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Krajská rada 
už i v Praze

Marta Kubišová 

vzkazuje seniorùm

BUÏTE STATEÈNÍ!
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EDITORIAL

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

KONTAKTNÍ ÚDAJE
REGIONÁLNÍCH PRACOVIŠŤ RS ÈR:

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

Èeské Budìjovice
Žižkova 12/309
Tel.: 387 718 313
E-mail: Jc.rscr@seznam.cz
Úøední hodiny: úterý, støeda vždy 9.00 – 13.00
Pøedsedou KRS JCK je Václav Minaøík

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

Kladno
Cyrila Boudy 1444 - kanc.138
telefony: 312 522 874; 602 305 225
úøední hodiny: èt 12:00 - 16:00
e-mail: rs.kraj@seznam.cz
Pøedsedou KRS je Miloslav Vajs

Ostrava:
Ostrèilova 4/2691, 5. patro
Telefon: 599 445 532
E-mail: poradna.ostrava@rscr.cz
Vedoucím regionálního pracovištì je 
Ing. Oldøich POSPÍŠIL.
Webové stránky krajské rady: 
www.ms-seniors.cz

Plzeò
Právní poradenství starobním dùchodcùm: 
Tomanova 5, 4. poschodí, každý ètvrtek 
od 14 do 17 hodin. Objednávky pøedem 
jsou možné na tel. èísle 377 421 619 
každé pondìlí v dobì od 9 do 12 hod. 
a každou støedu od 14 do 17 hod.

Zlín
Kvítková 4324
Telefony: 720 181 192, 606 171 503 
e-mail: rscr.zlin@seznam.cz
Návštìvní hodiny: pondìlí 10–12 hod.
Pøedsedkyní RS ZK je Iva Pilková.

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

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

Opět jsou tady Vánoce. Nejkrásněj-
ší rodinné svátky v roce, kdy se aspoň 
v duchu setkávám se svými nejbližšími. 
Nepředcházel jim žádný poklid. Mám 
za sebou rok, který nebyl lehký. Přinesl 
mnohé novinky i překvape-
ní a mnohé také zbavil iluzí. 
Nejen té, že politici to tře-
ba myslí vážně s omezením 
svých nezasloužených pri-
vilegií či s bojem s korupcí. 
S tím, že utahování opasku 
by se v době úspor mělo 
týkat skutečně všech, nebo 
že úcta ke stáří je jednou ze 
základních hodnot i v naší 
společnosti.

V roce, který EU vyhlási-
la rokem aktivního stárnutí 
a mezigenerační solidarity 
jsme u nás zažili rozpočtové 
škrty vlády, namířené pro-
ti důchodcům. Zažili jsme 
i proto první demonstraci 
seniorů v dějinách české 
republiky. Mnozí z nás se 
jí zúčastnili. Desetitisíce 
lidí se podepsaly pod peti-
ce, požadující změnu vlád-
ní politiky. Zažili jsme zklamání, vláda 
se k požadavkům seniorů postavila zády 
a v rozporu s pravdou je vydávala za neo-
podstatněné. Nevyslyšel je ani prezident.

Nebylo tu však jen zklamání. Bylo 
a je tu i poznání, že i v ČR se už utváří 
občanská společnost. Je tu široké hnutí, 
které odmítá, aby lidé byli jen ovcemi 
či jak se říká místo občany jen ovčany, 
kteří se k tomu, co činí či nečiní politici, 
mohou vyjádřit maximálně jednou za čty-
ři roky jen v den voleb. Česká republika 
letos zažila největší manifestaci od roku 
1989. Ano, v české společnosti nastal po-
hyb. To ostatně potvrdily i krajské a se-
nátní volby, které pohřbily ambice stran 
současné vládní koalice.

Už je jen otázkou času, kdy zmizí ze 
scény. Je již téměř jistě, že nejpozději to 
nastane v den příštích parlamentních vo-
leb. I to je dárek, který si už letos nadělila 
česká společnost.

V Době seniorů jsme rádi, že jsme 
u řady klíčových událostí mohli být 
a že jsme o nich včas a pravdivě informo-
vali naše čtenáře. I proto nejsme u mno-
hých v oblibě. O to víc nás těší toto vá-
noční vydání. Nejenom že je další v řadě 
společných vánoc, ale že se poněkud liší 
od vydání v průběhu roku. Najdete v něm 
více reklamy, než jindy. Vítáme to. Peněz 
skutečně nemáme nazbyt a každá koruna, 
kterou získáme z reklamy, dává naději na 
další společnou existenci.

I v tomto duchu přeji všem krásné a po-
hodové svátky vánoční.

šéfredaktor

Šéfredaktor Mgr. František Vonderka. Adresa re-
dakce a inzerce: Nám. W. Churchilla 2, 130 00 Pra-
ha 3 – Žižkov, e-mail: dobasenioru@email.cz. Kon-
takt vyluènì pro inzerci: inzerce@dobasenioru.cz. 
S redakcí se mùžete také spojit prostøednictvím 
pražské poradny RS ÈR. Vydává Rada seniorù ÈR 
(www.rscr.cz). Grafická úprava: Matouš Johanides.
Tisk: zajišťuje ALLP Rozšiøují PNS a Èeská pošta, 

pøedplatné agentura A.L.L. Production, s.r.o., 
box 732, 111 21 Praha 1, Tel.: 234 092 851, 
e-mail: dobasenioru@predplatne.cz. Registrace 
MK E 16412, ISSN 1801-5859. Èlánky vyjadøují 
názory autorù a nemusejí být totožné s názorem 
redakce. Nevyžádané texty a fota se nevracejí.

DALŠÍ ÈÍSLO VYJDE 28. prosince 2012

Vánoce v dobì zmìn
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Demonstrace se zúčastnilo na 20 000 
lidí a to z vlastní vůle. Nikdo neorga-
nizoval jejich dopravu, vše si hradili ze 
svého. Přišli, aby demokraticky vyjád-
řili svůj názor. K reformám Nečasovy 
vlády, k církevním restitucím. Přesto 
se z řad přívrženců vlády toto vystou-
pení dočkalo jen uštěpačných pozná-
mek a kritiky. Třeba, že požadavky 
po více demokracie zazněly zrovna ve 
státní svátek, čímž byl údajně zneužit. 
Autoři podobných výroků opět před-
vedli, že jediný neomylný názor, 
jak co chápat, z naší společnosti ani po 
17. 11. 1989 nevymizel.  

Také informace v médiích byly selek-
tivní a mnohdy se věnovaly vedlejším je-
vům, k nimž patřily i pokusy demonstraci, 
požadující demisi Nečasovy vlády, narušit 
a pošpinit.  

Přitom právě úcta k demokratickým 
tradicím byla jedním z průvodních jevů 
demonstrace, kterou uspořádaly orga-
nizace, spojené ve sdružení Stop vládě. 
Nebyla cítit jen v úvodním projevu, při-
pomínajícím odkaz 17. listopadu 1939 
a 17. listopadu 1989. To, že právě tato 
tradice zavazuje a to i k občanské nepo-
slušnosti. Ústa k demokratickým tradi-
cím byla i vidět. Byla vidět u pomníčku, 
který na Václavském náměstí připomíná 
živé lidské pochodně Jana Palacha a Jana 
Zajíce, kteří tak protestovali nejen proti 

okupaci Českosloven-
ska vojsky Varšavské 
smlouvy, ale i proti 

tomu, že nejvyšší představitelé ČSSR 
se tomuto násilí podrobili. U pomníčku, 
připomínajícím odvahu i zradu a bezmoc-
nost, přibývaly během demonstrace další 
květiny a svíce. Stejně tak mnozí demon-
stranti zapálili svíce u pomníku, připomí-
najícím brutální zákrok proti studentům 
na Národní třídě 17. 11. 1989. Demon-
stranti mnohonásobně potvrdili, že úcta 
k demokratickým tradicím nemusí mít 
podobu pompézního slavnostního aktu, 
ale že jejím projevem může být i obyčejná 
svíce, zapálená během demonstrace pro-
ti asociálním opatřením vlády. Zaznělo 

to i v závěrečném stanovisku účastníků, 
které přednesl předseda OS KOVO Josef  
Středula: „V české historii je 17. listopad 

spjatý s bojem stu-
dentů za svobodu ve 
válečném roce 1939, 
stejně jako s bojem 
za demokracii v lis-
topadu 1989. Dnešní 
17. listopad je bojem 
proti politice ignoru-
jící zájmy veřejnosti, 
bojem proti „placaté 
demokracii“, kdy se 
z občana stává pouze 
nástroj, který smí jed-

nou za čtyři roky vhodit lístek do urny. 
Ignorováním hlasů a názorů občanů však 
vláda nepřispívá k uklidnění stavu spo-
lečnosti, ale k opaku a před tím my varu-
jeme. Nechceme žádné násilí, ale moud-
rost, úctu k občanům a skutečný dialog. 
Opakujeme znovu, co jsme 21. dubna 
2012 na stotisícové demonstraci vládě 
vzkázali: Dluhy jejího vládnutí platit ne-
chceme a její demisi jsme už přijali.“ 

Po těchto slovech Václavským náměs-
tím opět znělo souhlasné zvonění klíčů.  

(fav) ■
Foto: autor

STALO SE

Pod sv. Václavem Pod sv. Václavem 
opìt zvonily klíèeopìt zvonily klíèe

Demonstranty nezastavil ani „policejní 
kordon“ symbolicky složený z èlenù 
arogantní vlády.
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Konečně se tedy dočkala i metropole 
– kraj s druhou největší seniorskou popu-
lací – svého vedení. Pravda, začínalo se 

s malým zpožděním, protože do magist-
rátních prostor dorazili nejen zástupci tis-
ku, ale také rozhlasu a televize a ti hned 
začali zpovídat předsedu Rady seniorů 

– Zdeňka Pernese. Zájem médií však pří-
tomné spíše potěšil, vždyť, jak sami uved-
li, senioři nepatří a také nechtějí patřit na 
okraj populace, takže se k dění v zemi 
samozřejmě hodlají vyjadřovat a také se 
v něm aktivně angažovat. 

Mezi delegáty ustavující schůze na-
víc zavítal i primátor Prahy Bohuslav 
Svoboda a diskutoval s nimi o jejich pro-
blémech, názorech i návrzích. Nastínil, 
jaké plány má Praha třeba v otázkách 
seniorského bydlení, vzdělávání, zaměst-
návání i kulturního vyžití a poznamenal 
si i několik podnětů. Pak se ale kvůli 
pracovnímu zaneprázdnění musel omluvit 
a pospíchal na další jednání.

V jednacím sále tak nastal čas práce. 
Tedy to, proč se tu zástupci celkem 25 or-
ganizací a sdružení sešli – volba předsed-
nictva krajské Rady seniorů kraje Praha. 
V tajných volbách bylo zvoleno jednohlas-

ně všech sedm členů, v čele pak stanula 
Ing. Dana Steinová. Dáma s velkým chari-
sma, žena, těšící se mezi seniory velké váž-
nosti i popularitě. O tom nejlépe vypovídá 
fakt, že okamžitě poté, co přednesla svůj 
projev i vize činnosti rady, dostávala od 
přítomných nabídky ke spolupráci. Není 
divu. Dana Steinová se dlouhá léta věnuje 
mimo jiné také vzdělávání seniorů, je rov-
něž předsedkyní společnosti pro trénování 
paměti a mozkový jogging a vede kurzy.

Zatímco krajská Rada seniorů v Praze 
svou činnost teprve začíná, jinde už mají 
za sebou celé čtyřleté funkční období. 

(ld) ■

STALO SE

Doèkala se už i Praha

Pøedsedkyní krajské rady se po tajné volbì 
stala Ing. Dana Steinová

Ustavujícího jednání se zúèastnil i pražský 
primátor Bohuslav Svoboda (na snímku 
vedle pøedsedy RS ÈR Pernese)

Na magistrátu hlavního mìsta Prahy byla koncem 
øíjna ustavena již 11. krajská Rada seniorù. 

50% SLEVA 
NA VSTUPNÉ

U pokladny
vyměňte inzerát

za zlevněnou
vstupenku.

4. VELETRH DÁRKŮ V LETŇANECH

  vánoční dekorace 
  floristická inspirace 
  originální dárky pro všechny 
  kvalitní spotřební zboží, móda 
  výhodné ceny od českých výrobců 
  soutěž o nejkrásnější vánoční stromek 

www.vanocnidny.cz

6. – 9. 12. 2012
www.vanocnidny.cz

DOBA SENIORŮ

SVD_12_210x146,5_kup_QR_DOBA SENIORU.indd   1 19.10.12   11:42
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Krajská rada seniorů byla ustavena 
v květnu roku 2008 a byla tak v pořadí 
třetí v ČR. Od samého počátku se jí poda-
řilo navázat dobré kontakty s představiteli 
kraje. To ostatně vyzdvihl ve své zprávě 
i předseda Krajské rady Mgr. Zdeněk 
Smutný. Společně se snažili pomoci při ře-
šení problémů seniorů. Účastníci konferen-
ce tak mohli mj. slyšet, že na 90 % seniorů 
kraje Vysočina žije a chce žít ve svých do-
mácnostech, v místech, kde strávili většinu 
svého života. K tomu – jak bylo zdůraz-
něno – je třeba vytvářet podmínky. Nejen 
materiální, které jsou dány zákony a vy-
hláškami, ale také formováním veřejného 
mínění. Pravdivým informováním o úloze 
a roli seniorů naší současné společnosti.

I proto Rada seniorů Kraje Vysočina 
za své prioritní úkoly v uplynulém obdo-
bí považovala podílet se na plnohodnot-
ném zapojování seniorů do společnosti 
či přispívat k celoživotnímu vzdělávání, 
mj. při doplňování počítačové gramotnos-
ti a v dalších vzdělávacích kurzech. 
Členové rady odvedli mnoho práce ve 

svých členských organizacích, které v radě 

zastupují – ve Svazu důchodců ČR, v Klu-
bech důchodců a seniorů, Městských ra-
dách seniorů i v centrálních orgánech Rady 
seniorů ČR. Podařilo se uskutečnit celou 

řadu akcí ve spolupráci s Městskými rada-
mi seniorů v Jihlavě, Humpolci a Novém 
Městě na Moravě. Je to i zásluha 
krajské rady, že v uplynulých le-
tech dále na vážnosti získal Mezi-
národní den seniorů. 

Mgr. Smutný ve své zprávě oce-
nil úzkou součinnost rady s radním 
pro sociální záležitosti Mgr. Petrem 

Krčálem a s pověřeným kontaktním pra-
covníkem Mgr. Jiřím Bínou.

Předseda Rady seniorů ČR Zdeněk 
Pernes účastníky informoval o aktuálních 

aktivitách tohoto nejvyššího orgánu seni-
orského hnutí. Hovořil mj. o legislativních 

podnětech v oblasti penzí i o tom, že dů-
chodci musí své požadavky „zviditelňo-
vat“ také svou účastí na protestních akcích 
proti asociálním opatřením vlády.

Po živé a podnětné diskusi mj. na 
téma programové úkoly na období let 
2009–2013 se uskutečnila volba nové 
Rady seniorů Kraje Vysočina. Předsed-
kyní byla jednomyslně zvolena Pavla 
Radová. Ve svém krátkém projevu podě-
kovala svému předchůdci a dalším odstu-
pujícím funkcionářům za vykonanou práci 
a požádala všechny přítomné o pomoc v tom, 
aby úspěšná práce rady dále pokračovala. 

red ■
Foto: red

STALO SE

Na Vysoèinì hodnotili výsledky
Ohlížet na velmi dobré výsledky své práce pro pøíslušníky starší generace se mohly na ètyøi desítky 
delegátù, kteøí se zúèastnili 1. Krajské konference Rady seniorù Kraje Vysoèina. Mezi sebou uvítali 
námìstka hejtmana Ing. Libora Joukla a také radního Mgr. Petra Krèála. Z Prahy pøijel jednání pozdravit 
pøedseda RS ÈR Zdenìk Pernes.

Na JARO A LÉTO 2013 nabízíme tyto destinace:
ANDALUSIE – COSTA TROPICAL a COSTA DEL SOL, 
OSTROVY MALLORCA a MENORCA s dotací španělské vlády, 
OSTROV SICÍLIE s dotací regionu Marsala, OSTROV KORFU, 
poznávací RAKOUSKO, ...

