozkovou.
A kdo ví, moÏná bude úspû‰n˘ lu‰ti-
tel z âeské republiky. No nebylo by
se ãemu divit, protoÏe âe‰i jsou pr˘
jeden z nejhravûj‰ích národÛ.

Na v˘stavû ale nebude k vidûní jen
Eternity II., ale i celá fiada dal‰ích
novinek. Mezi taháky patfií i staveb-
nice GEOMAG, s jejíÏ pomocí se
rozvíjí nejen fantazie, jemná motori-
ka rukou, ale také strategické my‰le-

ní a kreativita. Geomag není pouze
zábavná stavebnice, ale pouÏívá se
i jako vzdûlávací pomÛcka napfiíklad
pfii chemii (modely molekul a che-
mick˘ch vazeb) nebo geometrii (po-
chopení prostoru).

Chybût nebudou oblíbené desko-
vé spoleãenské ani karetní hry. Pro
leto‰ek se pfiedstaví i rarita v na‰ich
konãinách zatím ne moc známá –
kamenná stavebnice Anchor. Origi-
nální skládaãka je vyrobená podle
„receptury“ z roku 1880 a její slo-
Ïení tomu i odpovídá - Ïádn˘ plast,
jen drcen˘ kámen a lnûn˘ olej.
KaÏd˘ kdo touÏí zaÏít stejné dobro-
druÏství jako stavitelé nedobytn˘ch
hradÛ, tvrzí ãi krásn˘ch zámkÛ

a kostelÛ si s touto stavebnicí pfiijde
na své.

Ve velké mífie budou opût zastou-
peny i hlavolamy. Jejich obliba roste
s nov˘mi typy. AÈ uÏ se jedná o pou-
h˘ vtipn˘ chyták, ke kterému je po-
tfieba zdravého selského rozumu, ne-
bo sloÏitá kombinace tahÛ, napfiíklad
pfii otvírání povûstn˘ch japonsk˘ch
skfiínûk. Ke kaÏdému hlavolamu exi-
stuje zajímavá historka a vût‰inu
z nich zná odborn˘ garant v˘stavy
pan RNDr. Jaroslav Flejberk, kter˘
jich sám vlastní pfies 7 tisíc!. Otáz-
kou ho nezaskoãíte, ba naopak. Je
pfiipraven se se v‰emi podûlit o zá-
Ïitky z mezinárodních setkání sbûra-
telÛ a vysvûtlit ãi jen naÈuknout po-
stupy fie‰ení nûkter˘ch „mozek láma-
jících ofií‰kÛ“. Sbírce pana Flejberka
neodolaly ani známé tváfie svûtového
i ãeského showbusinessu. Mezi lu‰ti-
teli byl i hollywoodsk˘ herec Haley
Joel Osment, kterého zaskoãil nejús-
pû‰nûj‰í ãesk˘ hlavolam – legendár-
ní jeÏek v kleci. „V‰e je otázkou tr-
pûlivosti a chuti potrápit ‰edou kÛru
mozkovou“, prozrazuje ná‰ nejvût‰í
sbûratel pan Flejberk – zakládající
ãlen spoleãnosti MENSA âR. Na
své si prostû pfiijde kaÏd˘ náv‰tûv-
ník, aÈ uÏ mu budou tfii nebo osmde-
sát let. Pfiipraven je i doprovodn˘
program – „Napfiíã historií a konti-
nenty“ – pfiedná‰ka pro ‰koly - poví-
dání nejen o hlavolamech (ãtvrtek
a pátek dopoledne), dále workshop
pro pracovníky dûtsk˘ch kolektivÛ
s názvem „VyuÏití her a hlavolamÛ
pfii v˘chovû“, otevfiena bude „SíÀ
sbûratelÛ“ – setkání sbûratelÛ hlavo-
lamÛ (sobota 15. 9. 2007) a také vel-
ká HERNA moderních spoleãen-
sk˘ch, deskov˘ch i karetních her

V˘stava bude otevfiena kaÏd˘
den od 9 do 18 hodin. Vstupné: dû-
ti, studenti a seniofii 30 Kã, dospû-
lí 50 Kã, rodina 90 Kã a slevy jsou
také pro ‰koly a skupiny. (red)

LahÛdka pro hravé v‰ech vûkÛ
V Kulturním domû Vltavská (Bubenská 1, Praha 7) se
ve dnech 13. aÏ 19. záfií uskuteãní jiÏ 13. roãník v˘-
stavy Hry a hlavolamy.

RNDr. Flejberk vlastní sbírku více neÏ
sedmi tisíc hlavolamÛ.

Jedním z hitÛ loÀské v˘stavy bylo i Edisonovo vlákno.



Po cel˘ srpen aÏ do pÛlky záfií se
mÛÏete podívat na jedineãnou

v˘stavu Jan Zrzav˘ - DÛvûrné pfií-
bûhy ve Vald‰tejnské jízdárnû
v Praze. Národní galerie tu pfiipravi-
la reprezentativní prÛfiez celou tvor-
bou jednoho z nejv˘znamnûj‰ích
ãesk˘ch malífiÛ v‰ech dob, kter˘ v˘-
znamnû ovlivnil v˘voj ãeského mo-
derního umûní 20. století.

