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Vážení čtenáři, milí senioři,
začalo léto a s ním nejen doba prázdnin a dovolených,
ale také výletů a turistických pochodů. Poznali jsme to
v redakci i na nezvykle velkém počtu příspěvků z krajů,
které jste nám poslali. I proto je v tomto čísle věnováno
rubrice z krajů více místa, aby se dostalo na všechny, kteří
přispěli.
Když jsme v minulém vydání otiskli reportáže ze sportovních her seniorů, nemohli jsme tušit, co tím způsobíme. Takřka obratem začaly na náš mail přicházet texty
a fotografie z dalších měst, kde sportovní klání pro ty
dříve narozené rovněž pořádali. Najdete je tedy také
v tomto čísle. A protože se mezitím odehrály i 3. mezinárodní sportovní hry Svazu důchodců ČR pořádané letos
poprvé ve spolupráci s Radou seniorů ČR a jejími organizacemi, nese se toto číslo hodně ve znamení sportu.

Neznamená to ale, že nenajdete materiály z jiných oborů a oblastí života. Přečíst si můžete například o zážitku
muže, který spatřil na vlastní oči ve volné přírodě medvěda. Podíváme se i do minulosti a připomeneme si historii
českých sirek. V seriálu Doby seniorů dostala tentokráte
prostor stavebnice Merkur. A na otázky Evy Procházkové
odpovídala stále půvabná herečka Marie Drahokoupilová.
Nechybí samozřejmě ani pravidelné poradny, stejně
jako sudoku či křížovka.
U srpnové Doby seniorů vám přejeme příjemnou zábavu!
Lenka Desatová
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DS – SENIOR MĚSÍCE

VITÁLNÍ DEVADESÁTNÍK –
JUDR. VÁCLAV ROUBAL
Seniorský věk nutně neznamená, že se člověk přestane zajímat o dění kolem sebe. Naopak.
V Radě seniorů je spousta velmi vitálních, úžasných lidí s obrovským přehledem, kteří nesedí
na lavičce, ani se nestarají jen o svou zahrádku, ale s velkým nasazením pracují ve prospěch
seniorů stávajících i těch budoucích. Jedním z nich je i místopředseda Rady seniorů pro
zahraniční vztahy JUDr. Václav Roubal, jemuž ani jeho dlouholetí kolegové nechtěli uvěřit,
že oslavil úctyhodných devadesát let!
Václav Roubal je předsedou Sdružení křesťanských seniorů, které v roce
2001 spoluzakládal. Do Rady seniorů Sdružení křesťanských seniorů
vstoupilo s cílem realizovat společné
zájmy seniorské populace bez ohledu
na politickou příslušnost. Sdružení
křesťanských seniorů pod vedením
doktora Roubala usiluje o to, aby

všichni senioři byli významnou částí
české občanské společnosti a svými
životními zkušenostmi jí pomáhali.
Senior by neměl být ve společnosti
diskriminován ani ekonomicky, ani
politicky, ani kvůli věku či náboženskému přesvědčení – ale na druhou
stranu vyžadujeme, aby sami senioři byli aktivními a hrdými občany zasazujícími se o lidská práva.
Po těchto slovech jistě nepřekvapí,
že na setkáních s politiky, jichž se
z titulu své funkce v Radě seniorů
účastní, často hovoří Václav Roubal
zejména na téma mezigenerační
solidarity a o budování mezigeneračních vztahů. Zdůrazňuje přitom

nezastupitelnou roli starší generace v předávání hodnot a zkušeností
mladší generaci, ale také v praktické
pomoci. „V Česku se zatím nedoceňuje přínos seniorů pro společnost
i ekonomiku. A teď vůbec nemluvím
o ekonomicky aktivních seniorech!
Mám na mysli ty babičky a dědečky,
kteří pomáhají svým dětem tím, že
jim hlídají děti. Vytvářejí si nejen
hezký vztah se svými vnoučaty, ale
umožňují ekonomicky aktivní generaci chodit do práce a tím pádem
vytvářet hodnoty pro stát,“ vysvětluje s dovětkem, že v Německu přínos
seniorské populace vyčíslili a hned
bylo jasné, že senioři nejsou ani zdaleka skupinou obyvatelstva, která
jen ukusuje svými penzemi ze stát-

ního rozpočtu, ale která je stále přínosem, byť nemusí pracovat. „Věřím
tomu, že i naše společnost si začne
tento přínos uvědomovat a že se spolu s tím začne měnit i obraz seniora
v médiích!“
Nevím, jak vy, ale já osobně se domnívám, že s tím nelze než souhlasit.
Doba seniorů i představitelé Rady

EXTRA INFO
Václav Roubal již během studií
na Právnické fakultě UK v Praze
byl členem výboru České ligy
akademické, spolku katolických
vysokoškoláků. Po ukončení studií pracoval v různých profesích,
včetně dělnické. Právnické praxi
se mohl věnovat až po roce 1968
a v roce 1991 založil a provozuje
poradenskou kancelář. V roce
2001 se podílel na založení Sdružení křesťanských seniorů ČR,
jehož je doposud předsedou.