CENOVĚ  VÝHODNÁ DOVOLENÁ 
s dotací pro SENIORY 55+!

STAŇTE SE S NÁMI AKTIVNÍM SENIOREM!
O tyto cenově výhodné zájezdy je velký zájem, doporučujeme neváhat 
s rezervací! Postupně přidáváme další nabídky na www.seniorikmori.cz

Pardubice 466 415 506, Hr. Králové 495 523 100, Hořice 493 623 738, Praha 1 222 314 848
Další nabídky na webech: www.korfu-dovolena.cz, www.rakousko-dovolena.cz, www.datour.cz

Z jednání 1 krajské konference v Jihlavì
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STALO SE

Na společné dovolené několika 
sportovců-veslařů vznikla v době, 
kdy je opustil společný čtyřnohý 
kamarád – pes Dykouš, myšlenka, 
uspořádat výstup na nejvyšší horu 
jižních Brd – Třemšín (827 m). 
První ročník výstupu „Na počest 
Dykouše“ se uskutečnil na pod-
zim roku 1997 a letos se pořádal 
již šestnáctý ročník. Původní start 
pochodu byl pro všechny z mlý-
na Lomice. Jeden z nejlepších 
základních táborů byl ve Starém 
Smolivci, ale když zde hospoda skončila, 
museli hledat náhradní řešení. Časem se 
start ustálil v hospodě U Fialů v Radoši-
cích. Zde je k dispozici sál i rodinné zá-
zemí. Na sále také část účastníků výstu-
pu našla vhodné místo pro přenocování, 
protože ne všichni jsou z blízkého okolí. 
Celý okruh z tohoto místa je do 20 km. 

Na rozdíl od loňska, kdy celý výstup pro-
pršel, bylo letos nádherné podzimní po-
časí. Na vrcholu Třemšína si pak všichni 
pochutnávali na opékaných klobásách, 
které si sami donesli. Na cestu zpět se 
vydávaly skupinky každá jiným smě-

rem po turistických značkách. 
Téměř všichni trochu bloudili, 
ale do cíle cesty, který byl opět 
v hostinci U Fialů v Radošicích 
nakonec dorazili všichni. Někte-
ří se zpožděním. Výstup byl za-
končený společným posezením 
při dobrém jídle a pití, společ-
nou zábavou se zpěvem a har-
monikou. Z mlýna Lomice nyní 
startují ti nejmenší, ale samot-
ný výstup jim začíná v Mýtech 
obce Roželov. Pro ně nachystali 

jejich rodiče bohatý program plný soutě-
ží. V cíli pak dostali za odměnu medaile 
z perníku. Největší medaili dostal i hlav-
ní organizátor celé akce pan Karel Žák. 
Pamětní perníkovou medaili pak dostali 
i všichni zúčastnění. 

(zh) ■
Foto: autor

Mohli jsme to slyšet mockrát. Češi prý 
na nákupy do okolních států jezdí jen vý-
jimečně a když už, pak jen ti, kdo bydlí 
blízko hranic. Mimo jiné se tak nechal 
slyšet třeba ministr fi nancí Kalousek, 
když obhajoval další zvýšení DPH. Už se 
nehovoří o tom, že tento krok je nutný pro 
zajištění prostředků na starobní důchody. 
Jednak to vyvolává otázky, kam se podě-
ly vybrané prostředky, ale hlavně – státní 
zadlužení už díky současné vládě nabylo 
takových rozměrů, že peníze vlastně chybí 
na všechno. Ministr zvýšení DPH navzdo-
ry malému divadélku tzv. rebelů z ODS 
prosadil. Ceny u nás opět vylétnou nahoru. 

A v polských tržnicích, jako 
např. Kudova Zdrój je teď sly-
šet hlavně čeština. Také parkují-
cí auta mají hlavně české znač-
ky. Nejen z pohraničních oblas-
tí, ale i z Prahy a dalších míst. 
Ministr Kalousek by se asi divil. 
Lidé nakupují jako diví: ceny 
jsou často o třetinu až polovinu 
nižší než u nás. Potraviny, prací prostřed-
ky, oblečení, deky, nářadí… Co se nakoupí 
v Polsku, nenakoupí se u nás doma. O to 
nižší jsou zřejmě i odvody do české státní 
pokladny. Po zvýšení daně z přidané hod-
noty se tento odliv jistě nesníží. Když na 

polské tržnici (ale už někdy i v Německu) 
řeknete jméno Kalousek, místní obchodní-
ci tleskají. Pro ně je skutečně tím nejlepším 
ministrem fi nancí… Přihrává jim totiž stále 
víc českých zákazníků. 

(red) ■

Po šestnácté na Tøemšín

Až do konce roku 2012 můžete v praž-
ském nákupním Centru Galerie Harfa 
vidět 100 obrazů z veřejných kreslení, 
které známá umělkyně Marie Brožová na-
kreslila pastelkami v letech 2004 – 2012. 
Velkou část výstavy, která vám pomů-
že z předvánočního shnonu uniknout do 
oázy klidu a pohody, najdete v samostat-

ném prostoru v galerii 
nad Intersparem. 

Děti se mohou první 
tři víkendy v prosinci tě-
šit na výtvarnou soutěž 
„Nakresli pastelkami, jak 
si představuješ nejkrás-
nější zimu“. Nejzdaři-

lejší práce budou odmě-
něny. Doba seniorů jako 
mediální partner této mi-
mořádné výstavy zve své 
čtenáře do Centra Galerie 
Harfa k nevšednímu umě-
leckému zážitku. 

(red) ■

Uteète shonu

Pùvodní parta ustavující tradici výstupu na 
vrcholu Tøemšína

Utajené nákupy



7

DOBA SENIORÙ 12/2012 

Už devatenáctý ročník předvánočního setkání důchodců se 
uskutečnil ve středu 21. listopadu ve společenském sále Agro-
chovu v Kasejovicích na Plzeňsku. Svojí atmosférou, vynikají-
cím občerstvením a kulturním programem si v ničem nezadal 
s ročníky předešlými. Setkání důchodců je tradičně společnou 
akcí města Kasejovice a obcí Mladého Smolivce, Hradiště, 
Životic, Nezdřeva a Oselec. Tato tradiční akce je velmi oblíbe-
ná, jak o tom svědčí hojná účast i vyprávění pamětníků. Letos 
se sešlo cca 200 seniorů. 

Během svátečního odpoledne se o bohatý a poutavý kulturní 
program v podobě zpívání a recitace postaraly děti z Mateřské 
školy Starý Smolivec a Kasejovice a ze Základní a Umělecké 
školy Kasejovice. Potlesk zazněl i po dětském divadelním před-

stavení pohádky O veliké řepě. Stejný úspěch mělo i vystoupení 
fl étnového souboru i světová šou Za národy celého světa s do-
provodem typické hudby jednotlivých národů. Poté předvedly 
strhující taneční vystoupení děti z Tanečního klubu z Blatné. 

Závěr patřil hudebnímu seskupení pod vedením Františka 
Kopáčka ze Sedlice, které hrálo k tanci a poslechu do večerních 
hodin.

Zdenìk HØEBEJK ■
Foto: autor

7STØÍPKY ŽIVOTA

Pøedvánoèní 
tradice

MYSLETE I NA SVÉ BLÍZKÉ

A DARUJTE ZDRAVÍ !

Originální dárek

Termín pobytu: prosinec 2012 – březen 2013

Délka pobytu: 3 dny – 2 noci

Ubytování: jedno nebo dvoulůžkové pokoje

Stravování: polopenze 

Lázeňské procedury:

• 1x masáž zad s kokosovým olejem

• 1x kokosová koupel

• 1x kokosový peeling dolních končetin

• 1x kokosový zábal dolních končetin

Bonus:

poukaz na kokosovou roládu v lázeňské kavárně

Cena pobytu již od 2.190,- Kč/osoba*

*/Uvedené ceny jsou včetně zákonné sazby DPH.

Lázně Mšené, a. s. • Lázeňská 62 • 411 19 Mšené-lázně

tel.: +420 416 866 007, 009 • e-mail: lazne@msene.cz

www.msene.cz

Kokosy na sněhu

Balíček lázeňských procedur.

• 1x aroma masáž zad

• 1x Bylinná koupel z Lázní Mšené

• 1x levandulový parafínový zábal na ruce

Cena balíčku: 550,- Kč

Aroma balíček

Oáza klidu a pohody nedaleko Prahy.

• Na každý lázeňský pobyt i balíček procedur Vám rádi 

vystavíme  dárkový poukaz.
• Více o lázních a další nabídka na www.msene.cz

Hý kejte sebe i své blízkéHý kejte sebe i své blízké
Odpočívejte v příjemném prostředí malebných Lázní Mšené.

Vyberte si z naší nabídky wellness pobytů i balíčků procedur

a udělejte něco pro svou krásu i zdraví.
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Poradna DS k bydlení

Poskytování teplé užitkové vody v bytu 
či nebytovém prostoru nájemci pronají-
matelem nebo správcem domu složeném 
z bytů ve vlastnictví vlastníkovi bytové či 
nebytové jednotky resp. nájemci takové 
jednotky patří ke stále dražším službám 
spojeným s užíváním bytu nebo nebyto-
vého prostoru. Ten, komu je služba po-
skytována se říká konečný spotřebitel. 
Nejde tedy o prodej zboží poskytovatelem 
tomuto spotřebiteli. O zboží by se jednalo 
jen ve vztahu mezi dodavatelem 
TUV a jejím odběratelem, tedy 
např. mezi teplárnou dodávající 
teplo a vodárnou dodávající pit-
nou vodu a vlastníkem bytového 
domu.

TUV v sobě obsahuje dvě 
komponenty: tepelnou energii 
použitou k ohřevu a vodu, kte-
rá musí být odebírána k ohřevu 
jako voda pitná a také odváděna 
ve formě splašků do kanalizace. 
Cenově to znamená, že bude ob-
sahovat platbu za podíl na spotřebě tepla 
k ohřevu a podíl na vodném a stočném. 
Za toto vše odběratel TUV platí svým do-
davatelům a náklady pak musí rozúčtovat 
konečným spotřebitelům. 

K tomu platí jediný předpis a tím je vy-
hláška ministerstva pro místní rozvoj Čes-
ké republiky č. 372/2001 Sb. Není tedy 
možné, aby si kdokoliv stanovil pravidla 
jiná, byť by v dobré víře byla stvrzena 
demokratickým způsobem (hlasováním 
na schůzi bytového družstva, na schůzi 
vlastníků jednotek apod.) či rozhodnutím 
orgánu veřejné správy (např. vyhláškou 
obce, vedením obecního domova důchod-
ců). Tento přímus přisouzený vyhlášce 
zákonem je často trnem v oku občanským 
iniciativám a dalším korporacím, které by 
uvítaly možnost i jiných řešení. Předpo-
kládáme, že připravovaná úprava před-
pisu ministerstvem pro místní rozvoj na 
to bude celospolečensky vhodným způ-
sobem reagovat. Nicméně zatím předpis 
platí.

Často koneční spotřebitelé TUV srov-
návají účtovanou cenu za službu poskyto-
vání TUV mezi jednotlivými byty v domu 
nebo i mezi sousedy v obci a nechápou, 
proč se ceny tolik liší. Důvodů je samo-
zřejmě mnoho, ale k hlavním patří dvou-
složková skladba rozúčtované ceny za 
teplo k přípravě TUV, a ta přímé srovná-
vání jednotkových cen TUV vylučuje.

Cena za toto teplo se dá přesně vypo-
čítat jen velmi obtížně. Náklad na ohřev 

TUV za dům (často a přesněji nazývaný 
zúčtovací jednotka, protože může jít i o 
skupinu několika vchodů) se snadno zjistí 
z faktury dodavatele. U kotelny ústřed-
ního vytápění se dá přibližně odvodit 
z měření množství pitné vody odebíra-
né k ohřevu. Ale často v kotelně měření 
není. Pak se množství tepla v GJ odvodí 
z množství spáleného paliva, jeho výhřev-
nosti a účinnosti kotlů, tak, že se vezme 
podíl 60 % na vytápění a 40 % na ohřev 
vody. Stejně se rozdělí i náklady v Kč.

Náklady na zúčtovací jednotku v gi-
gajoulech i korunách se pak rozdělí na 
základní složku (30 %) a na spotřební 
složku (70 %). Základní složka se rozdělí 
na konečné spotřebitele v poměru pod-
lahových ploch a spotřební složka v po-
měru náměrů bytových vodoměrů TUV. 
Nejsou-li bytové vodoměry TUV instalo-
vány, tak v poměru počtu osob nebo také 
v poměru podlahových ploch, je-li k tomu 
dohoda se všemi konečnými spotřebiteli. 
Při dělení spotřební složky podle počtu 

osob se musí respektovat případně od-
lišné vybavení spotřebičů TUV v bytech, 
pokud se toto liší.

Vodné a stočné za vodu použitou k po-
skytování TUV se dá zjistit z faktury do-
davatele TUV nebo z měření množství této 
vody v kotelně. Není-li tato voda v kotelně 
měřena, dá se použít výpočet používající 
množství tepla k ohřevu vody (zmíněných 
40 %) a měrnou spotřebu tepla k ohřevu 
vody (např. 0,17 až 0,35 GJ/m3 – viz dále).

Z této předepsané metody vy-
plývá, že za poskytování TUV 
více může zaplatit např. spotřebi-
tel užívající velký byt i při mini-
mální roční spotřebě TUV a více 
může zaplatit početná rodina uží-
vající malý byt. 

Základní složka nákladů na 
ohřev TUV do určité míry repre-
zentuje vybavení bytu možností 
TUV odebírat a současně i to, že 
provoz soustavy TUV vyžaduje 
určité náklady i v době, kdy ko-

nečný spotřebitel TUV vůbec neodebírá 
(musí běžet cirkulační čerpadla, nabíhají 
odpisy, náklady na opravy apod.). 

Dvousložková metoda elegantně umož-
ňuje řešit rozdělení ceny za poskytování 
TUV, pokud se v bytu uživatelé vymění, 
pokud se odpojí od soustavy centralizo-
vaně poskytované TUV, pokud je byt či 
nebytový prostor po určitou dobu neobsa-
zen apod., což vlastně chrání peněženky 
ostatních konečných spotřebitelů.

Všechny údaje potřebné k posouzení 
oprávněnosti účtované ceny za posky-
tování TUV musí obsahovat vyúčtování 
měsíčních záloh předávané konečnému 
spotřebiteli. Podrobný seznam povinných 
údajů obsahuje § 7 citované vyhlášky č. 
372/2001 Sb. včetně stanovení reklamač-
ní lhůty. Protože jde o problematiku pro 
laika složitou, doporučujeme včas využít 
bytové poradny Rady seniorů ČR, které 
jsou pro seniory bezplatné.

Někteří vlastníci bytových domů ar-
gumentují možností použít jako východ 

Jak se stanoví cena za teplou 
užitkovou vodu (TUV)?
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Jsou situace, kdy nám monitor počíta-
če napíše chybovou hlášku, se kterou si 
nevíme rady. Pokud máme možnost se 
např. po Skype poradit s přítelem, bu-
deme mnohdy pracně přepisovat nebo 
přečítat tuto informaci, která může být 
dlouhá a v angličtině. I díky naší případné 
nedokonalé výslovnosti nebude domluva 
s přítelem snadná. Snadnější pro upřesně-
ní našeho dotazu, čeho že se daná hláška 
týká, co znamená a jak na ni reagovat, je 
nejjednodušší poslat příteli její fotokopii. 
Jak toho docílíme?

Nejprve přejdeme v internetovém vy-
hledávači na nám již známý server 
www.slunecnice.cz. Zde pak do řádku pro 
vyhledávání napíšeme PicPick, kde nej-
novější verze tohoto prográmku má ozna-
čení 3.1.9. PicPick je kvalitní nástroj pro 
snímání obrazovky a tvorbu screenshotů. 
Snímat lze aktivní okno monitoru. 