Pro milovníky historie automobi-
lismu pfiipravili v brnûnském Tech-
nickém muzeu v˘stavu 100 let zá-
vodu Peking - PafiíÏ V dobov˘ch
fotografiích si tu mÛÏete prohlédnout
závod, kter˘ byl pfied sto lety vyhlá-
‰en v PafiíÏi francouzsk˘m deníkem
Le Matin a kter˘ pfiedvedl v praxi, Ïe
automobil je dopravní prostfiedek bu-
doucnosti a Ïe „pokud má ãlovûk
vÛz, mÛÏe cokoliv a jet kamkoliv.
Ov‰em fotografie vám pfiedvedou, Ïe
dokázat tohle nebylo v té dobû nijak
snadné.

Jak vypadaly „apatyky“ nûkdej‰í
lékárny od 17. století ním pfiibliÏuje
âeské farmaceutické muzeum
v Hradci Králové. Najdete tu auten-
tické pozÛstatky jejich vybavení –
hmoÏdífie, laboratorní rukodûlné pfií-
stroje jako válcovou pilulovnici i ná-
bytek jako tfieba skfiínû se ‰uplíky na
úschovu léãiv - ale i tfieba privilegi-
um Marie Terezie z roku 1763, které
dosvûdãuje jmenování malostranské-

ho lékárníka „U ãerného orla“ Mat-
hiase Salaby královsk˘m dvorním lé-
kárníkem. Mimochodem tahle lékár-
na byla jednou z nejproslulej‰ích i ve
staletích dal‰ích - pokud jste nûkdy
pouÏili lék Stopangin proti bolesti
v krku, moÏná jste ani netu‰ili, Ïe je-
ho pÛvodní receptura byla vymy‰le-
na nûkdy ve tfiicát˘ch letech minulé-
ho století právû tam.

Na prázdninové období pfiipravilo
Krajské muzeum Karlovarského kra-
je, Muzeum Cheb pro své náv‰tûvní-
ky v˘stavu s názvem „Zmizelé
Chebsko“, která dokumentuje pro-
mûny b˘valého okresu Cheb po roce
1945.

Obuvnické muzeum ve Zlínû
vám ukáÏe nejrÛznûj‰í typy obuvi ze
v‰ech kontinentÛ svûta. Patrnû nej-
vzácnej‰í je soubor textilních stfievíã-
kÛ z období ãínského císafiství, velmi
zajímavá je i kolekce atamansk˘ch
bot, dále soubor africk˘ch sandálÛ
a velká sbírka obuvi z Indie. Nejpfii-
taÏlivûj‰ími exponáty pro náv‰tûvní-
ka jsou opánky z pefií p‰trosa emu
a lidsk˘ch vlasÛ, které slouÏily
v centrální Austrálii k rituálním ob-
fiadÛm.

Kresba oãima sochafiÛ se jmenu-
je v˘stava Galerie v˘tvarného umûní
v Ostravû mÛÏete na ní vidût zpravi-
dla pfiípravné kresby k sochafisk˘m
dílÛm sochafiÛ tvofiících v prÛbûhu

19. a 20. Století, z nichÏ je patrné,
jak autofii ve své tvorbû postupovali
- hledali správn˘ námût a formu své-
ho zpracování. Tématicky v tûchto
dílech pfievládají lidské figury, zpra-
vidla Ïenské akty, zachycené klasi-
cistním zpÛsobem v rÛzn˘ch pozi-
cích a úhlech pohledu. Tyto námûty
jsou typické zvlá‰tû pro autory, jak˘-
mi byli na pfiíklad Otakar ·paniel,
Jan ·tursa a v Ostravû velice znám˘
Augustin Handzel. (d)

WC po ãínsku
V âínû otevfieli nejvût‰í komplex ve-
fiejn˘ch záchodkÛ na svûtû. Ve ãtyfi-
patrové budovû tam ve mûstû âon-
king mají na plo‰e 10 000 metrÛ ãtve-
reãních tisícovku toalet. „·ífiíme kul-
turu toalet. Lidé mohou poslouchat
zklidÀující hudbu anebo se dívat na
televizi. Po pouÏití toalety budou
‰Èastní,“ fiekl pfiedstavitel mûstského
úfiadu, kter˘
chce dát budovu
zapsat do Gui-
nessovy knihy
rekordÛ. Porce-
lánov˘ palác má
fasády s egypt-
sk˘mi motivy
a mnohá jeho hygienická
zafiízení jsou unikátního tvaru. Nûkte-
ré pisoáry mají formu krokod˘lího
chfitánu, jin˘m zase vévodí busta Pan-
ny Marie. Co k tomu dodat? V DS ne-
jsme Ïádní puritání ani náboÏen‰tí ra-
dikálové, ktefií kvÛli údajné uráÏce
symbolÛ své víry vyná‰ejí klatby a
hrozí odvetou. Prezentaci Panny Ma-
rie jako pisoár povaÏujeme ov‰em za
vrchol hnusu, kter˘ je schopen vypro-
dukovat jen primitiv. ByÈ by se tisíc-
krát ohánûl kulturou, zÛstane pofiád
jen ta záchodová. (red)
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Rekreaãní soutûÏ 
Dnes máme dvû dÛleÏité zprávy. Ta první zní, Ïe dal‰ím vítûzem
na‰í velké rekreaãní soutûÏe je paní Hana Gollová z Varnsdorfu.
Jako mnoho dal‰ích ãtenáfiÛ a ãtenáfiek na na‰i otázku, kdy Karel IV. poloÏil
základní kámen mostu, kter˘ dnes nese jeho jméno, správnû odpovûdûla, Ïe se
tak stalo 9. 7. 1357. Blahopfiejeme! A na‰e zpráva ãíslo 2? V minulém ãísle
jsme psali, Ïe na‰e soutûÏ konãí. Není tomu tak. Na základû velké odezvy a dí-
ky ochotû sponzora soutûÏe, majitele RZ Katka, ji prodluÏujeme o dal‰í mûsíc.
Do Pikovic se tak podívá i dal‰í v˘herce! Musí ov‰em správnû odpovûdût na
na‰i otázku. Ta se tentokrát t˘ká toho, Ïe hosté RZ Katka mohou podnikat i za-
jímavé v˘lety do okolí. Jedním z cílÛ mÛÏe b˘t i zámek Konopi‰tû, vyhlá‰en˘
sv˘mi sbírkami a pfiekrásn˘m parkem. K jeho majitelÛm v minulosti patfiil ar-
civévoda Franti‰ek Ferdinand Karel Ludvík Josef Maria I. Rakousk˘ d’Este.
Byl následníkem rakousko-uherského trÛnu, arcivévodou a synovcem císafie
a krále Franti‰ka Josefa I. V zemích Koruny ãeské vlastnil panství a zámky Ko-
nopi‰tû a Chlum u Tfiebonû. Následnictví se ov‰em nedoãkal, do historie se ne-
zapsal sv˘mi ãiny, ale svou smrtí. Bû-
hem náv‰tûvy na Balkánu byl v Saraje-
vu na nûho a jeho manÏelku , hrabûnku
a pozdûji vévodkyni, Îofii Chotkovou-
Hohenbergovou spáchán atentát, které-
mu oba manÏelé podlehli. Atentát pfii-
pravila skupina srbsk˘ch anarchistÛ, vy-
konal jej Gavrilo Princip, kter˘ byl vûz-
nûn ve vojenské trestnici Terezín, kde
také zemfiel. Atentát se stal záminkou
pro zaãátek první svûtové války v Evro-
pû. Na‰e soutûÏní otázka zní: Víte, kdy
k atentátu do‰lo? Odpovûdi zasílejte na
známé adresy do 20. srpna. (fav)

DDSS

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

108 Kã

9 Kã

Z MUZEÍ A GALERIÍ
âeská a moravská muzea a galerie nabízejí i v srpnu celou
fiadu nádhern˘ch expozic a v˘stav, o nichÏ ãasto nemáme ani
tu‰ení. Proto jsme se porozhlédli po nûkter˘ch z nich.

Jedním z exponátÛ je i tuÏková kresba
Otakara ·paniela - Studie sedícího Ïen-
ského aktu z roku 1937.



Svoji slavnostní premiéru mûl 
v sobotu 23. ãervna v rámci mezi-

národního festivalu ãesk˘ch a morav-
sk˘ch kapel s názvem Hraj, kapelo,
hraj. O festivalu jsme informovali
v ãervnovém ãísle DS, v ãervencovém
jsme pak s pfiedstihem oznámili jména
pûti v˘hercÛ soutûÏe v na‰ich novi-
nách, ktefií se této v˘znamné dvouden-
ní dechovkáfiské slavnosti mohli zú-
ãastnit i se sv˘mi partnery. Co jsme
kvÛli uzávûrce ãervencového ãísla (20.
6.) do jeho vydání uÏ nestihli, byla in-
formace o samotném prÛbûhu festivalu
na KfiiÏíkovû fontánû, kterého se kromû
na‰ich pfiedních dechov˘ch orchestrÛ
zúãastnila i norská Ïenská kapela Ladi-
es Band of Hamar.

ProtoÏe uÏ od konání festivalu uply-
nul nûjak˘ den, dnes v krátkosti to pod-
statné. Akce se vydafiila. Jedním z je-
jích zlat˘ch hfiebÛ byl právû kfiest uÏ
zmínûného kalendáfie. Je to unikát, kte-
r˘ u nás, ale i ve svûtû nemá obdoby.

V kalendáfii jsou na kaÏd˘ t˘den abe-
cednû zafiazeny barevné fotografie ka-

pel spoleãnû s kontakty a popisky or-
chestrÛ. Jako kaÏd˘ rok jsou v kalendá-
fii na jednotliv˘ch stránkách vyznaãeny
termíny nejv˘znamnûj‰ích festivalÛ a
pfiehlídek dechov˘ch hudeb, které se

v âeské republice v roce 2008 konají.
Pohledem do kalendáfie tak nejenom
získáte zajímavé informace o na‰ich
pfiedních dechov˘ch orchestrech, ale
mÛÏete si s jeho pomocí i pfiedem na-
plánovat svoji vlastní úãast na vybra-
n˘ch akcích. I na tûch, o kter˘ch byste
se jinak jen tûÏko dovûdûli, pokud ne-
bydlíte pfiímo v místû jejich konání a
nesledujete pozornû reklamní plakáty.
Kalendáfie budou k dostání na rÛzn˘ch
festivalech nebo si mÛÏete napsat pfií-
mo na vydavatele - Umûlecká agentura
Briva, Machatého 689, 152 00 Praha 5,