Program si stáhneme do našeho PC, dle 
potřeby rozbalíme a nainstalujeme nebo 
zkopírujeme na náš harddisk. Po restartu 
počítače pak stačí pro kopii obrazovky 
monitoru stisknout klávesu PrintScreen, 

která se většinou nachází 
v pravé horní části kláves-
nice. Objeví se nám ofoce-
ná plocha monitoru, kterou 
uložíme s námi vybraným 
pojmenováním a následně 
můžeme upravit (např. udě-
lat výřez pouze oné chybo-
vé hlášky) a výsledek za-
slat příteli s žádostí o radu, 
co s tím.

Upravit snímek ofocené 
obrazovky monitoru může-
me v některém editoru di-
gitální fotografi e, např. již 
v DS zmiňovaný český pro-
gram Zoner Photo studio. 
Finální verzi upraveného 
sejmutí monitoru uložíme na 

náš pevný disk nebo disk přenosný. 
Program PicPick je sice v angličtině, 

ale jeho použití je velmi jednoduché. 
Je vhodný pro operační systémy Vista-32, 
Win 2000, Win 2003, Win 7, Win XP, 
licence je volně k dispozici zdarma a zabe-
re necelých 5 MB místa na disku.

Jako vše v počítači lze i fotokopii obra-
zovky udělat několika způsoby a všechny 
mohou být správné. Uvedený program je 
pouze jednou z možností, jak si pořídit fo-
tokopii obrazovky monitoru.

Zdenìk HØEBEJK ■
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Pomoc pøi problémech s poèítaèem
Poradna pro práci s PC

z nouze, pokud se množství vody k ohře-
vu vody v kotelně neměří a u spotřebitelů 
jsou bytové vodoměry TUV instalovány, 
právě součet těchto vodoměrů jako náměr 
chybějícího měření v kotelně. Jde o často 
diskutovaný problém zejména při rekla-
macích vyúčtování měsíčních záloh za 
tuto službu a je třeba říci, že platná dikce 
vyhlášky č. 372/2001 Sb. tuto možnost 
vylučuje.

Jako další východ z nouze by mohlo být 
použití vyhlášky ministerstva průmyslu a 
obchodu České republiky č. 194/2007 
Sb., kterou se stanoví pravidla pro vytá-
pění a dodávku teplé vody, měrné ukaza-
tele spotřeby tepelné energie pro vytápění 
a pro přípravu teplé vody a požadavky 

na vybavení vnitřních tepelných zařízení 
budov přístroji regulujícími dodávku te-
pelné energie konečným spotřebitelům. 
Tento předpis umožňuje nahradit v kotel-
ně umístěné v budově neexistující měření 
množství tepla k ohřevu vody z paliva na 
její přípravu podle měřené spotřeby pali-
va mimo topné období. Ale pozor, tato ná-
hradní metoda je přípustná jen pro kotle, 
u nichž je možné spotřebu paliva mimo 
topné období prokázat, tedy změřit. To je 
u uhelných a koksových kotlů prakticky 
proveditelné jen velmi obtížně. U čtvrtlet-
ně fakturované změřené spotřeby zemní-
ho plynu to samozřejmě možné je.

A nyní stručný rozbor, co je na ceně 
TUV rozhodující položkou. Je to samo-

zřejmě cena za teplo. Praktický jedno-
duchý příklad: jednotková cena tepla 
k ohřevu vody je např. 450 Kč/GJ, měrná 
spotřeba je 0,3 GJ/m3 a jednotkové vodné 
a stočné je 60 Kč/m3. Jednotková cena za 
kubík pitné vody odebrané z modrého ko-
houtku (pitná voda) vyjde na 60 Kč, zatím 
co z červeného kohoutku (TUV) bude stát 
210 Kč, z toho za teplo zaplatíte 150 Kč, 
tedy 2,5 krát víc než za vodu. 

Z toho plyne jednoduché pravidlo: šet-
řit nejen s pitnou vodou ale zejména s vo-
dou teplou!

Ing. Karel HANAUER ■
bytová poradna Rady seniorù 

Èeské republiky Praha



SUDOKU (souèet èísel byl tentokrát 22), vyhrává Petr Holý z Pøelouèe. ZEMÌPISNÉ RÉBUSY: 
(veletok: Dunaj, mìsto: Kouøim), Jana Roháèová z Písku a Milada Kulová z Nového Jièína.
V prosincovém èísle budeme losovat tøi výherce sudoku. Na odpovìdi èekáme do 20. 12. 

VÝHERCI NAŠICH SOUTÌŽÍ

SUDOKU
Uveïte souèet èísel z oznaèených políèek

KAVÁRNA 1111SOUTÌŽIVO

1. 12. 1847 – Antonín Chittussi, 3. 12. 1902 – Olga Scheinpfl ugová, 
12. 12. 1882 – Jiří Mahen, 13. 12. 1922 – Jitka Válová, 
16. 12. 1917 – Hanuš Fantl, 22. 12. 1827 – Jan Evangelista 
Kosina, 24. 12. 1920 – Jiří Hanzelka, 27. 12. 1572 – Jan 
Campanus Vodňanský, 29. 12. 1867 – Karel Mašek, 
31. 12. 1902 – Jan Čep.

Správné øešení z minula: Emil Kolben-elektrotechnik, zakladatel KD, Jan 
Radecký z Radèe - èeský šlechtic, rakouský vojevùdce, maršál, Felix Achille 
de la Cámara - èeský spisovatel, publicista, scenárista, pøekladatel a podni-
katel v oblasti divadla, Lubomír Jasínek - èeskoslovenský voják a pøíslušník 
výsadku Antimony, Miloš Sýkora - ostravský odbojáø, Eliška Junková- au-
tomobilová závodnice, Mikoláš Aleš - èeský malíø, Ilja Hurník - èeský hu-
dební skladatel, klavírista, pedagog a spisovatel. Kalendáø Václava Neckáøe 
za správnou odpovìï dostane Miloslava Jeøábková z Tuchomìøic. (red) ■

Výhra s osobností
Připomínáme opět několik osobností, které spatřily světlo svě-

ta v měsíci prosinci. Vaším úkolem je sdělit nám do redakce, 
jak se jmenovaní zapsali do dějin. Na autora správné odpovědi, 
který bude mít štěstí při losování, čeká kalendář populárního zpě-
váka Václava Neckáře na rok 2013.

8 1 9

1 2 4 6

3 9

7 6

8 9 4

1 2 7

5 3 8

9 6 4

4 7 3 1

Pro ètenáøe Doby seniorù platí listopadové 
slevy až do 15. prosince 2012.POZOR! PRODLOUŽENO!
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Stojí u potoka, sám, 
v hodině půlnoční. 
Chalupy ve vsi mají 
okna setmělá, sousedé 
za zdmi už tiše odde-
chují, ale ponocný ve 
festovním kabátě s pe-

lerínou a beranicí na hlavě se opírá o su-
kovici a v druhé ruce svírá u našpulených 
rtů mosaznou troubu. Její hlas potvrdí 
všem živáčkům, že právě odbila půlnoční 
hodina a každý duch má chválit Hospodi-
na. Nejen o Vánocích. 

Tenhle Ladův obrázek visel u domov-
ních dveří mého bytu celá léta, sousedé 
chodili po schodech, letmo pohlédli a vlíd-
ně si vzpomněli na pohádky tak vzdálené, 
a třeba myšlenka na vyprávění Josefa Lady 
o kocouru Mikešovi a rozmazleném Nácíč-
kovi je zrovna pohladila po srdci. Ponocný 
u mých dveří vytruboval, a já věřím, že 
mé hosty už při zazvonění potěšil. Všich-
ni jsme přece byli dětmi a i když nás tíha 
starostí vedla k zapomnění, na ponocného 
se usmějeme a najednou si vzpomeneme. 

Dílo Josefa Lady ocenil i průkopník 
moderny Pablo Picasso. A jak mi prozra-
dil malíř Toman z Vysočiny – Mistr vý-
razné techniky tempery a kvaše omráčil 
svět viděním pohádkových výjevů až před 
svými padesátinami. Do té doby trpělivě 
kreslil pohádkový svět kukátkem svého 
dětství. Jako chlapec si poranil v postýl-
ce oči a v dospělosti mu už na tupozra-
ké oko nepomáhala ani tlustá skla brýlí. 
Ale fi gurky mistrů ševců, kovářů, po-
nocných a hastrmanů, kocourů, svatého 
Mikuláše i vánočního stromečku jeho 
štětcem zázračně ožily.

Až se začne smrákat, ucítím v srdci tou-
hu ještě jednou přijmout pozvání Josefa 
Lady. 

Milostiplné a požehnané Vánoce vám 
přeje

ThDr. Jan SCHWARZ ■

ÈTENÍ PRO DUŠI

O této kresbì mluví autor našeho vánoèního 
zamyšlení. Ano, je to pravda: Josef Lada 
a èeské Vánoce (než do nich vnikly cizí 
ideologie a komerce) to jsou opravdu 
synonyma. Sami to mùžete posoudit.

Vánoèní Ladùv ponocný

SVATÁ ANEŽKA 
SE OBRACÍ V HROBĚ
Jiří Dienstbier navštívil Domov pro seniory 
u Anežky v obci Luštěnice, ve kterém mají 
problémy způsobené zaváděním sKaret. Do-
mov je totiž z části financován z příspěvků 
na péči, na kterou mají klienti nárok, a která 
dosud chodila rovnou na účet Domova. Bez 
těchto peněz tak domov upadne do ztráty. 
 Nyní si klient musí nejprve kartu vy-
zvednout a aktivovat a pak následně zadat 
trvalý příkaz. To vypadá na první pohled 
banálně, ale pro devadesátileté, mnohdy 
nemohoucí seniory je to často neřešitelný 
problém. Mnoho z nich se ani není schop-
no podepsat a do druhého dne mohou za-
pomenout pin. Případná plná moc by zase 
znamenala nutnou návštěvu notáře...

 Bohužel smyslem nového systému není 
ulehčit lidem život, ale ušetřit peníze za ro-
zesílání příspěvků. Náklady se však akorát 
přenášejí v podobě poplatků za transakce 
na seniory, kteří tak přicházejí o část peněz, 
na které mají nárok. sKarty by měly být zru-
šeny a měla by být zajištěna důstojnost pří-
jemců dávek . Jiří Dienstbier jako kandidát 
na prezidenta věří, že změna je stále možná.

Diskutujte o sKartě:

http://www.facebook.com/DienstbierNasPrezident
www.dienstbier2013.cz

PROSTOR PRO VÁŠ HLAS

Kandidát na prezidenta Jiří Dienstbier podpořil oběti sKarty
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Zlodìji pasou po pasech
Jednomu postaršímu cestovateli (chce-

te-li, byl jsem to já) se přihodila setsa-
kramentská nepříjemnost. Zlákán strávit 
babí léto v Andalusii, podlehl svodům 
jisté cestovní kanceláře. Nelitoval. Pro-
gram byl super, tříhvězdičkové ubytová-
ní na úrovni, jídlo skvělé, počasí málem 
červencové. Prostě – estupendo, jak říka-
jí Španělé, jedna báseň. Dokud náš milý 
cestovatel nebyl okraden, že zůstal chudý 
jako žebrák. 

Pamětliv totiž rad průvodců při jiných 
cestách, že nemá na cestách našinec bez 
dokladů vystrčit z hotelu ani nos, uložil 
si pas s těžce nabytými bankovkami do 
tašky přes rameno. Když si sedl k oblí-
bené kávičce v restauraci mezi Málagou 
a Granadou, tašku, jak je zvyklý dávat si 
na židli za sebe (a cítit ji na zádech), rov-
něž tak uložil, což se ukázalo být osudné. 
Pánbůhví kdo se zmocnil celého cestova-
telova bohatství.
Čtenář je bezpochyby zvědavý, co se 

dělo potom. Především je třeba zdůraznit 
solidaritu celého autobusu, jehož někteří 
zvláště chápající turisté hned nabízeli fi -
nanční pomoc. 

Ovšem následovala dramatická cesta 
(přes 400 kilometrů z Granady do Mad-
ridu!) skrze několikery tunely a krajem 
Sancha Panzy za náhradním pasem. 
Dámy na českém konzulárním odděle-
ní Darja Zrůstová a Tereza Halasová se 

snažily, seč mohly, tedy co bylo v jejich 
moci, a bez prodlení podle narychlo po-
řízené podobenky z fotoautomatu ověřily 
v Česku totožnost seniora, stále ještě bez 
papírů „bezprizorního“. 

Když všechno klaplo (což trvalo něja-
kou chvíli) a bylo zřejmé, že cestovatel 
je skutečně tím, za kterého se vydává, 
vystavily mu dočasný pas, podaly ruku 
a připomněly, aby příště byl opatrnější. 
Jako by za těch pár krutě prožitých hodin 
si tisíckrát neumiňoval, že příště už raději 
nikam nepojede.

Slabou náplastí na zbytečně promarně-
ný den bylo ujištění obou dam, že tako-
vých „ztracenců“ bývá za sezónu kolem 
dvou set! 

Zlodějské mafi e si své oběti vybírají 
s odpornou vypočítavostí. Vyhlížejí si ze-
jména starší automobily, jimž na odpočí-
vadlech nenápadně (jak jinak) napíchnou 
kola. Za pár kilometrů musí řidič zastavit, 
a než se naděje, přispěchají na pomoc 
ochotní pomocníci. Bývá pro ně hrač-
kou při této příležitosti „nahlédnout“ do 
vozu a vybrat z něj všechno cenné, včetně 
dokladů, za které si nechají zaplatit zla-
tem. Policie o tom ví, stíhá ony zlosyny, 
ale že by jich viditelně ubývalo...

Náš cestovatel ztratil den ze své dovole-
né, kterou sice „obohatil“ o draze vykou-
pené poznání Madridu, leč toho by se byl 
s lehkým srdcem vzdal. Honorární kon-

zul pro Andalusii v Jaénu 
se totiž dostal do úzkých 
a svého neplaceného úřadu se 
letos na jaře vzdal a zatím se nenašel ni-
kdo, kdo by jej nahradil.

Bez zbytečného poučování: Své dokla-
dy a zavazadla opatrujte jako oko v hla-
vě. Člověk přece nemusí zažít všechno, 
aby se poučil, že ano.

Jan CHMELÍK ■

Z tvorby ètenáøù
V Době seniorů jsme vytvořili pro-

stor pro tvorbu našich čtenářů. Stalo se 
tak na jejich žádost a my jsme rádi zve-
řejňovali jak jejich poezii, tak i drobné 
pokusy o prozaickou tvorbu. Časem 
zájem poněkud ochabnul. Proto jsme 
přišli s další výzvou. Jsme rádi, že opět 
zabrala. Vyprávění Jana Chmelíka 
o tom, co se mu přihodilo na podzim 
ve Španělsku je toho dalším důkazem. 
A nejen jeho příběh, v zásobě máme 
i příspěvky od dalších čtenářů, které 
budeme postupně zveřejňovat. 

(red) ■

zul pro Andalusii v Jaénu 
se totiž dostal do úzkých 
a svého neplaceného úřadu se 
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Vyhráli s Dobou seniorů! Správné znění tajenky z minulého čísla: Nejstarší česká rozhledna 
stojí na vrcholu Kletě. Správně luštili a štěstí při losování měli Vlasta Mráčková z Ostravy, 
Jiří Di-Giusto z Milíkova, Bedřiška Jonášová z Mladé Boleslavi, Ludmila Stuchlá z Lán, 
Josef Michal z Brna, Vlasta Bukačová z Prahy 4, Milan Kubina z Ostravy–Poruby, Josef 
Smolík z Berouna, Karel Vykrouti z Rakovníka a Marie Kumpová z Mrtníku u Plzně. Protože 
se blíží Vánoce, je výherců dvakrát víc než jindy. Ceny dostanou od sponzora naší velké 
křížovky, kterým je vydavatelství Enigma, vydávající i časopis Křížovky pro každého. 
Na řešení z tohoto čísla čekáme do 20. prosince.

Úspìch, radost a lásku v roce 2013 Vám 
pøeje redakce Køížovek pro každého. 

V tomto mìsíci 11. a 27. 12. Èíslo 26 køížovek pro Vás 
vychází 27. 12. v rozšíøeném vydání za stejnou cenu.
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Je málo televizních pořadů, které 
opravdu dokáží chytit diváky za srdce. 
Jedním z nich jsou tradiční Adventní kon-
certy České televize. V hektickém před-
vánočním čase nám právě Adventní kon-
certy dají možnost zastavit a zklidnit se, 
vytvořit doma sváteční atmosféru a ano, 
také projevit svou lidskost, svou solidari-
tu s těmi, kteří to měli v životě těžší než 
ti druzí. Od roku 1991, kdy se s koncerty 
začalo, pomohlo 145 milionů korun od 
televizních diváků nakoupit potřebné po-
můcky, vybavit různá centra, pomoci těm, 
kteří to potřebují.