tel.: 251 810 014, e mail: briva@vol-
ny.cz

Cena kalendáfie je pro ãtenáfie DS,
která byla jedním z mediálních partne-
rÛ festivalu Hraj kapelo, hraj, pouh˘ch
70 Kã plus po‰tovné. Pfii objednávce
nad 300,- Kã se po‰tovné neúãtuje. Ta-
to moÏnost je jistû zajímavá pro ty, kdo
by stolním kalendáfiem chtûli potû‰it i
svoje známé. A je‰tû jednu dÛleÏitou
informaci jsme do DS zatím nestihli
zafiadit: tfii na‰i ãtenáfii mohou kalen-

dáfi získat zcela zdarma. Podmínkou
je, Ïe správnû odpoví na na‰i soutûÏní
otázku a Ïe v pfiípadû vût‰ího poãtu
správn˘ch odpovûdí budou mít ‰tûstí
pfii následném losování. Na‰e otázka
zní: Víte, kolikát˘ roãník festivalu
Hraj, kapelo, hraj se letos na praÏském
v˘stavi‰ti konal? Byl to jeho a) 7. roã-
ník, b) 9. roãník nebo c) uÏ 11. roãník?
Nápovûdu mÛÏete získat v ãervnovém
ãísle DS, vûfiíme v‰ak, Ïe vût‰ina fa-
nou‰kÛ dechovky ji nebude potfiebovat.
Odpovûdi nám posílejte do 20. srpna.

(red)
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ÁJURVÉDA
David Frej je lékafi, kter˘ se vûnuje
detoxikaci, regeneraci organismu
a v˘Ïivû. Po ukonãení studia lékafiské
fakulty Univerzity Karlovy pracoval
nûkolik let na interním oddûlení. Na

stáÏi v Lond˘nû se
rozhodl vûnovat se
ájurvédské medicí-
nû. Studoval ji
v Novém Mexiku,
v Rakousku a v in-
dické Punû na klini-
ce ájurvédské medi-
cíny.

Jeho kniha Ájurvéda / Indická me-
dicína v praxi ãeského lékafie, pfiiná‰í
srozumitelnû popsané základy tradiã-
ní ájurvédské medicíny, která si stále
více získává popularitu na celém svû-
tû. Seznamuje s principy zdraví, se
základy harmonické stravy, nejzná-
mûj‰ími bylinami, ãtenáfi se dozví no-
vá fakta o detoxikaci a omlazení or-
ganismu, nauãí se i jednoduché medi-
taãní a dechové cviky. Pfiehlednû na-
psaná kniha s mnoha pfiíklady
prokazuje, Ïe pûtitisícilet˘ medicín-
sk˘ systém se osvûdãil a nabízí vy-
zkou‰enou léãbu chronick˘ch nemocí
i prevenci. Vydalo nakladatelství
Eminent, cena je 279 Kã.

Unikátní kalendáfi je tu!TTIIPP DDSS

Po hradech a zámcích
V srpnu mÛÏete zamífiit, tfieba i se
sv˘mi vnouãaty, hned na fiadu v˘-
stav i akcí pln˘ch divadla, hudby
i ‰ermu, které se pofiádají na na-
‰ich hradech a zámcích i v histo-
rick˘ch lidov˘ch stavbách:

Vystoupení Divadelní a ‰ermífiské
spoleãnosti Confanon si mÛÏete 4.
vychutnat na zámku Kun‰tát od 18.
hodin. 18. tu bude od 19. hodin hrát
brnûnská kapela âanky‰ou.
Pohádky ze zahrádky se jmenuje di-
vadelní pfiedstavení pro va‰e vnouãata
na zámku Bfieznice - 2. srpna v 16.
hodin. 4. Tu mÛÏete vidût i OÏivené
prohlídky zámku. Úãinkují ‰ermífi-
ská spoleãnost Exuslis Brno, Hudební
divadlo Kapsa Andûlská Hora.
Psí Ïivot se jmenuje v˘stava urãená
pfiedev‰ím milovníkÛm psÛ na hradû
Bítov. Psi jako úãastníc honÛ i jako
domácí mazlíãci se tu pfiedstavují na
obrazech i ve vycpané podobû aÏ do
konce záfií.
Na hradû ·ternberk probíhá aÏ to
konce fiíjna v˘stava Hodiny v histo-
rick˘ch interiérech hradu.

Grafiku v˘znamného ãeského v˘-
tvarníka Oty Janeãka si mÛÏete
v srpnu prohlédnout v jízdárnû na
zámku Kozel.
Manové Pfiemysla Otakara se jme-
nuje veãerní divadelnû ‰ermífiské vy-
stoupení z období raného stfiedovûku
na III. nádvofií zámku Náchod, kte-
ré probûhne 4. Renesanãní a barok-
ní hudba tu bude znít 22. aÏ 25. pfii
denních i veãerních prohlídkách zá-
meck˘ch expozic s „ãernou paní“.
Zahradní slavnost probûhne 10. na
zámku Hrádek u Nechanic, uÏijete
si zábavy s dobr˘m jídlem a pitím,
uvidíte ‰ermífie, sokolníky, dobovou
krãmu. 25. tu probûhne Setkání
s folklorem - festival hudebních vy-
stoupení a tancÛ s mezinárodní
úãastí.
Pohádky loutkového divadla v rene-
sanãním sále na zámku Hrub˘ Ro-
hozec si uÏijí va‰e vnouãata 26. - za-
ãátky pfiedstavení v 11.00, 13.00
a 15.00 hodin.
Jim je také urãen Dûtsk˘ den na zá-
vûr prázdnin 26. na hradû Kunûtická
hora. (d)

Umûlecká agentura Briva ve spolupráci se SdruÏe-
ním dechov˘ch orchestrÛ âR a ãasopisem Na‰e mu-
zika opût pfiipravila pro milovníky dobré dechov-
ky lahÛdku – stolní kalendáfi dechov˘ch orchestrÛ
pro rok 2008.



Rekreaãní soutûÏ
Jsem jednou z v˘herkyÀ rekreaãního
pobytu v RZ Katka v Pikovicích. Rá-
da bych se podûlila se ãtenáfii Doby
seniorÛ o své záÏitky v tomto zafiíze-
ní. Katka je na bfiehu Sázavy, asi 10
minut od vlakové i autobusové za-
stávky. ProtoÏe jsme star‰í roãník,
dohodli jsme se s majitelem panem
Kovafiíkem na ubytování v budovû.
Je tam velice milé prostfiedí, ãisto,
kuchyÀka zafiízená hojnû nádobím
i spotfiebiãi. Venkovní posezení
s krásn˘m v˘hledem po okolí si mÛ-
Ïete zpestfiit tfieba grilováním nebo
zpíváním u táboráku. Pan Kovafiík
má hezky upravenou zahrádku, mi-
lou pro oãi. V záhonech nás pfiekva-
pily pûkné malby na bfiidlici, coÏ je
jeho koníãek. Ubytovat se mÛÏete ta-
ké v chatkách, coÏ je pro ty, ktefií rá-
di vzpomínají na mládí. Pan Kovafiík
je velmi ochotn˘, kaÏdému rád pora-
dí a pomÛÏe. Pokud se t˘ká obce,
jsou v ní dvû restaurace, dobfie záso-
ben˘ obchod, pro mlsaly i cukrárna.
V‰e kousek od Katky. Vlakem se do-
stanete tfieba aÏ do Bene‰ova na Ko-
nopi‰tû. Pokud je vám více neÏ 70
let, z koneãné zastávky autobusu 333
v Pikovicích se dostanete zdarma aÏ
do Prahy na Smíchov. Stejn˘m auto-
busem mÛÏete jet z Prahy tfieba na
pfiehradu ve ·tûchovicích, kde je
zdarma zajímavá prohlídka, nebo aÏ
na Zbraslav. Pro nás to byl krásn˘
pobyt, za kter˘ panu Kovafiíkovi
i Dobû seniorÛ dûkuji.

Eva JARE·OVÁ, Kolín

Paní Jare‰ová si se sv˘m partnerem pfii-
jela RZ Katka nejdfiív obhlédnout. Ná‰
snímek je zachytil bûhem rozhovoru
s panem Kovafiíkem (vpravo).

Red.: Dopis v˘herkynû Jare‰ové
doplÀujeme fotografiemi, které jsme
pofiídili, kdyÏ si pfiijela pfiedem RZ
Katka prohlédnout. Jsme rádi, Ïe ná-
sledn˘ pobyt se jí líbil a Ïe s ním by-
la spokojena. UÏívat pohodu v RZ
Katka si ov‰em nemusíte jen jako
v˘herci: Katka je otevfiena v‰em,
ubytování v dvoulÛÏkové chatce sto-
jí jen 300 Kã za noc. Domluvit s ma-
jitelem Kovafiíkem se mÛÏete na te-
lefonu 775 063 836.

Násilí na seniorech
Jsou zákonodárci slepí? Tvrdím, Ïe
ne, protoÏe nepfiehlédnou nic, co by
jim osobnû mohlo prospût a v‰ichni
víme, jak z toho vût‰ina z nich umí
tûÏit. Rád bych se dozvûdûl, ktefií
z nich – a to bez rozdílu stranické
pfiíslu‰nosti – se skuteãnû zajímají
o Ïivot seniorÛ a chtûjí jim pomáhat.

Dnes jim dávám k úvaze „maliã-
kost“. Jsou to etikety, jimiÏ dle zá-
kona musí b˘t oznaãováno prodáva-
né zboÏí. U potravináfiského zboÏí je
pfiedepsáno uvádût jednotlivé sloÏky
v˘robku v pofiadí podle váhového
podílu, takÏe spotfiebitel je etiketou
informován kolik je ve v˘robku
mouky, tuku, cukru a ostatních slo-
Ïek, z nichÏ ty chemické je moÏno
uvádût E-ãísly. Ti z nás, ktefií dbají
o své zdraví, se tak dozvídají velmi
dÛleÏité informace o potravinû a ãe-
ho je v ní nejvíc.

Kromû toho je nutno na etiketû
kromû v˘robce a jeho sídla uvádût
i v˘robní ãíslo v˘robku, jeho váhu,
datum v˘roby a dobu trvanlivosti. Je
to dobfie vymy‰leno aÏ na to, Ïe po-
kud vím nikde zákon ani vyhlá‰ky
nepfiedepisují velikost této etikety,
ani to Ïe by mûla nebo nemûla obsa-
hovat obrázek v˘robku. Pfiedepsána
není ani velikost písma. Chcete-li se
skuteãnû dozvûdût nûco o sloÏení v˘-
robku, musíte se vyzbrojit silnou lu-
pou, protoÏe v˘robce vám pfieãtení
zákonem pfiedepsan˘ch údajÛ prostû
není povinen umoÏnit. A tak se

u mnoh˘ch v˘robcÛ stává etiketa ne-
ãitelnou ozdÛbkou,která ztûÏuje Ïi-
vot i kdyÏ splÀuje v‰echny poÏadav-
ky, které na ni zákonné pfiedpisy kla-
dou v zájmu zdraví a informovanos-
ti zákazníka. Sv˘m velmi ãiteln˘m
ãíseln˘m kódem v˘robku vyhovuje
jen obchodu a prospívá automatizaci
úãtování na pokladnû. Ke zdravot-
nické informaci zejména star‰ích zá-
kazníkÛ nepfiispívá - ãitelnost údajÛ
zapomnûli na‰i zákonodárci zajistit.