Od samého začátku jsou koncerty spo-
jeny s Martou Kubišovou, dámou, která 
se stala symbolem. Asi největším oce-
něním pro každého umělce je, když jeho 
píseň vejde do povědomí lidí, píseň, která 
vlévá naději do duší i v časech nejhor-
ších. Modlitba pro Martu byla vzdorem 
v době ponížení a zpěvačka za něj za-
platila víc, než mnozí jiní. Píseň zazněla 
mezi prvními i z balkónu Melantrichu na 
Václavském náměstí, když národ v roce 
1989 zvedal hlavu.

Paní Kubišová nikdy neváhá pozved-
nout hlas proti nespravedlnosti, pomá-
hat potřebným bere jako samozřejmost. 
Získala mnohá ocenění i za písně, které si 
mnozí z nás dodnes potěšeně broukají, v 
roce 1998 byla Akademií populární hudby 
uvedena do Síně slávy. K sedmdesátinám 
(měla je 1. listopadu a my i touto cestou 
přejeme jen vše nejlepší) jí byl udělen 
také francouzský řád Čestné legie. 

■ Jak jste se vlastně k Adventním kon-
certům dostala?

Duchovní otec Adventních koncer-
tů Jaromír Vašta mě v roce 1990 oslovil 
s tím, že já jediná mohu tyto koncerty 
uvádět. Přestože jsem s moderováním do 

té doby neměla žádné zkušenosti, svolila 
jsem s radostí. Hned při prvním natáče-
ní jsem zjistila, jak náročné je moderovat 
v přímém přenosu. Od třetího ročníku 
jsme pak vytvořili naše adventní trio ve 
složení já, Táňa Fischerová a Jan Kačer.

■ Věřila jste od počátku, že ta krásná 
tradice bude mít šanci a že budou lidé 
ochotni věnovat své peníze potřebným?

Ano, věřila jsem tomu. A moc si našich 
diváků vážíme! Je velmi dojemné, když i 
ti, kteří mají sami málo, přispějí třeba jen 
50 Kč. Bývají to často i senioři, kteří se 
skládají v různých klubech či spolcích, 
jen aby mohli pomoci. Přispívají i ti, které 
by to běžně během roku ani nenapadlo. To 
je právě to kouzlo Adventních koncertů!

■ Z kterého projektu, který vznikl díky 
adventní sbírce, máte největší radost? 

Mám radost ze všech projektů! Teď mě 
ale napadá třeba projekt „slané děti“. Ten 
se díky Adventním koncertům dostal více 

do povědomí. Vážně nemocné děti si za-
slouží, aby se o jejich trápení vědělo a aby 
se jim podle možností pomohlo. (pozn. 
red. Projekt „slané děti“ byl na pomoc dě-
tem s cystickou fi brózou, což je závažné 
dědičně podmíněné onemocnění, které 
postihuje dýchací a trávicí systém a je 
v současné době nevyléčitelné.)

■ Co v krásném duchovním prostoru, 
kde se koncerty konají, zpíváte nejraději? 

Režisér většinou vybírá z mých písní 
ty, které tam ještě nezazněly. Jinak musím 
přiznat, že kamenem úrazu jsou pro mne 
bohužel koledy.

■ Spolu s Táňou Fischerovou a Janem 
Kačerem zapalujete v přímém přenosu 
adventní svíčky už od roku 1991. Byli 
jste kamarády už dřív, nebo vás spojilo 
až moderování Adventních koncertů?

Znali jsme se už dřív, ale teprve mode-
rování Adventních koncertů naši sestavu 
opravdu utužilo. Táňa a Honza průběžně 

Marta Kubišová 
vzkazuje  seniorùm:

Buïte dále
stateèní!
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sledují kroky a osudy vy-
braných organizací, natáčejí 
o nich reportáže. Pocity při 
tom bývají velmi silné, vy-
právějí mi o svých zážitcích 
a všichni máme radost, když 
se něco dobrého povede…

■ Máte nějaké poznatky z podobných 
akcí v zahraničí? Jak si stojíme 
v dobročinnosti ve srovnání se 
zahraničím? Jak Češi přijímají 
charitativní akce?

V zahraničí je charita považována za 
společenskou povinnost. U nás je to ži-
velnější. Ale když pak dojde k nějakému 
neštěstí nebo katastrofě, ať už v ČR nebo 
v zahraničí, tak jsou Češi v úsilí pomáhat 
nepřekonatelní.

■ Na co se nejvíc těšíte letos?
Každoročně se těšíme, jak zase bude-

me odhadovat, kolik peněz se vybere. 
Trefíme se málokdy, lidé nás svou štěd-

rostí vždycky překvapí. Přispívají nejen 
ti, kteří se dovolají do přímého přenosu, 
fi nanční částky mnoha dalších anonym-
ních dárců přicházejí později. Jsme jim za 
to velmi vděčni!

■ Jak dlouho dopředu se začíná 
s přípravami?

Vybírání organizací a témat se řeší od 
dubna do června. Reportáž o minulém 
ročníku Adventních koncertů se pak natáčí 
během podzimu. Velmi mnoho organizací 
by stálo o naši pomoc, bývá jich tak kolem 
stovky. Všem ale pomoci bohužel nemů-
žeme. Sama za sebe mohu na tzv. „pane-
lu“ zaškrtnout deset z nich, a totéž i ostatní 
zúčastnění. V červnu počítač všechno vy-

hodnotí a označí pouze čtyři organizace, 
se kterými pak začneme spolupracovat.

■ Býváte po sérii Adventních koncertů 
unavená, nebo spíše nabitá energií? 
Mám dobrý pocit ze smysluplného 
počínání, současně ale prožívám obavy 
z toho, jak zvládnu své vlastní vánoční 
přípravy. Letos to bude obzvlášť 
napínavé, protože poslední Adventní 
koncert připadá na 23. prosince. Tam 
zbývá dodat už jen „Děj se vůle Boží!“.

■ Volného času máte asi velmi málo, 
co vás nejvíc baví dělat? Je nějaká 

činnost, kterou odkládáte na dobu, 
až budete mít někdy čas?

Nejraději mám asi procházky se psem. 
A pak sledování televizních pořadů o fau-
ně i fl óře a také o cestování. Až už nebudu 
„prduch“ neboli pracující důchodce, tak 
se těším na čtení knih a na poslouchání 
hudby.

■ Jak strávíte letošní vánoční svátky?
Nezapomenutelné vánoční svátky jsem 

prožila v roce 1965, když jsem si pořídi-
la svého prvního pejska, černého pudlíka 
Ginnyho. Letos, jako obvykle, budu zase 
všechno připravovat na poslední chvíli. 
A oddychnu si až 25. prosince, kdy mám 
tzv. „pyžámkový den“.

■ Paní Kubišová, co byste vzkázala 
našim čtenářům?                                         

Drazí senioři, jste stateční a buďte i na-
dále!

Paní Marto, ať 22. ročník Adventních 
koncertů přinese mnoho radosti di-
vákům, podobně jako řada koncertů 
k Vašemu kulatému výročí. Adventní 
koncerty ovšem ještě navíc také naplní 
jedno ze základních poslání křesťan-
ských Vánoc, kterým je láska a pomoc 
bližním.

Pøipravila Eva PROCHÁZKOVÁ ■

Foto: Tomáš Lébr a archiv ÈT

Adventní veèery letos vstupují už do svého 
22. roèníku.

17ROZHOVOR MÌSÍCE
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Kromě  přednášek několika profesorů 
prezentovali výsledky svých výzkum-
ných projektů především mladí lidé 
a to s převahou ženského zastoupení (33 
přednášejících žen) a 12 mužů. Přijeli na 
pozvání hlavní organizátorky PhDr. Hany 
Štěpánkové, která rovněž hovořila o své 
výzkumné studii Počítačový trénink pra-
covní paměti u seniorů. Při svém výzku-
mu v Psychiatrickém centru Praha vychá-
zela ze skutečnosti, že 20 % našeho obyva-
telstva tvoří senioři nad 65 let, že dochází 
celosvětově k růstu seniorské populace 
a že u nás bude počet seniorů rovněž při-
bývat vlivem dlouhověkosti a všeobecné-
ho úsilí o jejich kvalitnější způsob života.

Stárnutí je samostatnou a velmi vý-
znamnou životní etapou; témata spojená 
se stárnutím jednotlivců i společnosti, 
jimiž se zabývají rozličné týmy v akade-

mických výzkumných ústavech, vysokých 
školách, ústavech a občanských sdruže-
ních, nutně vyvolala vzájemné poznání 
a inspiraci o vznik nových multicentric-
kých a  interdisciplinárních týmů. Aktivitu 
v této oblasti vyzdvihl prof. MUDr. Cyril 
Höschl, český psychiatr, popularizátor 
vědy a vysokoškolský pedagog. Ve své 
přednášce Placebo – podvod nebo užiteč-
ný nástroj? uvedl příklad neurobiologic-
kých změn působením placeba a poukázal 
na transkulturální rozdíly v jeho účinnosti. 
Přitom účinek placeba (jako medikamentu 
bez obsahu farmakologicky účinné látky) 
v posledních letech narůstá, avšak výsled-
ky akademického výzkumu jsou obtížně 
interpretovatelné a stále méně aplikovatel-
né v běžné klinické praxi.

O hodnocení kvality života spokoje-
nosti ve vyšším věku a s výsledky me-

zinárodního projektu, který realizovalo 
23 zemí včetně České republiky, hovořila 
Eva Dragomirecká z Filozofi cké fakulty 
UK. Způsoby života jednotlivců v minu-
lých a předchozích letech ovlivňují kva-
litu života ve stáří - vzdělávání, stabilní 
manželství, život s partnerem i v pozdním 
věku, nekuřáctví, absence nadměrného 
užívání alkoholu, nepřítomnost depre-
sí, spokojenost s pracovními výsledky 
a svobodou rozhodování o pracovním za-
řazení, pěstování přátelských vztahů, péče 
o fyzické zdraví.  

Pohybové aktivity seniorů, jak o nich 
přednášel Pavel Hráský z Fakulty těles-
né výchovy a sportu UK, jsou základní 
předpokladem kvalitního stárnutí, vedou 
k nezávislosti, soběstačnosti a sebeob-
služnosti. Podíl na snížení soběstačnosti 
má ztráta objemu svalstva, podmíněná 

Mládí se zabývalo stárnutím

NAŠE TÉMA

Na studentské a vìdecké konferenci Stárnutí 2012 se na konci øíjna sešli na pozvání Psychiatrického centra 
Praha a s podporou 3. Lékaøské fakulty Univerzity Karlovy v Praze pøednášející a další úèastníci z rùzných 
oborù: lékaøské vìdy, biologie, psychologie a sociálních vìd, teologie a filozofie, ekonomie a práva, ale též 
z umìní a sportu.

Stáøí v roce 2012 v Èeské republice ukázalo, 
že se dokáže i postavit za svoje práva. 
Bylo to vidìt i na manifestaci za práva 
seniorù na Palachovì námìstí v Praze
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biologickým věkem. Charakterizuje ji 
pokles svalové síly, od 40 let věku je to 
v průměru 5 % ztráty svalové hmoty za 
dekádu a   nahrazování tukovou tkání. Po 
65 letech je to mnohem výraznější. Tým 
přednášejícího aplikoval dlouhodobý po-
hybový režim u skupiny zdravých senio-
rek, založený z 85 % na 
chůzi a zbytek připadl na 
domácí gymnastiku, jógu 
a plavání. Zlepšila se ze-
jména jejich kardiovas-
kulární zdatnost a zvýšila 
se motorická výkonnost 
o 12 % za pět měsíců.

Rakouský projekt Zdra-
ví nestárne se stal inspi-
rací pro aplikaci ve vý-
zkumném týmu Blanky 
Jirkovské z Filozofi cké 
fakulty UK. Je zaměřen 
na klienty, jejich příbuz-
né, na personál pečova-
telských a sociálních do-
movů, jejich managementy a dobrovolní-
ky. Výsledky budou zpracovány koncem 
roku 2012 a cílem je porovnat data z obou 
zemí a odhalit česká specifi ka.

Vlivem pohybové aktivity žen na zo-
tavení srdeční frekvence po zátěži se za-
bývají na Masarykově univerzitě v Brně 
a její katedře atletiky, plavání a sportů 
v přírodě. Předběžné sdělení o projektu 
přednesl Radek Masař.

Výzkum pohybové aktivity a zdraví se-
niorů je dále náplní Fakulty tělesné vý-
chovy a sportu UK (Jiří Mudrák a Viléma 
Novotná o gymnastické aktivitě), Fakulty 
sportovních studií Masarykovy univerzity 
v Brně (tady ve spojení s hudbou a tancem, 
přednášející Lenka Nejedlá), na Fakultě 
tělesné kultury Univerzity Palackého 
v Olomouci (Julie Wittmannová), 
kde jsou zapojeni k účasti na meziná-
rodních projektech a sami organizují 
Univerzitu třetího věku na téma Cesta 
za zdravím – regenerace lidského orga-
nismu pohybem, a na katedře anatomie 
a biomechaniky Fakulty tělesné výchovy 
a sportu UK (Šárka Panská – o mechanic-
kém zatěžování a stárnutí axiálního systé-
mu člověka).

Alzheimerova choroba jako vážné 
onemocnění mozku a nejčastější forma 
demence, spojená se stářím, je už dnes 
hrozbou pro třetí tisíciletí. Postihuje po 
60. roce věku 20 až 30 % populace, 

u nás touto chorobou v současné době 
trpí 130 000 lidí. Její výzkum podporu-
je vydatně mj. Česká alzheimerovská 
společnost a její  Nadační fond ACH 
(Alzheimerovy choroby). Na konferenci 
odeznělo hned několik příspěvků o vý-
sledcích výzkumů.

O počítačích, tréninkové paměti a ko-
gnitivitě se hovořilo na konferenci hned 
v několika výzkumných studiích: Markéta 
Holubová z Ústřední vojenské nemocnice 
v Praze hovořila o vlivu paměťového tré-
ninku na výkon a sebeposouzení kogni-
tivně zdravých seniorů, Lenka Maťhová 
a Kateřina Kosová z Jihočeské univerzity 
v Českých Budějovicích o kurzech tréno-
vání paměti pobytovou formou, podobně 
Hana Štěpánková a Miroslav Uller z ka-
tedry kybernetiky Fakulty elektrotech-
niky ČVUT, kteří se zabývali počítači 
a reminiscenčními terapiemi, jakými jsou 
práce se vzpomínkami, vytváření vzpo-
mínkových alb s fotografi emi s pomocí 
počítače apod.

Standardy kvality sociálních služeb 
jsou dnes bezpodmínečně nutné v soci-
álních zařízeních ve vztahu ke klientům 
staršího věku a zejména se změnou ori-
entace v realitě (Eva Klimentová z kated-
ry sociologie a andragogiky Univerzity 
Palackého v Olomouci); k podobným 
tématům hovořily ještě Hana Marková 
z Kognitivního centra Fakultní nemocni-
ce v Motole a Katarína Sedlárová z kated-
ry sociální práce Univerzity Konštantína 
Filozofa v Nitře – o podpoře důstojného 
zaměření v paliativní a hospicové péči 
s konstatováním, že se prodlužuje nejen 
věk, ale delší je v současnosti též umírání. 
O vzdáleném dohledovém systému pro 

seniory pomocí osobního majáku (náram-
ku) či několika přijímačů rozmístěných 
v prostředí seniora, podal předběžnou 
informaci Tibor Strašrybka z katedry ky-
bernetiky Fakulty elektrotechniky ČVUT.