Toto je hromadné a bezosty‰né ná-
silí páchané v prvé fiadû na senio-
rech. Bylo by dobré, kdyby se Doba
seniorÛ obrátila na pfiíslu‰né úfiady
a poÏádala je o vyjádfiení a nápravu.
Staãí, aby byla pfiedepsána nejmen‰í
pfiípustná velikost písma v údaji
o sloÏení v˘robku, ãitelná prost˘m
okem! MalÛvky, obrázky a rÛzné
ozdÛbky na etiketách jsou k niãemu
a kvalitu nezlep‰í! O. TAVUS, Litvínov

Red.: Problému se budeme vûno-
vat podrobnû v pfií‰tím ãísle DS. Bu-
deme rádi, kdyÏ nám o sv˘ch zku‰e-
nostech napí‰í i dal‰í ãtenáfii. Rádi je
v rámci na‰eho ãlánku zvefiejníme.

AD: SLOVO DO PRANICE:

Jaké bude stáfií?
Nedá mi to, abych se také neozval.
Znám pfiípady, kdy dcera o‰etfiovala
nemohoucí matku aÏ do její smrti.

Hodnû záleÏí na oboustranné dÛ-
vûfie, lásce a porozumûní. Dnes ve
vût‰inû pfiípadÛ hrají roli téÏ peníze

a lhostejnost ke sv˘m vlastním rodi-
ãÛm. âasto se odkládají nejen do do-
movÛ dÛchodcÛ, ale i do nemocnic
a podobnû.

Na druhé stranû nepovaÏuji umís-
tûní v DD za poniÏující, jak to vidí
dost lidí. V na‰em domovû ve Vel-
varech díky vedení a sestfiiãkám na-
jde spousta obãanÛ svÛj klidn˘ pod-
zim Ïivota. Paní fieditelka zná v‰ech-
ny klienty DD, dovede si najít cestu
ke kaÏdému, coÏ velmi oceÀuji. Tu-
díÏ i v DD mÛÏe kaÏd˘ z nás najít
svÛj opravdov˘ domov a zaslouÏen˘
odpoãinek. Tak to vidím já!

Jifií KREJâÍ, DD Velvary

Red.: My to tak vidíme také.
VÏdy záleÏí hlavnû na lidech!
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Splnili jsme va‰e pfiání ze ãtenáfiské ankety a zavedli rubriku soukromé ãtenáfi-
ské inzerce (pfiálo si ji cca 90% úãastníkÛ na‰eho prÛzkumu). Má zatím tato pra-
vidla: první fiádek stojí 50 Kã a kaÏd˘ dal‰í inzerenta pfiíjde na 20 korun ãesk˘ch.
¤ádek mÛÏe mít maximálnû, 60 znakÛ. Za odeslání do‰l˘ch odpovûdí na inzerá-
ty pod znaãkou po‰tou pak budeme úãtovat poplatek 30 Kã (po‰tovné + v˘daje
za zpracování). (Pfiíklad: inzerát na tfii fiádky (kaÏd˘ max. 60 znakÛ) = 90 Kã,
odeslání odpovûdí 30, celkovû tedy 120 Kã). Po dohodû bude ov‰em moÏn˘ i osob-
ní odbûr do‰l˘ch odpovûdí v sídle RS âR v Praze. Inzeráty bude zatím moÏné za-
dávat jen po‰tou nebo prostfiednictvím e-mailu: ds@rscr.cz Platba: osobnû po do-
hodû v sídle RS âR v Praze nebo sloÏenkou na adresu Doby seniorÛ (viz tiráÏ,
k rukám B. Olmerové) s tím, Ïe kopii ústfiiÏku o zaplacení pak pfiiloÏíte do dopi-
su s textem inzerátu, kter˘ chcete zvefiejnit. Pracujeme na tom, aby podání inze-

rátu bylo jednodu‰‰í. Do
tohoto ãísla do‰ly násle-
dující inzeráty:

Drobná inzerce v DDSS

Vzhledem k tomu, Ïe
v anketû jste ãasto pfiipi-
sovali, Ïe byste si pfiáli,
aby drobná inzerce
umoÏnila i seznámení,
hledání b˘val˘ch spolu-
ÏákÛ ãi pfiátel a upozor-
nûní na rÛzná jubilea,
znovu opakujeme, Ïe je
to jen na vás. DS je tu
k tomu, aby vám pomo-
hla, ale kontakt na dávné
kamarády nebo tfieba
moÏnost nalezení nov˘ch
pfiátel vám pfii nejlep‰í
vÛli nemÛÏe poskytknout
bez toho, aniÏ by podnût
vze‰el od vás

TOTO MÍSTO je urãeno pro dopisy na‰ich ãtenáfiÛ. Vûc-
né diskusi nejsou stanoveny Ïádné mantinely. Psát nám
mÛÏete skuteãnû o v‰em. Co vás pálí, co naopak potû-
‰ilo ãi co by podle vás mûli vûdût i dal‰í ãtenáfii. Re-
dakce si vyhrazuje pouze právo nezafiadit uráÏlivé a vul-
gární pfiíspûvky a dopisy ãtenáfiÛ z prostorov˘ch dÛvo-
dÛ krátit podle potfieby. Pi‰te nám na adresu Doba se-
niorÛ, Nám. W. Churchilla 2, 130 00 Praha 3.

SEZNÁMENÍ
âechoameri-
ãanka, 178
cm, 60 let,
hledá pfiítele.
Vysok˘, zdra-
v˘, vesel˘,
bez závazkÛ,
finanãnû za-
ji‰tûn˘, S·,
V· se zlat˘ma
rukama, mobilní. Vztah na úrovni. Pro-
sím foto. Zn.: Brno a okolí

RÒZNÉ
Koupím staré pohlednice. L Studen˘,
602 00 Brno, Lidická 23 B, tel.:
533 400 216 veãer.

Pozn.: Odpovûdi na inze-
ráty se znaãkou posílejte
na adresu redakce, pfiedá-
me je inzerentÛm.

Malované kameny jsou koníãkem maji-
tele RZ Katka.
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Víte, kdyÏ uÏ jste se zmínil o
tom pitavalu, nedávno mû

stra‰nû na‰tvala nûjaká novináfiská
dáma, která psala o tom jak to, Ïe
se dnes vysílají takové seriály jako
je Mal˘ pitaval z velkého mûsta ne-
bo Major Zeman, kdyÏ byly tak po-
platné minulému reÏimu! VÏdyÈ my
jsme v té dobû v‰ichni Ïili, zaÏili
jsme ji a konec koncÛ Mal˘ pitaval
z velkého mûsta byl natoãen˘ podle
skuteãn˘ch pfiípadÛ té doby. A mi-
mochodem: oba tyhle seriály byly
udûlány po profesionální stránce
podle mû dokonale. Pfiitom v‰echny
televize dnes ‰ílí po reality show,
zavírají lidiãky do nûjaké krabice,
pitvají je pod lupou, uãí je dûlat vo-
yery i udávat se navzájem, zkrátka
udûlat v‰echno pro nûjak˘ balík pe-
nûz aÏ je ãlovûku nûkdy stra‰nû
smutno z toho jak˘ pfiíklad dávají

tihle moderní hrdinové dne‰ním
mlad˘m lidem.

Co dûláte dnes vy sám?
V ãervenci jsem naãítal na cédéã-

ko Povídky ·imka a Krampola a
daboval Belmonda v jeho ménû
známém filmu Dûdic, je to úplnû
netypick˘ Belmondo, tak jsem ho
je‰tû nikdy nepoznal. No a teì se
pfiipravuji na roli ve filmu âínsk˘
drak aneb poslední detektiv v âe-
chách.

Ten poslední detektiv jste vy?
Samozfiejmû, Ïe já.
O ãem, to je?
Je to taková krimikomedie jak si

nûkdo najme detektiva aby pátral a
ten jak pátrá zji‰Èuje, Ïe vlastnû je
to na nûj v‰ecko nahrané, ale jak to
dopadne pochopitelnû neprozradím.
Ale natáãení zatím je‰tû kvÛli fi-
nancím není aktuální.

Natáãení není zatím je‰tû aktu-
ální, co aktuální je?

Bydlím na venkovû, kaÏd˘ den
cviãím, hraju tenis a jinak se snaÏím
nedûlat ale vÛbec nic. A jde mi to.

Co nedûláte právû teì?
No. zrovna teì se nûco udûlat

chystám. ·pagety k veãefii. Konec
koncÛ v Itálii jsem byl asi ãtyfiicet-

krát a tak jsem se tam nauãil i vafiit.
·pagety jsou lehké jídlo, které se to
tohohle vedra akorát hodí.

Jaké ‰pagety to budou?
Jednoduché jen s parmazánem,

ãesnekem a bazalkou a olivov˘m
olejem. V jednoduchosti je mnohdy
dokonalost.

Ptal se Du‰an POKORN¯

Vroce 2005 Ïilo v âR zhruba 1,45
miliónu lidí nad 65 let. Devade-

sáté narozeniny pak mûlo za sebou
34 460 osob. Podle propoãtÛ by po-
ãet pûta‰edesátníkÛ a star‰ích mûl le-
tos ãinit zhruba 1,49 miliónu lidí. Za
deset let by jich podle demografÛ
mûlo b˘t 1,96 miliónu. MuÏÛ a Ïen
star‰ích 90 let by pak mûlo
v âesku Ïít asi 53 000.

V roce 2030 mÛÏe podle
propoãtÛ u nás b˘t 2,31
miliónu osob, které pfie-
kroãily vûk 65 let. Uvádí se to ve
zprávû âeského statistického úfiadu.
Podle ní více neÏ 90 let bude asi 
82 000 lidí. V polovinû století by pak
mûlo v âR Ïít zhruba 217 000 muÏÛ
a Ïen star‰ích 90 let. Víc neÏ 65 let
bude v roce 2050 pravdûpodobnû
mít 2,96 miliónu âechÛ a âe‰ek.
Lidé Ïijí déle díky zmûnû Ïivotního
stylu i moderní medicínû.