Pozoruhodné byly i přednášky z dal-
ších oborů: o měřících nástrojích pro 

posuzování sebepéče 
a soběstačnosti seniorů 
(Hana Lukšová z Ústavu 
ošetřovatelství a porodní 
asistence Ostravské uni-
verzity), prevence deli-
ria u geriatrických paci-
entů (Denisa Mlčochová 
z Vojenské fakultní ne-
mocnice v Praze), změ-
ny mechanických para-
metrů vlasů žen v repro-
dukčním věku (Marie 
Skřontová z Fakulty 
tělesné výchovy a spor-
tu UK), duchovní po-
třeba ve stáří jako nový 

výukový předmět na Teologické fa-
kultě Jihočeské univerzity v Českých 
Budějovicích (Věra Suchomelová), vliv 
stárnutí českých včelařů na současný 
vývoj jejich ekonomické situace (Ondřej 
Šimpach z Vysoké školy ekonomické 
v Praze vypracoval na toto téma výzkum-
nou studii o medu – základním podpůr-
ném prostředků zdravé výživy), autofa-
gocytóze jako biochemickém fenoménu 
stárnutí včetně hodnocení vlivu antide-
presiv se věnuje v Psychiatrickém centru 
Praha Monika Vrajová.

I v pokročilém věku stále v postřehu 
– nazval svoji druhou přednášku Tibor 
Strašrybka. Byla o nových stimulačních 
postupech ve formě vhodných počítačo-
vých programů a úloh, rozdělených do 
tří skupin: první tvoří základní matema-
tické a textové úlohy, druhá nabízí různé 
kvízy, doplňovačky, hádanky a křížovky, 
třetí logickou hru sudoku – nekladou ná-
roky na paměť, ale procvičují logické my-
šlení, které by měli lidé pěstovat po celý 
svůj život. 

Dvoudenní konference o stárnutí účast-
níkům, kteří se po celou dobu živě zajíma-
li o přednášená témata, umožnila poznat 
se navzájem a přinesla řadu zajímavých 
poznatků o staří z různých vědeckých pra-
covišť v naší republice. Stala se inspirací 
pro další výzkumy a její opakování.

Miroslav SÍGL ■
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Právní poradna DS

■ Koupila jsem si boty. Levá mi po pěti 
dnech nošení na vnitřním boku praskla.
V prodejně vedoucí řekla, že moji 
reklamaci neuznává. Boty stály 720 korun,
což pro mě jako důchodkyni není vůbec 
málo a postup vedoucí prodejny se mi 
nelíbí. Předem Vám děkuji za radu, 
zda se s tím dá něco dělat.

A. P., Brno-Slatina

Je třeba znovu zajít do prodejny a na 
své reklamaci trvat. Uvádíte, že Vám 
vedoucí prodejny neuznání reklamace 
„sdělila“. Z toho usuzuji, že jste komuni-
kovaly ústně. Navštivte prodejnu znovu 
a sdělte paní vedoucí, že na reklamaci tr-
váte! Požádejte ji, aby o reklamaci sepsala 
protokol a písemně Vám odůvodnila za-
mítnutí reklamace. Ústní zamítnutí rekla-
mace nemá žádnou váhu. Trvejte na doda-
tečném písemném vyhotovení. Jde o po-
vinnost prodejce, její nesplnění by určitě 
zajímalo Českou obchodní inspekci, která 
je v tomto případě dozorovým orgánem 
a mohla by prodejci udělit pokutu. Česká 
obchodní inspekce však nemůže přímo 
zasáhnout do řešení Vašeho problému, 
tedy sporu s prodejcem. K tomu je povo-
lán pouze soud. Věřím, že k soudnímu ře-
šení nedojde, neboť prodejce jistě zná své 
povinnosti. Paní vedoucí v jejím zájmu 
upozorněte na § 616 občanského zákoní-
ku. Podle něho totiž vada, která se objeví 
do 6 měsíců po převzetí zboží (to zna-
mená, že Vy zboží zaplatíte a prodávající 
Vám ho předá), se považuje za vadu, která 
již existovala při jeho převzetí. V tomto 
případě máte právo požadovat po pro-
dejci výměnu daného zboží a nemusíte se 
spokojit ani s opravou (ve Vašem případě
by navíc oprava byla jistě viditelná). 
Že žádáte výměnu zboží, uveďte do pro-
tokolu o reklamaci. Pozor! Dáte-li boty 
na reklamaci a nepožadujete konkrétní 
vyřízení reklamace, pak prodejce větši-
nou nechá provést pouze opravu! Pokud 

Vámi zvolená možnost, tedy výmě-
na, není možná, protože prodejce již 
Vámi zakoupené boty nemá, máte jako 
spotřebitel právo od smlouvy odstoupit. 
To znamená, že Vy vrátíte boty a prodejce 
Vám vrátí cenu, za níž jste boty koupila. 
Zdůrazňuji, že Vám prodejce nesmí nutit 
jiné zboží, musí jít o totéž zboží, které jste 
koupila, tj. stejné barvy, od téhož výrob-
ce, za stejnou cenu, stejný druh – prostě 
Vám musí vyměnit vadné zboží za stejné 
zboží, které jste si koupila. Pokud pro-
dejce reklamaci vyřídí písemnou formou 
a opět Vaši reklamaci zamítne, musí uvést 

důvod, proč reklamaci neuznal. Pak bych 
doporučovala, abyste se pokusila tento 
konkrétní důvod vyvrátit. To znamená 
přesvědčit prodejce, že tomu není tak, 
jak tvrdí, a tudíž není důvod reklamaci 
neuznat. Pokud nebude prodejce ani po-
tom požadavek k reklamaci akceptovat, je 
vhodné se obrátit na soudního znalce s žá-
dostí o posouzení kvality výrobku a mate-
riálu, ze kterého byl vyroben. Zdůrazňuji, 
že je třeba posudek od soudního znal-
ce (jejich seznam najdete na stránkách 
Ministerstva vnitra). Soudní znalec Vám 
také může předem sdělit, zda máte šanci 
u soudu s touto reklamací obstát. NIKDY 
nedejte na to, když Vám prodávající za-
čne podsouvat „posudek“ prodejny či fi r-
my, která zboží dodala. Toto je bezcenný 

kus papí-
ru. Pokud Vám 

znalec sdělí, že lze 
předpokládat, že případný 

soudní spor vyhrajete, nechte si 
udělat znalecký posudek, který Vám bude 
muset prodávající zaplatit. Po vyhotovení 
znaleckého posudku můžete znovu zajít 
za prodávajícím a pokusit se domluvit 
na uznání reklamace. V tomto případě by 
Vám prodávající musel uhradit i veškeré 
vynaložené náklady na uplatnění rekla-
mace, tedy nejen to, co zaplatíte za zna-
lecký posudek, ale též poštovné, cestovné 
atd. Toto mu ukládá přímo zákon. Pokud 
vedoucí prodejny nebude chtít využít do-
mluvy a reklamaci i nadále neuzná, obrať-
te se na soud. V případě, že se rozhodnete 
využít služeb advokáta ke svému zastou-
pení, bude muset prodávající, pokud spor 
vyhrajete, uhradit i tuto jistě nemalou po-
ložku za jeho služby.

Závěrem bych ráda dodala, že prodáva-
jící má dle §19 zákona o ochraně spotře-
bitele povinnost vyřídit reklamaci, která 
vyžaduje odborné posouzení, nejpozději 
do 30 dnů. Pokud reklamaci v této lhůtě 
nevyřídí, má to za následek, že spotřebi-
tel podle § 622 občanského zákoníku má 
pak stejná práva, jakoby se jednalo o vadu 
neodstranitelnou. Pro Vás by to znamena-
lo, že byste mohla od smlouvy odstoupit, 
tj. můžete pak vrátit boty a prodejce by 
Vám musel vrátit peníze. I v tomto přípa-
dě je žádoucí odstoupení učinit písemnou 
formou, i když Vám to zákon neukládá. 
Na druhou stranu, pokud Vám prodá-
vající oznámí, že si máte reklamované 
zboží vyzvednout, je třeba tak učinit, ne-
boť jinak by Vám mohl účtovat skladné 
(v případě bot by se jistě nejednalo o vy-
sokou částku, ale například u reklamace 
lednice či automobilu by se mohlo tako-
véto uskladnění prodražit).

JUDr. Zdeòka VEJVALKOVÁ ■

Jak postupovat 
pøi reklamaci
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Jančovy tablety C • Nyní jen �� Kč
Přípravek je vhodný i pro diabetiky. Podpůrně 
působí při poruchách metabolismu. Balení: ��� tbl

Jančovy tablety AL • Nyní jen �� Kč
Podpůrný pro� ředek pro osoby s přecitlivělou reakcí orga-
nismu. Vhodně upravuje obranyschopno� . Balení: ��� tbl

Jančovy tablety IN • Nyní jen �� Kč
Blahodárně působí při ne� avo� i a nachlazení čelních 
dutin, harmonizují činno�  horní čá� i zažívacího sy� ému 
a orgánů levé poloviny těla. Balení: ��� tbl

Jančovy tablety G • Nyní jen �� Kč
Napomáhají podporovat mozkovou činno� . Blahodárně 
působí při nachlazení. Balení: ��� tbl

Jančovy tablety SPA • Nyní jen �� Kč
Pomáhají orgánům v pánevní obla� i. Balení: ��� tbl

Jančův čaj ledvinový • �� Kč
Příznivě ovlivňuje funkci ledvin a močového měchýře. 
Balení: �� nálevových sáčků

Jančův čaj jaterní • �� Kč
Příznivě ovlivňuje funkci jater. 
Balení: �� nálevových sáčků

Jančův čaj univerzální • �� Kč

Balení: �� nálevových sáčků

Jančův čaj žilní • �� Kč  

Balení: �� nálevových sáčků

Ambrózie • ��� Kč
Ma�  uklidňuje suchou 

Ancilla • ��� Kč
Bylinná ma�  mírní svědění v anální obla� i, posiluje přiro-
zenou obranyschopno� , uklidňuje zcitlivělou pokožku 
a po máhá předcházet vzniku hemoroidů. Balení: ��� g

Přírodní prostředky

Ašvaganda • ��� Kč
Dodává energii, napomáhá obranyschopno� i 
a snižuje riziko působení � resu a únavy. 

Podpůrný pro� ředek cévního, dýchacího a trávicího sy� ému. 
Zlepšuje kvalitu sexu. Balení: �� kapslí

Amalaki • ��� Kč
Regeneruje tělo a mysl a napomáhá podporovat obranyschop-
no� , zdravou funkci ledvin a močových ce� . Balení: �� kapslí

Imu-Help • ��� Kč
Působí proti mikro organismům a je účinný v době rekonvales-
cence, při � resu, nachlazení (včetně dýchacích ce� ) a jako 
podpůrný  pro� ředek močového ú� rojí. Balení: �� kapslí

B-Free • ��� Kč
Podporuje činno�  plic a dýchacího sy� ému. Uvolňuje hlen 
a usnadňuje odkašlávání při vlhkém kašli. Balení: �� kapslí

Bio-Noni • 		� Kč
Stoprocentní přírodní neředěná šťáva z tahitských plodů 
Morinda citrifolia harmonizuje hormonální a nervový sy� ém, 
napomáhá detoxikaci a regeneraci a blahodárně ovlivňuje 
obranyschopno� . Je účinná také pro uvolnění � resu. Balení: � l

Amrita • ��� Kč
Tino� ora cordifolia (chebule srdčitá) působí na metabolismus 
tuků a krevního cukru v těle. Má kladný vliv na činno�  jater, 
močové a pohlavní ce� y. Balení: �� kapslí

Naše přípravky získáte ve vybraných lékárnách, 
na telefonním čísle fi rmy Spagria 234 092 812
nebo v e-shopu WWW.SPAGYRIA.CZ

Jančova
ma�  celíková

Bylinná ma�  pro péči o pokožku se 
sníženou obrannou schopno� í. 

Zceluje narušenou pokožku, osvědči-
la se i v péči o hemoroidy, obtížně se 
hojící rány, ekzémy a bércové vředy. 

Balení: ��� g

Zvyšuje produkci a vylučování moče. Snižuje napětí 
z nucení na močení. Balení: �� nálevových sáčků

schopno�  organismu. Balení: �� nálevových sáčků

�� Kč

�� Kč

Ušetříte
�		 Kč

Nyní �� Kč
Ušetříte 
	 Kč
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Mozková mrtvice neboli lidově „šlak“ 
je jedna z nejzávažnějších nemocí, která 
vznikne při ucpání mozkové cévy (moz-
kový infarkt) nebo při jejím prasknutí 
(mozkové krvácení). Mrtvice zůstává 
devastujícím onemocněním i přes maxi-
mální úsilí současné medicíny. Naopak je 
v civilizovaných zemích při stárnutí popu-
lace oproti srdečnímu infarktu na postupu. 
Každý desátý z nás zemře na mozkovou 
mrtvici. A co je leckdy ještě horší, čtvrti-
na pacientů, která mrtvici přežije, je od-
kázána na pomoc druhých a není schopna 
samostatného života. Co tedy můžeme 
udělat abychom se mrtvici vyhnuli?

Nejdůležitěším krokem, který musí 
udělat každý sám za sebe je změna živo-
tosprávy. Zdravý životní styl je nejlepší 
obranou před mozkovou mrtvicí. Klíčová 
je zdravá dieta, nekouřit a dostatek po-
hybu. Správná dieta by měla být vyvá-
žená a pestrá. Důležitý je dostatek ovoce 
a zeleniny, porce by měly být přiměřené, 
nepřejídáme se a snažíme se nemít nadvá-
hu. Z masa jsou nejlepší ryby, popřípadě 
masa méně tučná (králík, kuře). Snažíme 
se vyvarovat živočišných tuků ve větším 
množství, všichni ví, že i když je vype-
čený bůček vynikající, tak by neměl být 
každý den k obědu. Nemusíte hned vrcho-
lově sportovat, stačí i hodinová procházka 
nejméně třikrát týdně. Menší množství 

alkoholických nápojů neškodí, ale důleži-
té je zůstat u jedné sklenky vína denně či 
malého piva s jídlem.

Mimo zdravé životosprávy je zásadní 
pravidelná preventivní návštěva lékaře. 
Mrtvici způsobuje zejména neléčený vy-
soký krevní tlak, dlouhodobě zvýšený 
cholesterol a neléčená cukrovka. Všechny 
tyto stavy by měl lékař pomocí pravidel-
ných měření tlaku a krevních náběrů od-
halit a následně účinně léčit. Velmi nebez-
pečným stavem s vysokým rizikem mrtvi-
ce je nepravidelná srdeční akce, arytmie 
zvaná fi brilace síní, kterou trpí asi každý 
desátý osmdesátník. Ta se může projevit 
jako pocit vynechávání srdečního rytmu 
nebo náhlé pocity velmi rychlého bušení 
srdce. Pak je vždy důležité se ihned obrá-
tit na lékaře, který by měl nasadit léky na 
snížení srážlivosti (ředění) krve.

Když už k mrtvici dojde, tak je zásadní 
Vaše příznaky správně rozpoznat a ihned 
zavolat sanitku. Příznaky mrtvice poznáme 
na sobě a ještě lépe na druhých jednodu-
chým testem. Vyzveme vyšetřovaného aby 
se usmál, aby předpažil ruce a na něco se 
ho zeptáme. Pokud nesvede alespoň je-
den z těchto úkolů (usmívá se jen polo-
vinou obličeje, jedna ruka se zvedá méně 
než druhá - stačí i o pár centimetrů a nebo 
nemluví správně či nerozumí), pak jde 
o závažné podezření na mrtvici a volá-

me sanitku. Uvědomte si čas, kdy obtíže 
vznikly. Je nesmírně důležité začít okamži-
tě jednat. Největší a bohužel častou chybou 
je u lehčí mrtvice vyčkávat, zda se přízna-
ky samy neupraví. Pokud se lék na rozpuš-
tění sraženiny podá do 4,5 hodiny nebo se 
céva otevře novými mechanickými techni-
kami do 8 hodin od vzniku příznaků, může 
se předejít velkému postižení.

Pokud mrtvici přežijete, pak je ještě dů-
ležitější dodržovat správnou životosprávu 
a užívat pravidelně předepsané léky než 
před ní. Pokud pacient po mrtvici svojí ži-
votosprávu nezmění a nebere předepsané 
léky, tak je šance na opakování mrtvice 
v dalším roce asi 1:4. Pokud vše změníte, 
vaše šance se významně zlepší a mrtvice 
Vám hrozí jen asi 1:20.
Častým dotazem pacientů a jejich blíz-

kých po cévní mozkové příhodě je, zda se 
porucha pohyblivosti nebo porucha řeči 
mohou po propuštění z nemocnice ještě 
zlepšit. Odpovědí je ano. I když schopnost 
nervového systému přizpůsobit se klesá 
s věkem, lze očekávat zlepšení. Předem 
však nelze nikdy říct, do jaké míry. 
Zlepšení je obvykle přímo úměrné vynalo-
žené snaze. Chce to čas a trpělivost.

prim. MUDr. Aleš TOMEK ■ 

Neurologická klinika UK 2. LF a FN Motol,
Fakultní nemocnice Motol, Praha

Prevence cévní mozkové pøíhody



23ROZHLEDNA

DOBA SENIORÙ 12/2012 

Testovali jsme 
vlajkovou loï
Aligator C100 patří mezi poslední pří-

růstky do rodiny seniorských telefonů 
s výraznou klávesnicí, jednoduchým menu 
a také dobíjecím a odkládacím stojánkem. 
Je dnes vlajkovou lodí značky Aligator. 
A to nikoli náhodou. Můžete s ním telefo-
novat, fotit, přivolat si pomoc pomocí tla-
čítka SOS. Nabízí ale i řadu dalších zcela 
bezkonkurenčních funkcí, jako jsou Foto 
kontakty pro jednoduché vytáčení čísel, 
Meteo stanice pro předpověď počasí. Te-
lefon je schopen sám rozpoznat oblast, 
ve které se nachází a podle toho si vyžá-
dat aktuální informace 
o počasí spolu s před-
povědí a zobrazit je 
jednoduchým a snadno 
srozumitelným způso-
bem na displeji tele-
fonu. Samozřejmě je 
možné vyžádat si in-
formace i předpověď 
počasí i pro jakékoli 
jiné místo na světě. Jed-
nou ze zajímavých funkcí je eviden-
ce zdravotního stavu. Jelikož telefonu 
umožňuje bezdrátovou synchronizaci 
přes mobilní data, lze si zdravotní deník 
ukládat na webové rozhraní (za předpo-
kladu, že majitel mobilu má aktivovaný 
datový balíček). Aligator nachystal na 
adrese http://www.aligator.cz/vzdalene-
nastaveni-telefonu-prihlaseni, nebo krátce 
tel.aligator.cz rozhraní, odkud lze telefon 
na dálku spravovat a nastavovat. Zde se 
také ukládají data z mobilu, kam se zadá-
vají při každodenním měření. V telefonu se 
tak ukládají jednoduché grafy, prohlížení 
na počítači je samozřejmě pohodlnější.

S telefonem Aligator C100 budete mít 
rychlou a snadnou kontrolu nad svým 
zdravotním stavem, přehledně zobrazí-
te naměřené hodnoty tlaku, pulsu, cukru 
v krvi či jinou hodnotu, která vás zajímá. 
Také už si nikdy nezapomenete vzít lék 

v určenou dobu. Díky unikátním dohledo-
vým funkcím mohou být v případě pro-
blému automaticky upozorněni vaši blízcí 
nebo váš lékař.

Všechny SOS funkce obvyklé u tele-
fonů značky aligator jsou pochopitelně 
zachovány a ještě dále rozšířeny o mož-
nost odeslání a zobrazení vlastní polohy 
v mapě - telefon podporuje službu SOS 
Locator. Majitel telefonu prostě stiskne 
SOS tlačítko. Vzápětí příjemce obdrží 
nouzovou SMS zprávu obsahující webo-
vý odkaz na zobrazení telefonu v mapě. 

Stačí tedy kliknout na 
tomto odkazu při čtení 
SMS zprávy a pozice 
telefonu je přehled-
ně zobrazena přímo 
v mapě. Kromě toho 
je zobrazen stav nabi-
tí baterie odesílajícího 
telefonu, čas odeslání 
zprávy a další informa-
ce. Pro prohlížení stačí 

běžný telefon s internetovým připojením 
(není nutný smartphone).

Unikátní je také možnost aktivace SOS 
funkcí a SOS volání i při vypnutém tele-
fonu.

Telefon je menších rozměrů a kom-
pletně z plastu. V ruce mobil neklouže, 
je příjemný na dotyk. Čelní stranu zabírá 
klávesnice s velkými tlačítky. Pro příjem 
hovoru může sloužit jakékoliv tlačítko, 
nebo také ta „sluchátková“. Mobil se umí 
automaticky zamykat. Podsvětlení se tvá-
ří docela rovnoměrně, ale není tomu tak. 
Tlačítkem s křížkem přepnete mobil do ti-
chého režimu, podporovány jsou vibrace. 
Příjemná je i výkonnější baterie, umožňu-
jící pohotovostní režim až 240 hodin.

Součástí příslušenství je i nabíjecí stojá-
nek, který umožňuje pohodlné nabíjení bez 
nutnosti připojování konektoru nabíječky. 

(fav) ■

Telefon mj. umožòuje i vedení 
zdravotního deníèku.

C

Sleva pro ètenáøe Doby seniorù!

Po pøedložení tohoto kupónu v prodejnì ADART COMPUTERS s.r.o. 
(Sokolovská 161, 180 00 Praha 8)

získáte slevu 10 %. Tuto slevu mùžete také uplatnit pøi nákupu 
telefonického pøístroje Aligator v e-shopu.
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To je ona. Památná Klokoèovská lípa.

24 ROZHLEDNA

StromyStromy  
spojují generacespojují generace

Památné stromy se staly Marii Hruškové 
(73) koníčkem téměř celoživotním. Vztah 
k přírodě měla již od útlého dětství. 

Proč jsem si vybrala právě památné stro-
my? Ony si vybraly mne. Můj kolega, který 
stromy kreslil, mě požádal o texty, příběhy 
ke svým kresbám. Neúspěšně jsem zkou-
šela najít literáta, který by se úkolu zhostil, 
a protože už tehdy, jako mladá kantorka, 
jsem začínala s psaním pro časopisy, tak 
jsem to nakonec napsala sama. A chytlo mě 
to. Začala jsem hledat další a další podkla-
dy, pátrat v kronikách. A o stromech psát 
– i když jen „do šuplíku“ nebo bez jména 
do rozhlasového Kolotoče.

Soustavně jsem začala vydávat knížky 
až po roce 1989. Od té doby je těch knížek 
už víc než jedna desítka. Spolupracovala 
jsem i na televizním seriálu „Paměť stro-
mů“ a jsem ráda, že tenhle pořad zájem 
o památné stromy povzbudil.

Mrzí mě, že se dnešní doba mimo jiné 
vyznačuje velmi malou úctou ke stáří. 
Staré stromy ukazují, že stáří má svou 
paměť a mnohdy nedoceněnou moudrost 
- že to, co je staré, nemusí být nutně ke 
škodě. Velmi často se zúčastňuji besed 
v domovech důchodců, znamenají pro 
mne zpětnou vazbu a přinášejí i nové po-
znatky. Vždyť každý máme v paměti něja-
ký „svůj strom“, spojený se vzpomínkou 
na první polibek, první rande…

Když položíte dlaň na kůru stromů, 
který zasadil váš pradědeček a děda se 
o něj staral, pocítíte spojení mezi sebou 
a vašimi předky velmi silně. Ne, stromy 
neobjímám, objímám raději živé lidi. 
Ale velmi ráda si ke stromům sednu, opřu 
se o ně. Vnímám klid a pohodu, které jsou 
okolo nich.

To je ona. Památná Klokoèovská lípa.
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Nyní už existují seznamy památných 
stromů a v dnešní době není problémem 
se k nim dostat. Všechny stromy, o kterých 
jsem kdy psala, jsem osobně obešla, kaž-
dého z nich se dotkla, postála u něj, popo-
vídala si s lidmi v jejich blízkosti, prošla 
třeba místní kroniky, staré vlastivědy...

Místa, kde je památných stromů nej-
více, jsou Orlické hory, Železné hory, 
Třeboňsko, a proto jsou pro mne zvlášť 
zajímavé. Když po mně ale chcete, 
abych jmenovala jediný strom, který 
je mou srdeční záležitostí, pak to bude 
Klokočovská lípa. Roste v kraji, kde má 
kořeny moje rodina z otcovy strany – na 
Chrudimsku. Její věk se odhaduje na osm 
set let, i když nápis na kameni pod lípou 
jej zvyšuje na tisíc let. Podle pověsti v je-
jím stínu odpočíval Karel IV. – kdo ví…  
Je to významná pamětihodnost zdejšího 
kraje, živý svědek mnohých událostí.

Nejvíce je památných lip, nejvyššího 
věku se ale dožívají duby. Nedávno mě 
požádala německá Dendrologická společ-
nost z Lipska, abych do připravovaného 
sborníku o evropských gigantech – sta-
rých stromech - připravila podklady z naší 
republiky, srovnávám si k tomu údaje. 
Největší je Vejdova lípa v Pastvinách 
v Orlických horách, jejíž kmen měří v ob-

vodu 13 m, na druhém místě je  Lukasova 
Zpívající lípa v Telecím na Vysočině. 
Je mezi nimi i ta klo-
kočovská – na 
16. místě. Při-
dám i úsměv-
nou připomínku 
– stromy „doká-
ží“ i hubnout, část 
kmene se může to-
tiž odlomit, a pak to 
přeměřování obvodu 
může vyjít pokaždé 
jinak.

Vystudovala jsem Pe-
dagogickou a Filozofi ckou 
fakultu UK, třicet sedm 
let jsem učila na pražských 
školách češtinu, nejdéle na 
Akademickém gymnáziu ve 

Štěpánské ulici. Mnoho studentů jsem se 
snažila svým zájmem o stromy ovlivnit. 

Jen těch kompozic s tématy stro-
mů! Snad jim to až tak nevadi-

lo, alespoň to tvrdí při našich 
setkáních po letech. 

Mou základní knihou 
o stromech je „Kult stro-

mů v zemích koruny 
české“. Je to vlastně 

trochu doplnění mé 
dizertační práce, 

kterou jsem na 
začátku sedm-

desátých let 
napsala. 

Většina 
mých knih 
je ilustro-

vaná výtvarní-
kem Jaroslavem Turkem, 

který mě k tématu památných stro-
mů přivedl, je to vlastně naše společné 
dílo. Byl skvělým kreslířem, dokázal kaž-
dý z těch stromů zachytit v jeho charak-
teristické podobě. Nakreslil jich stovky. 
Známé jsou i úsměvné příhody o tom, jak 
staré stromy dokázal bránit i svým tělem.

Pøipravila Eva PROCHÁZKOVÁ ■

Pøivítání poslední spoleèné knihy dr. Marie 
Hruškové a Jaroslava Turka „Pøíbìhy 
památných stromù Èech a Moravy“ probìhlo 
v pøednáškové místnosti èáslavské knihovny. 
Symbolickou vìtvièkou lípy, tak, aby výtisk 
knížky neponièil, se pøivítání ujal øeditel 
èáslavského gymnázia dr. Zdenìk Sejèek.
Nezbývá než popøát dílu hodnì potìšených 
ètenáøù, podìkovat paní doktorce za 
vyprávìní a spolu s ostatními zájemci 
požádat o vepsání osobního vìnování…

TIPY LETEM
Z programu vlastivìdných vycházek 
Pražské informaèní služby (PIS) pro 
Pražany a návštìvníky hlavního mìsta na 
prosinec jsme vybrali:

1. so. Národní divadlo. Celková prohlídka 
vybraných prostor Národního divadla. Zaèátek 
akce každou pùlhodinu od 8:30 do 11:00 ve 
slavnostním vestibulu historické budovy, vstup 
hlavním vchodem. V 10:30 prohlídka v anglièti-
nì. Objednané skupiny nad 15 osob mají pøed-
nost. Cena 140/100 Kè. (podobná akce také 2., 
8., 15. a 22. 12.)  

9. ne. František Kupka: Cesta k Amorfì. 
Komentovaná prohlídka výstavy, která pøipo-
míná sto let od otevøení Podzimního salonu, 
r. 1912, kde èeský malíø Fr. Kupka vystavil 
Amorfu a tento rok se také považuje za zrod 
abstraktního malíøství. Výstava se nachází v pro-
storách Salmovského paláce. Omezený poèet 
úèastníkù na 20 osob. Zaèátek ve 13:00 u sochy 
T. G. Masaryka na Hradèanském námìstí. Cena 
100/70 Kè + vstupné do objektu 180/90 Kè. 

12. St. Alfons Mucha: Slovanská epo-
pej. Komentovaná prohlídka souboru dvaceti 
monumentálních obrazù Slovanská epopej, na 
nìmž Mucha pracoval v letech 1912–1926. 
Omezený poèet úèastníkù na 30 osob.  Zaèá-
tek v 15:30 pøed vstupem do Veletržního pa-
láce (zastávka tram. è. 12, 17, 24 „Veletržní 

palác“). Cena 100/70 Kè + jednotné snížené 
vstupné do objektu 90 Kè.

15. so. Malostranská beseda. Prohlídka 
vybraných prostor (napø.: spolkový sál, hudeb-
ní a divadelní klub, galerie, trick bar, video-
kavárna) bývalé Malostranské radnice. Ome-
zený poèet úèastníkù na 35 osob. Zaèátek ve 
14:00 pøed vchodem do Malostranské besedy 
(Malostranské námìstí 21, Praha 1, Malá Stra-
na). Cena 100/70 Kè.

16. ne. Adventní setkání u Jezulátka. Èas 
Vánoc – èas zázrakù! Vstupte do kostela Panny 
Marie Vítìzné, v nìmž se mùžete zaposlouchat 
do pøíbìhu zázraèného obrazu P. Marie Man-
tovanské, uslyšet v ozvìnì dávných dob výkøik 
z bìlohorské plánì „Ukaž se být Matkou!“ èi 
pohledìt do tváøièky vyšòoøeného Jezulátka. 
Zmíníme zajímavosti z historie tohoto kostela, 
zastavíme se pøed obrazy Petra Brandla, navští-
víme malé muzeum Ježíškových šatièek. Zaèá-
tek v 15:00 pøed vchodem do kostela (ul. Kar-
melitská, Praha 1, Malá Strana; zastávka tram. 
è. 12, 20, 22 „Hellichova“). Cena 100/70 Kè. 

29. so.  Pojïte, dìti, do betléma.  Z Prahy 
do Betléma je sice daleko a Nový Svìt leží za 
oceánem, ale do „betléma“ na Novém Svìtì 
pøece jen vstoupíte. Staèí se vydat s námi na 
Hradèany. Dozvíte se, co bylo v roubené cha-
loupce pod hradbami. Prohlédnete si opravdo-
vé dìlové koule. Nakonec doputujeme až ke 
kostelíku Panny Marie Andìlské, v jehož kapli 

se skrývají nejstarší pražské jeslièky. Vhodné pro 
dìti od šesti let (v doprovodu dospìlé osoby). 
Omezený poèet úèastníkù na 2 × 30 osob. Za-
èátek ve 14:00 u pomníku Hvìzdáøù (zastávka 
tram. è. 22 „Pohoøelec“). Cena 100/70 Kè.

31. po. Staromìstská strašidla. Pojïte se 
s námi bát a vydejte se za strašidly! Vynoøí se 
pøed vámi bezhlavý rytíø, vltavští vodníci, pøízra-
ky Židovského Mìsta a mnoho dalších strašidel. 
Zaèátek v 16:00 pøed Stavovským divadlem na 
Ovocném trhu. Cena 100/70 Kè.

Strašidla na Hradèanech a Malé Stranì. 
Tradièní silvestrovská vycházka s povídáním 
o tajemných bytostech, které se podle povìstí 
zabydlely v hradèanských a malostranských uli-
cích. Zaèátek v 16:00 u pomníku Hvìzdáøù na 
Pohoøelci (zastávka tram. è. 22 „Pohoøelec“). 
Cena 100/70 Kè.

1. út. Tradièní novoroèní výstup na Pe-
tøín. Pìší procházka na Petøín spojená s po-
vídáním o zajímavostech této pražské domi-
nanty. Zaèátek ve 14:00 u dolní stanice lanové 
dráhy na Újezdì (zastávka tram. è. 12, 20, 22 
„Újezd“). Cena 100/70 Kè + jednotné snížené 
vstupné do objektu 25 Kè. 