V roce 1990 se index stáfií, kter˘
pfiedstavuje poãet lidí nad 65 let
k poãtu dûtí do 14 let, rovnal 60.
V roce 2000 uÏ pfiekroãil 85 a v ro-
ce 2010 by se mûl dostat na 114. Po-

díl seniorÛ se zvy‰uje také kvÛli to-
mu, Ïe Ïeny pfiivádûjí na svût za svÛj
Ïivot málo dûtí.

I kdyÏ se âR verbálnû pfiihlásila
k rÛzn˘m programÛm, t˘kajícím se
stárnutí populace, péãe o seniory je
u nás podle vyjádfiení fiady odborní-
kÛ zatím nedostateãná. Chybí nejen

sluÏby, které by umoÏnily, aby lidé
do vysokého vûku byli sobûstaãní
a mohli zÛstávat v domácím prostfie-
dí, ale scházejí i lÛÏka v domovech
dÛchodcÛ. Do budoucna kvÛli stár-
nutí spoleãnosti navíc potfieba míst
v tûchto zafiízeních podle odborníkÛ
je‰tû poroste.

Na konci roku 2005 fungovalo
v âR 398 domovÛ dÛchodcÛ se
zhruba 39 000 lÛÏky. Kraje spravo-
valy 178 zafiízení, obce 149, církve
59 a neziskové organizace 12. Na
místa v nich ãekalo 43 200 lidí.

Na kaÏdé lÛÏko ãeká v prÛmûru je-

den dal‰í uchazeã. Nejhor‰í situace
je v Praze, kde na lÛÏko pfiipadají
tfii ãekatelé. Dva jsou to pak v Pl-
zeÀském kraji, víc neÏ jeden ve Stfie-
doãeském, Královéhradeckém, Olo-
mouckém a Moravskoslezském kraji
a na Vysoãinû. Situaci mûl zlep‰it
zákon o sociálních sluÏbách, kter˘
platí od leto‰ního ledna. Lidé si ma-
jí za pfiíspûvek od státu zaplatit po-
tfiebné sluÏby a mûli by zÛstávat
v domácím prostfiedí. Mnozí pfiíjem-
ci si ale peníze nechávají a péãi si
nepofiizují. Dotace na provoz pak po-
dle nûkter˘ch poskytovatelÛ putova-

ly hlavnû do ústavÛ, nikoli
do samotn˘ch terénních
sluÏeb. 

Stárnutí populace je
neodvratn˘ jev. Souãástí

pfiípravy spoleãnosti je i osvûta
o tom, jak by mûl b˘t vnímán.
I kdyÏ bude vyÏadovat nové pfií-
stupy a pfiinese i problémy, v kaÏ-
dém pfiípadû je podle odborníkÛ
tfieba rozhodnû ãelit tomu, aby
byl chápán jako nûjaká hrozba ãi
zátûÏ. Jak ukazují nûkteré reakce
nejen neinformovaného publika,
ale i v nûkter˘ch médiích, i v tom-
to smûru bude tfieba mnohé na-
pravit.

Napi‰te nám, co si o této vûci
myslíte vy, rádi va‰e názory opût
zvefiejníme. (fav)

CO DNES DùLÁ 
JI¤Í KRAMPOL (69) Znovu uãil Belmonda ãesky

ZZnnáámmee hhoo zz ddeessíítteekk ffiillmmÛÛ jjaakkoo uussmmûûvvaavvééhhoo ssvvaallnnaa--
ttééhhoo nnûûkkddyy ii ppfifieemm˘̆‰‰lliivvééhhoo.. FFiillmmÛÛ nnaattooããiill ddeessííttkkyy,,
vvzzppoommeeÀÀmmee ssii jjeenn nnaa WWaatteerrlloooo ppoo ããeesskkuu ããii NNaahhoottaa
nnaa pprrooddeejj ãã ii DDvvaa lliiddii vv ZZOOOO.. PPrráávvûû bbûûhháá nnaa oobbrraa--
zzoovvkkáácchh ccoobbyy ddeetteekkttiivv zz MMaallééhhoo ppiittaavvaalluu zz vveellkkééhhoo
mmûûssttaa,, bbûûÏÏíí ii lleettnníí rreepprríízzyy jjeehhoo úússmmûûvvnn˘̆cchh ppoofifiaaddÛÛ
NNiikkddoo nneenníí ddookkoonnaall˘̆,, aallee ccoo ddûûlláá oonn ssáámm??

¤íká se, Ïe kdo nepro‰el jeho pofiadem Nikdo není dokonal˘, toho nikdo
nezná - jeho hosty byly snad opravdu v‰echny na‰e známé osobnosti.
V tomto pfiípadû Lucie Vondráãková. Foto TV Prima

Stárnutí populace: JAK NA TOM JSME?
SSttáárrnnuuttíí ppooppuullaaccee jjee ppooddllee ddeemmooggrraaffÛÛ nneejjzzáássaaddnnûûjj‰‰íí
zzmmûûnnoouu,, kktteerráá ssppoolleeããnnoosstt vvee vvyyssppûûll˘̆cchh ssttáátteecchh ããeekkáá..
PPfifiiizzppÛÛssoobbiitt ssee ppoottfifieebbáámm aa ppooÏÏaaddaavvkkÛÛmm ssttaarr‰‰íícchh oobbyy--
vvaatteell bbuuddoouu mmuusseett nneejjeenn ssoocciiáállnníí aa ddÛÛcchhooddoovvéé ssyyssttéé--
mmyy,, aallee ttaakkéé vv˘̆rroobbccii,, oobbcchhooddnnííccii aa sslluuÏÏbbyy.
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