Pøi omezeném poètu úèastníkù je vhod-
né využít pøedprodeje PIS. Další informace 
poskytne Vlastivìdný útvar Pražské infor-
maèní služby, Arbesovo nám. 4, Praha 5, PSÈ 
150 00, tel.: 221 714 161, 221 714 714, 
vlastiveda@pis.cz. (red) ■
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Představujeme doplňky stravy, s nimiž 
se nejčastěji můžeme setkat při prevenci 
i opečovávání různých neduhů.

Doplòky na klouby
Opotřebení chrupavek a vazivových 

tkání v okolí kloubů (vazů) v důsledku 
přetěžování nebo jejich poškození při úra-
zu, při sportu, působí bolesti kloubů. Při-
chází také samovolně věkem.

Chrupavka slouží jako „pérující poduš-
ka“ a zajišťuje pružné a hladké pohybové 
spojení. Degenerace kloubní chrupavky – 
artróza je často provázená zánětem klou-

bů artritidou a revmatismem. Dochází 
k rozvláknění chrupavky, ztrátě pružnosti 
a mohou vznikat výrůstky (osteofyty).

Kloubní chrupavka má schopnost rege-
nerovat. Pro obnovu chrupavky nemáme 
ve stravě obvykle dostatečné množství 
síry, kolagenu a dalších složek, které mo-
hou být doplňky stravy.

4. Doplòky zlepšující výživu 
a regeneraci kloubù

■ Antioxidanty a omega - 3,6 nenasy-
cené mastné kyseliny. Snižují působení 
volných radikálů na poškozené klouby.

■ Glukosamin sulfát a chondroitin sul-
fát dodávají síru, zpomalují degeneraci 
chrupavky a pomáhají při její obnově.

■ MSM – methylsulfonyl metan, pří-
rodní sloučenina síry, obsažená v čers-
tvém ovoci, zelenině, mořských produk-
tech. Při vaření a skladování však síra 

„vytéká“ a ničí se. Při nedostatku síry je 
pak vhodné ji dodávat v doplňcích, obsa-
hujících MSM. Pro klouby kromě dodání 
síry mají i protizánětlivý účinek, působí 
proti artritidě a neposlední řadě působí 
proti bolesti.

■ Kolagen je potřebný pro pružnost 
chrupavky. Kolagenní bílkoviny jsou 
stavebními látkami pro tvorbu kolagenu 
kloubu, slouží jako výživa a částečně pů-
sobí i proti bolesti.

■ Kyselina hyalurová, mezikloubní te-
kutina má mazací a zvlhčující účinky.

Uvedené látky jsou obsaženy v jídle, 
v kližkách, vepřových nožičkách, kole-
nech, ve všech rosolovitých potravinách 

(pektiny, džemy, želatinoví medvídci). 
Všechny uvedené látky zlepšují regene-
raci kloubů, můžeme je dodat jedinou ta-
bletou (např. Proenzi, Condro atd.) nebo 
i jako tzv. geldrinky.

5. Doplòky podporující nìkteré 
funkce orgánù

Na prvním místě to není Viagra pro 
podporu sexuálního života, ale pro pod-

poru funkce mozku lecitin, pro oči lutein, 
na trávení pancreolan, na zažívání helicid, 
pro střevní mikrofl óru probatika – kysané 
mléčné výrobky, kysané zelí, obsahující 
bakterie mléčného kvašení.

6. Doplòky podporující 
celkovou aktivitu organizmu

Ženšen snižuje únavu při stavech vy-
čerpání a vyšším věku. Stimuluje imunitní 
systém, podporuje vitalitu a kondici. Nej-
účinnější je doplněný vitamíny a minerál-
ními látkami (např. Geravit).

Zázvor aktivizuje organizmus (má eu-
forické účinky), je pomocníkem při zaží-
vacích potížích, podporuje trávení, zlep-
šuje imunitu, je prevencí proti infekčním 
onemocněním horních cest dýchacích 
a bolestem hlavy. Denní dávka kořene 
zázvoru by neměla přesáhnout 5 gramů.

Samostatnou kapitolu tvoří různé bylin-
né čaje s léčivým účinkem a jejich kombi-
nace ve směsích.

Na trhu se objevují stále nové doplň-
ky stravy, které mohou být při vhodném 

užívání pro naše zdraví prospěšné. Vždy 
je dobrá předem konzultace s ošetřujícím 
lékařem.

 red ■
Seriál připravujeme podle knihy 

Prof. Dr. Františka Fremutha, DrSc 
„Život na hraně“ (vydalo HTF Praha) 
a to ve spolupráci s autorem.

Příště: Jak předcházet infarktu a mrtvici

11

ÈÁSTØádky pro zdraví

NÁŠ SERIÁL NA PŘÁNÍ ČTENÁŘŮ
Nejèastìjší doplòky stravy (2. èást)

Korejský ženšen patøí k tìm nejkvalitnìjším.

Artrózou postižené koleno. Na snímku je 
vidìt opotøebování chrupavky, která tak 
ztratila schopnost tlumení tlaku a také 
postranní výrùstky (osteofyty).

Zdrojem dùležitých látek pro klouby i další 
orgány jsou plody moøe.
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3. prosince 1967 – Jihoafrický chirurg 
Christiaan Barnard provedl v Kapském 
Městě první úspěšnou transplantaci lidské-
ho srdce. Nové srdce naoperoval Louisi 
Washkanskymu, který měl srdeční vadu 
a umíral na selhání. Srdce patřilo mladé 
dívce Denise Darvallové, která se stala obě-
tí autonehody. Samotná transplantace byla 
úspěšná a vyvolala celosvětovou senzaci. 
Následně se však dostavily komplikace 
a pacient po 18 dnech zemřel na zápal plic.
9. prosince 1437 – Po spěšném odchodu 
z Čech zemřel ve Znojmě během cesty do 
Uher král Zikmund. Jeho smrtí vymřel lu-
cemburský rod, který v českém království 
panoval 127 let.
13. prosince 2007 – V Lisabonu byla po-
depsána Lisabonská smlouva, jejímž cílem 
je především reformovat instituce Evrop-
ské unie a její fungování. Smlouva je občas 
předmětem kritiky, zejména v souvislosti 
s tím, že pokračuje v nastoleném trendu dal-
šího prohlubování integrace, přičemž např. 
dále omezuje v některých oblastech mož-
nost států vetovat rozhodnutí v Radě EU.
16. prosince 1992 – Česká národní rada 
přijala českou ústavu. Ústava České repub-
liky nabyla účinnost dnem 1. ledna 1993.

19. prosince 1972 – Eugene Cernan, Ro-
nald Evans a Harrison Schmitt se vrátili na 
palubě Apolla 17 na Zemi. Od té doby už 
nestanul na Měsíci žádný další člověk.
21. prosince 2007 – Devět zemí, včetně 
Česka, vstoupilo do Schengenského pro-
storu. Ten zahrnuje území v Evropě, na 
kterém mohou občané smluvních států 
překračovat jejich hranice na kterémkoliv 
místě, aniž by museli projít hraniční kon-
trolou.
23. prosince 1466 – Na českého krále 
Jiřího z Poděbrad byla katolickým pape-
žem Pavlem II. uvalena klatba. Současně 
byl prohlášen za kacíře a sesazen z trůnu. 

Jiří z Kunštátu a Poděbrad (23. dubna 1420 
– 22. března 1471) byl od roku 1458 po 
zvolení českou šlechtou až do smrti roku 

1471 českým králem. Stal se jediným čes-
kým panovníkem, který nepocházel z pa-
novnické dynastie, ale z panského stavu 
domácí šlechty. Po něm vládli již pouze 
králové z cizích dynastií.
26. prosince 1742 – Kapitulací francouz-
ského generála Cleverta skončilo obsazení 
a obležení Prahy francouzskou armádou.
30. prosince 1977 – František kardinál 
Tomášek byl jmenován 34. arcibiskupem 
pražským. Jako arcibiskup a kardinál se 
stále více vzpíral komunistickým zása-
hům do života církve, spoluinicioval hnutí 
Dílo koncilové obnovy i vznik programu 
Desetiletí duchovní obnovy a zasadil se 
o svatořečení Anežky České. V roce 1977 
odmítl podepsat Chartu 77, aniž by ji však 
přímo odsoudil. Později to zdůvodnil tak, 
že v jejích řadách bylo příliš mnoho exko-
munistů, které znal z dřívějška a kteří podle 
něj nebyli o nic lepší, než současné vedení 
státu (jeho dobrovolní Svatovítští zvoníci 
však opisy Prohlášení Charty 77 šířili, pro 
jeho akcent na náboženskou svobodu). 
V listopadu 1989, kdy se svatořečení Anež-
ky České ve Vatikánu uskutečnilo, podpo-
řil sametovou revoluci a přispěl ke svržení 
komunistického režimu.
31. prosince 2002 – Přesně ve 24:00 se 
přestává ofi ciálně užívat název „rum“ pro 
destilát, vyráběný z brambor; od 1. 1. 2003 
se smí prodávat už jen pod názvem tuze-
mák. S označením „rum“ se totiž v EU smí 
prodávat jen destilát, vyrobený z cukrové 
třtiny.

(zl) ■
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Prýští-li ještě v prosinci bříza, nemívá 
zima mnoho síly.
Když v prosinci mrzne a sněží, úrodný 
rok na to běží.
Když v prosinci hrom ještě hučí, 
rok příští stále vítr fučí.

■ 4. prosince
O svaté Barboře ležívá sníh na dvoře.
Po Baruši střez nosu i uší!
Jaké počasí na svatou Barboru, takové 
bývá celý advent.

■ 6. prosince
Když na Mikuláše prší, zima lidi hodně 
zkruší.

■ 13. prosince
Lucie noci upije, ale dne nepřidá.
Když přijde sv. Lucie, najde tu už zimu.

■ 21. prosince
O svatém Tomáši meluzína straší.

■ 24. prosince
Jasná noc o Štědrém dnu, mrazy lezou 
ke dnu.

■ 25. prosince
Mráz na Boží narození – zima se udrží 
bez proměny.
Jsou-li zelené vánoce, Velká noc bude 
bělit se.

■ 31. prosince
Když na Silvestra ráno sluní, v noci 
prudký vítr zavěje, není na vína hrubé 
naděje.

Co øíkají pranostiky
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Senioři - členové Svazu postižených ci-
vilizačními chorobami (SPCCH) ze Šum-
perka se v září pod vedením předsedkyně 

OO SPCCH Jiřiny Kašparové zúčastnili 
týdenního rekondičního pobytu v krás-
ném prostředí Jeseníků v Horní Lipové.

Byli ubytováni v Penzionu Pod Smr-
kem. Program rekondičního pobytu nebyl 
pouze odpočinkový - zahrnoval totiž pře-
vážně cvičení, relaxace a hry se zaměře-
ním na posilování paměti a mobility.

Pod vedením odborných cvičitelek se 
každý den začínal rozcvičkou. Také do-
polední program zahrnoval cvičení a to 

nejen ledasjaké: cvičilo se venku, v míst-
nosti, s míči i ladné tai-či. Senioři se do-
zvěděli, jak cvičit i ve vyšším věku a jak 

se vyrovnat s různými zdravotními pro-
blémy, aby cvičení pro ně bylo skuteč-
ně užitečné, neuškodilo a bylo navíc pro 
každého také příjemným potěšením. 
Odpoledne se konaly vycházky do okolí, 
různé hry a soutěže s poučnými činnostmi. 
Mezi jiným se senioři učili správné chůzi 
s turistickými holemi. Večery byly vě-
nované různým zajímavým přednáškám, 
besedám a také společenské zábavě. 
Přítomný lékař tak např. hovořil o tom, 

jak pečovat o své zdraví, o první pomoci, 
o nemocech srdce, co dělat při podezře-
ní na infarkt, o užívání léků a pod. Velmi 

přitažlivá byla přednáška zaměstnance 
Českých lesů o Jeseníkách, lesích a pří-
rodě vůbec.

Ke spokojenému pobytu seniorů vel-
kou měrou také přispěl přátelský personál 
penzionu a výborné stravování. Na závěr 
se senioři rozloučili divadelním předsta-
vením, které nejen zahráli, ale i sami slo-
žili. I tak poděkovali všem, kteří jim tento 
rekondiční pobyt umožnili.

Marie UHRÁKOVÁ ■

INSPIROVNA

Užili si týden plný zdraví
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OBJEDNÁVKOVÝ KUPÓN Roční předplatné 132 Kč / Cena za kus jen 11Kč

číslo popisné:

podpis:

SIPO: spojovací č.

fakturou: IČO/DIČ

č.ú.bank. převodem

složenkou

jméno: složenkou odeslat na adresu odesílatele objednávky

DOBU SENIORŮ objednávám od čísla (včetně)
ZPŮSOB PLATBY

Objednávací Předplatné formou dárku

příjmení:

ulice:

město:

telefon:

PSČ:

e-mail:

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

Roèní pøedplatné 192 Kè / Cena za kus jen 16 Kè

Zábavná i pouèná setkání

e

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

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

Nabitý sál hotelu Kladno koncem října 
potleskem přivítal vynikajícího herce di-
vadla ABC Praha Oldřicha Víznera (65) 
a studentku 2. ročníku DAMU Annette 

Nesvadbovou (20) - vnučku herce a malíře 
Miloše Nesvadby. Přes velký věkový roz-
díl oba dva s velkou dávkou humoru a vti-
pu odbourávali bariéry mezigeneračních 

vztahů a potvrzovali, 
že na „prknech, která 
znamenají svět“ takové 

bariéry neexistují. 
Bylo sympatické 
slyšet od Oldřicha 
Víznera jeho vzpo-
mínky na herecké 
začátky právě v Kla-
denském divadle, 
kde po absolutoriu 
DAMU několik let 
hrál, jeho vzpomínky 
na nejlepší role a po-

stavy, které zosobnil v dlouholeté herecké 
praxi, bylo krásné poslouchat zaujetí mla-
dé, talentované budoucí herečky a předsta-
vy o tom, jaké role by chtěla hrát a jaký 
směr herectví si vytyčila. Jistě nikomu ne-
unikla krása českého jazyka, kterým se oba 
dva dokázali vyjadřovat. Kdo přišel, neli-

toval. Oldřich se 
na závěr přiznal, 
že je jedním 
z nás – seniorů, 
a že nám drží 
palce v našem 
snažení za lepší 
život seniorů.

Akci zorgani-
zovala Krajská 
rada seniorů 
Středočeského 
kraje s medi-
ální podporou 
Radia Relax 

(92.3 FM) a modero-
vání se excelentně ujala předsedkyně 
3. ZO SDČR Kladno Hana Wolfová.

Senioři Středočeského kraje se mají 
i dále  na co těšit. Jejich krajská rada připra-
vuje ještě do konce roku besedu s veterány 
hokejového klubu Kladno, spojenou s pod-
pisovou akcí, konkrétně s bývalými repre-
zentanty, obránci Františkem Pospíšilem 
a Františkem Kaberlem a králem střelců 
Milanem Novým.

(mv) ■
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HDP není vše
Z Knihovny Jiřího Mahena mám vy-

půjčenou malinkou knížku „Soumrak 
homo ekonomicus“. Je to vlastně roz-
hovor našeho významného ekonoma 
Tomáše Sedláčka a matematika Davida 
Orrella, který uvádí Roman Chlupatý 
z Londýna. Když slyšíme od našeho 
ministra fi nancí to, že nejdůležitější 
je – byť jen procentíčko HDP – ať již 
dolů, či nahoru, uvádí tato útlá knížečka, 
že i když se od šedesátých let v USA
„hrubý domácí produkt“ zhruba ztroj-
násobil – tak tato informace ve své pod-
statě vůbec nic neznamená. Ono je totiž 
podstatné podívat se na distribuci nově 
vytvořeného bohatství. A když to udělá-
te, zjistíte, že průměrný plat v USA od 
70. let stagnuje, respektive se od té doby 
zvýšil skutečně nepatrně. Z růstu ekono-
miky profi tuje nepočetná skupina velmi 
bohatých lidí – u ní jde o astronomické 
tempo růstu – a výrazně tak narůstají 
nerovnosti – nyní jsou extrémní. Pohle-
dem statistiky: HDP utěšeně rostl, ale 
zvýšil se počet nezaměstnaných a většině 
Američanů není do zpěvu. Ale akciím se 
v průběhu krize zase až tak špatně neved-
lo. Tento pohled se panu Ing. Kalousko-
vi bude asi zdát socialistický nebo odbo-
rářský, ale jde o pohledy ekonoma – fi lo-
zofa, matematika a novináře – publicisty.

František CIHA, Brno ■

Pozn. red.: Nedivte se. Pan ministr Ka-
lousek je přece vystudovaný chemik a ná-
sledně technolog v podniku Mitas. V obo-
ru se příliš neuplatnil a tak šel do politiky, 
a protože v ní se činil a leštil správné kli-
ky, je dnes chemik už ministrem fi nancí. 
Výsledek vidíme všichni. 

S-karty i pro seniory?
Zavedení s-karet pokládám za bezo-

hlednost k seniorům. Ne každý je schopen 
cestovat k bankomatu a zvládnout operaci 
spojenou s výběrem peněz. Každý by měl 
mít možnost zvolit si výplatu důchodu i ji-
ných dávek podle svých možností: buď na 
účet, výběr na poště nebo doručení domů, 
což je nejbezpečnější způsob, jak si pře-

vzít peníze a nebýt okraden, což se u nás 
stává bohužel stále častěji.

M. KUBÁTOVÁ, Praha ■

Pozn. red.: Naprostý souhlas, rozho-
dující by mělo být přání občana a nikoli 
státu. Stát by měl občanovi sloužit a nikoli 
naopak. Že je to u nás opačně, je dáno tím, 
že se tomu nebráníme. A neptáme se tře-
ba, jak byla vysoká provize od České spo-
řitelny pro toho, kdo ji pověřil vydáváním 
s-karet. Přitom ať to skončí, jak to skončí, 
za rozhodnutí bývalého ministra Drábka 
nakonec zaplatíme my, tzn. obyčejní da-
ňoví poplatníci.

Podpis prezidenta
(Ohlas seniora na podpis prezidenta 

Klause pod zákonem o snížení valorizací 
penzí)

Prezident je neoblomný
Sám je také velmi skromný,
Vám prý stačí stovka navíc,
Zvýšit důchod?
Ani za nic!
P. S. Měsíční přijem prezidenta je téměř 

200 000 korun.
K. L., Praha ■

Kšefty s bydlením
Sice je po volbách, ale deníku Metro 

jsem si 12. 11. přečetla potěšující zprá-
vu, že i po boji o koryta a hlasy seniorů, 
se myslí na důchodce. V bývalé vojen-
ské ubytovně ve Střelniční ulici v Praze 
– Kobylisích bude 108 bytů pro důchodce 
– 1 + kk nebo 2 + kk. Každý důchodce si 
pak ubytování může dovybavit vlastním 
nábytkem. V rezidenci Rosa bude mít 
k dispozici pečovatelskou službu, léka-
ře, restauraci, knihovnu, kulturní vyžití. 
Maličkost – vše je jen od 15 000 měsíč-
ně. Zájemce se přihlásí, složí 20 000, po 
nastěhování zaplatí 200 000 a pak už jen 
bude platit uvedený nájem. Kdyby ze-
mřel, tak těch 200 000 za nastěhování při-
padne dědicům nebo se do bytečku může 
nastěhovat někdo z rodiny. Jak jsem se 
dočetla, klienty prý budou „normální čeští 
senioři ze středního segmentu“, kteří jsou 
částečně zajištěni vlastnictvím např. něja-

ké nemovitosti, nebo jim pomáhají jejich 
zajištěné děti. Dobře, kdo na to má, tomu 
to přeji. Ale pokud se na přeměnu takové 
ubytovny používají dotace z EU, tak se di-
vím. Může to přece dopadnout jako luxus-
ní ubytovna v Průhonicích, která nakonec 
zkrachovala. Nejde opět o nějaký podob-
ný kšeft, který si dal jen nálepku nové 
možnosti bydlení a služeb pro seniory?

B. BARTOŠOVÁ, Praha ■

Týden v kraji Koziny
V září letošního roku strávilo 44 se-

niorů z 1. MO Svazu důchodců ČR 
v Kladně týden na Šumavě. Při návštěvě 
kraje Jana Koziny jsme byli ubytováni 
v hotelu Sádek, který se nachází v jed-
né z nejkrásnějších vesniček Plzeňské-
ho kraje, v obci Díly. Pracovníci hotelu 
nás přišli přivítat k autobusu a pomohli 
nám odnést zavazadla do hotelové haly. 
Hotel má sice několik podlaží, ale je 
vybaven výtahem, takže ani ubytování 
v nejvyšších patrech nebyl pro niko-
ho problém. Pokoje i ostatní místnosti 
a prostory hotelu jsou opravdu pěkně 
a moderně vybavené. Všichni pracov-
níci hotelu Sádek jsou opravdu sehraný 
a ochotný kolektiv. A díky tomu zde pa-
nuje opravdu rodinná atmosféra.

Kraj je tu skutečně moc pěkný. Při za-
jišťování programu celého pobytu mi za-
městnankyně hotelu paní Beranová nabíd-
la pomoc se zprostředkováním průvodce 
a autobusu pro naše výlety. I díky tomu 
byl náš program pestrý a zajímavý. 

V úterý po snídani odjel směr Výhledy. 
Zde je 12 m vysoký pomník J. Š. Baara, 
odkud jsme si užívali krásný pohled do 
kraje. Ještě lepší pohled, a to nejen do 
Čech ale i Německa, však byl z rozhled-
ny Kurzova věž, která se nachází na nej-
vyšší hoře této oblasti Čerchově (1402 
m). Další cesta vedla do rekreační oblasti 
Babylon v údolí potoka Bystřice. V Tr-
hanově nás čekal zámek z let 1676–1677, 
kde sídlil i z Jiráskových Psohlavců ne-
blaze proslulý „Lomikar“, který krvavě 
potřel rebelii Chodů. Dalšími cíly výletu 
byla obec Hrádek, kde je pomník popra-
veného vůdce rebelů Jana Koziny a obec 
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Říká důchodce manželce. Víš co Máňo, 
co kdybychom si vyzvedli to naše 
penzijní spoření, co jsme si spořili na 
důchod a šli do kina.

„Na co máš v kabelce tu koňskou 
podkovu? Snad ji nenosíš pro štěstí?”
„A pro co jiného? Při dnešní 
bezpečnostní situaci už jsem s ní dvěma 
otravům večer rozbila hlavu!”

Potkají se dvě klíšťata a jedno se ptá 
druhého: „Tak co, jak jde život?“ 
A to druhé klíště odpovídá: 
„Ani se neptej, je teprve poledne
a už mě dvakrát vytočili!“

Víte,  proč u nás nikdy nemůže být 
nedostatek obuvi? Protože máme tisíce 
úředníků a všichni dělají jednu botu za 
druhou.

Ptá se učitel dětí při hodině českého 
jazyka: A teď, když jsme si vysvětlili 
časy minulý, přítomný a budoucí, řekni 
nám, Pepíčku, jaký je to čas, když řeknu: 
předseda Nečas opouští vládu. Prosím 
čas nejvyšší!!

„Pane doktore, něco se mnou není 
v pořádku. Stále běhám za mladými 
děvčaty.“
– „Ale to je přece docela přirozené“, 
uklidňuje staršího muže psychiatr.
„Ale já si nemůžu vzpomenout proč!“

Do taxíku vběhne úplně nahá žena 
a zadá adresu. Řidič se rozjede, ale pořád 
si ji prohlíží ve zpětném zrcátku. Žena 
znervózní a ptá se: „To jste ještě nikdy 
neviděl nahou ženskou?“ „Ale jo, jen 
přemýšlím, odkud asi vytáhnete peníze 
při placení.“

Roztoužený děda povídá manželce: Bábi, 
mohu ti sundat halenku, podprsenku 
a kalhotky? Samozřejmě, že můžeš 
dědečku, ale ty kolíčky nezapomeň 
nechat na šňůře.

Do jedné cestovní kanceláře přicházejí 
dva důchodci, muž a žena. Pracovník 
cestovky oslovuje muže. „Jaképak 
máte přání a co mohu pro vás udělat?“ 
Oslovený důchodce odpovídá: „Četl jsem 
váš inzerát, že vámi pořádaný zájezd 
na Havaj je za babku. Mám o něj velký 
zájem a tu babku jsem již sebou přivedl.“

Baví se dva sklerotici a jeden říká: 
„Ty, už jsem normálně zapomněl, jak se 
jmenuješ!”
A druhý na to: „To nevadí, na kdy to 
potřebuješ vědět?”

Paní učitelka ve škole chce po dětech, 
aby řekly rým. Postupně jich tam několik 
nějaké ty rýmy řekne. Nakonec paní 
učitelka vyvolá i Pepíčka a ten povídá: 
„v moři stojí Kokrhel, vodu má až po 
kolena“. „Ale Pepíčku, to se přece vůbec 
nerýmuje“ „Jen počkejte, až přijde příliv…“

Do rubriky vedle redakce tentokrát 
přispěliJan Burian  z Uničova, 
Hana Bílková z Frýdlantu nad Ostravici 
a  Marie Čížková (poslala internetem, 
bez uvedení adresy). Znáte také nějakou 
povedenou anekdotu? Pošlete nám ji do 
redakce, ať se po jejím zveřejnění pobaví 
i další čtenáři DS!

DROBNÁ INZERCE A OZNÁMENÍ V DS
Pravidla drobné inzerce v DS znìjí: zveøejnìní všech nekomerèních inzerátù našich 
ètenáøù je zcela zdarma, poplatek za poštovné 30 Kè se vybírá pouze u inzerátù se 
znaèkou, kde si inzerující pøeje doruèení na adresu redakce došlých odpovìdí poštou.

SEZNÁMENÍ

Nekuøaèka 70/162/70 ráda pozná spolehlivého, charakterního a pohodového nekuøáka, 
abstinenta od 60 let z Prahy a okolí. Procházky, výlety, návštìvy kin, divadel, koncertù, 
posezení a popovídání u kávy atd. Porozumìní a tolerance. Tel.: 776 033 424 (SMS). 
Setkání napoví víc. Hýbat se a žít.

Zasmìjte se s DS

Újezd, v níž měl svůj statek. Dnes je
zde muzeum.

Během týdenního pobytu jsme navštívi-
li nedaleké Domažlice, snad nejznámější 
místo Chodska.

Kolem obce Díly jsou krásné hluboké 
lesy. Jsou plné přírodních zajímavostí, rá-
jem turistů i houbařů. A protože začínala 
zrovna sezona hub, užili jsme si i těch.

Ve spolupráci s paní Beranovou jsme 
uspořádali i dva společenské večery s hud-
bou. Všichni, včetně personálu jsme se 
dobře pobavili. Někteří senioři si zpříjem-
nili týden pobytu i odbornými masážemi, 
které hotel Sádek nabízí za příznivé ceny. 

Josef LUKÁŠEK ■
pøedseda 1. MO SDÈR s. o., Kladno

Ad: Rozpínavá ubohost
(k článku prof. Pavla Kalvacha)

Je beze zbytku pravda, že základním 
problémem je současná arogance moci 
vůči potřebám naší společnosti… Je to 
nepochybně způsobeno nedostatkem mo-
tivace lidí, kteří se do vedení naší repub-
liky dostali a jejich hlubokým mravním 
úpadkem a jejich nezodpovědností vůči 
svým voličům a širší občanské veřejnos-
ti. Oni nejsou vedeni ideou služby svým 
voličům a spoluobčanům, ale vidinou do-
sažení moci a ovládání společnosti, což je 
evidentně v rozporu s pojetím demokra-
tického státu.

Zcela správně uvádíte, že lékařská věda 
současnosti kvalifi kuje jev způsobující ta-

kové chování jako citově asociální poru-
chu osobnosti, což samozřejmě vylučuje 
jedince s takovými vlastnostmi z okruhu 
výběru osob pro výkon zodpovědných 
funkcí, zejména pak ve státní správě.

Z téhož tedy plyne závěr, že dostateč-
ně poučená občanská (tedy i voličská) 
veřejnost by při výběru kandidátů na tyto 
funkce měla kandidáty podrobovat lékař-
skému (psychiatrickému) vyšetření, jehož 
výsledky by měly posloužit jako základ 
k výběru opravdu vhodného kandidáta.

Jak vidno, tak si při výběru kandidá-
tů na prezidenty a další politické funkce 
příliš zodpovědně nepočínáme a to ke své 
vlastní škodě!

Miroslav VYHNANOVSKÝ ■

To nám do redakce, paní Müllerová, 
došlo internetem…
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Zrak je jedním z našich nejdùleži-
tìjších smyslù, mnohdy na nìj však 
lidé zapomínají a nepeèují o nìj. 
Pøitom zejména s vìkem dochází 
ke zhoršení zraku. Lékaøi pak do-
poruèují hlavnì starším lidem pra-
videlnì a dlouhodobì se o své oèi 
starat. Jak na to?

Zdravá životospráva
Informace o správné životosprávì 
jsou všudypøítomné. Vìdecké po-
znatky z posledních let ukazují, že 
správná výživa, nekouøení a dosta-
tek pohybu mùže významnì pøispìt 
k udržení dobrého zraku. Oèi po-
tøebují zejména dostatek vitaminù, 
stopových prvkù, kyselinu dokosa-
hexaenovou (DHA) a karotenoidy. 
Nezdravá strava bohatá na tuky 
a cukry spolu s nedostatkem po-
hybových aktivit a kouøením mùže 
pøispìt, obzvlášť ve vyšším vìku, 
ke zhoršení zraku.

Kyselina DHA
K udržení dobrého zraku pøispívá 
kyselina dokosahexaenová (DHA). 

Jedná se o látku ze skupiny ome-
ga-3 mastných kyselin, která je 
obsažena zejména v rybách. DHA 
je nezbytnou složkou sítnice a pøí-
tomnost této kyseliny je nutná ke 
kvalitnímu vidìní.
Vitaminy
Mezi vitaminy potøebné pro dob-
rý zrak patøí zejména vitamin C 
a E. Tyto vitaminy se pøirozenì 
vyskytují v bìžnì dostupných po-
travinách a je dobré dbát na jejich 
pravidelný pøísun ve vyváženém 
množství. Vitamin C se vyskytuje 
v šípcích, èerném i èerveném rybí-
zu, paprikách, pomeranèích, kiwi 
a mnoha jiných. Vitamin E je obsa-
žen zejména v semenech oøechù, 
v oleji z pšenièných klíèkù, obilo-
vinách nebo napøíklad v avokádu. 

Stopové prvky a karotenoidy
Zinek je stopový prvek, který naše 
oèi vyžadují. Pomáhá totiž neutra-
lizovat volné radikály a redukovat 
oxidaèní stres. Potravin, kde se 
zinek vyskytuje, je mnoho. Mezi 
nejdùležitìjší patøí napøíklad: 

cibule, èesnek, mléko, maso, ját-
ra, moøské øasy, tuòák, pšenièné 
klíèky, žloutky èi oøechy. Mezi vý-
znamné karotenoidy patøí lutein 
a zeaxanthin. Vyskytují se napøí-
klad v paprikách, borùvkách, man-
gu èi listové zeleninì. 

Pro mnohé lidi není snadné sledo-
vat každodennì svou životosprá-
vu. Pokud máte pocit, že do tìla 
nedostáváte dostateèné množství 
živin, zvažte užívání doplòkù stra-
vy, které nabízejí vyvážené množ-
ství pro zdraví oèí potøebných 
látek. Jedním z nich mùže být 
napøíklad i Ocuvite® Complete. 
Pøi pravidelném užívání je možné 
využít výhodného bonusového 
programu.

Více informací najdete na 

www.ocuvite.czwww.ocuvite.cz

 
Co darovat pod stromeèek 
vašim blízkým? 

Dobrým tipem mùže být napøíklad 
Ocuvite® Complete v limitované 
edici s dárkem. Doplnìk stravy 
Ocuvite® Complete dodává orga-
nizmu vyvážený pomìr pro oko 
prospìšných látek, jakými jsou 
napøíklad kyselina DHA, vitami-
ny C a E a zinek. Dále obsahuje 
dùležité karotenoidy lutein a ze-
axanthin. Tento doplnìk stravy 
je volnì prodejný v lékárnách. 
Pøi pravidelném a dlouhodobém 
užívání mùžete využít výhodného 
bonusového programu.

K dostání  do vyprodání zásob.
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