seniorů gratulují Václavu Roubalovi
k významnému životnímu jubileu.
Přejeme hodně štěstí, zdraví i spoko-

jenosti a těšíme se na další spolupráci i osobní setkání, která jsou vždy
nejen milým zážitkem, ale i velkým
obohacením. Za činnost ve prospěch
seniorské populace i sjednoceného
seniorského hnutí mu patří náš obrovský dík.
Lenka Desatová
Foto: Alžběta Hájková
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METROPOLE HOSTILA
ZDAŘILÉ MEZINÁRODNÍ
SPORTOVNÍ KLÁNÍ
Praha hostila 3. mezinárodní sportovní hry seniorů (důchodců) České republiky pořádané
Svazem důchodců ČR ve spolupráci s ostatními organizacemi RS ČR.
Svaz důchodců ČR, jedna z největších
organizací sdružených v Radě seniorů ČR, má se sportovní akcí tohoto
rozsahu zkušenosti, a proto bylo jen
logické, že právě její představitelé
připravili toto klání, jehož se tento-

žící, organizátoři i VIP hosté sešli
v prostorách Policejní akademie na
pražské Lhotce. Úderem 9:30 minut
družstva nastoupila a šéf organizačního výboru se ujal slova. Přivítal
přítomné sportovce, poděkoval ne-

Michaela Marksová. Vysekla seniorům poklonu za jejich nadšení i aktivitu, popřála všem hodně úspěchů
a zdůraznila olympijské heslo, že
není důležité zvítězit, ale zúčastnit
se. Po ní přivítal seniory rektor aka-

kráte zúčastnily i týmy Rady seniorů
ČR. Dvě družstva do boje o putovní
pohár vyslali i důchodci ČSSD a nechyběly ani týmy Jednoty důchodců
na Slovensku z Košic a Žiliny. Celkem
změřilo v deseti disciplínách své síly
200 seniorských sportovců.
Organizační výbor v čele s Ivanem
Vodákem, místopředsedou SDČR
myslel na vše, a tak připravil hned
dvě varianty – a to pro počasí hezké,
i variantu mokrou v případě, že by
Prahu zkrápěl déšť. Volnočasový program se zaměřením na pamětihodnosti Prahy pak vypracoval a zajišťoval pro účastníky setkání Miloslav
Mrština, předseda MV SDČR.
Za sluncem zalitého dne se soutě-

závislým rozhodčím. Dvacítka mužů
a žen ze společnosti T-Mobile Czech
republic a. s. se seniorského klání zúčastnila v rámci jejich programu Den
pro dobrý skutek. Dlužno dodat, že
následující hodiny ukázaly, že se své
úlohy ujali s přehledem profesionálů!
Ivan Vodák poděkoval samozřejmě i za finanční podporu ministerstvu školství, ministerstvu práce
a sociálních věcí a magistrátu hlavního města Prahy. Slova díků mířila i k
rektorovi Policejní akademie Josefu
Salačovi. Nejen, že se v prostorách
školy závodilo, ale účastníci se tu
rovněž stravovali a nocovali.
Poté se k mikrofonu postavila ministryně práce a sociálních věcí Mgr.

demie. Následoval proslov předsedy
RS ČR Dr. Pernese, Miloslava Mrštiny. Poté přišel na řadu nezbytný slib
rozhodčích, který přednesl další člen
organizačního výboru pan Václav
Šulc. Nakonec se mikrofonu ujal šéf
Svazu důchodců a místopředseda
Rady seniorů Ing. Oldřich Pospíšil,
který sportovní klání zahájil.
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LÍTÉ BOJE S PÁDY
Na počátku to vypadalo, že si přítomní vzali k srdci slova ministryně
Marksové. Jenže ono to spíš bylo
tak, že se takříkajíc sportovci zahřívali. S přibývajícím časem přidalo
na intenzitě nejen sluníčko, ale stále
častěji se ozývalo hecování, fandění,

AKTUÁLNÍ TÉMA

ku, střelba golfovou holí na speciální
lištu s body a hod míčem do koše.
Všechny disciplíny museli absolvovat všichni. Bojovalo se o umístění
mezi jednotlivci, a to v kategoriích do
70 let a nad 70 let, hodnotili se zvlášť
muži a ženy. Družstva pak bojovala
jednak o putovní Český pohár SDČR,
ale také o putovní pohár Mezinárodní, který měl v držení poslední mezinárodní vítěz – tým Žiliny.
ODPOČINEK NEBYL
PRO KAŽDÉHO...
Ačkoli se to ráno zdálo být téměř
nemožné, krátce před polednem
bylo dobojováno a soutěžící obsadili
jídelnu. Krmi si po svých výkonech

opravdu zasloužili. Zatímco se po
obědě sprchovali, odpočívali, případně vyrazili do blízkého okolí, vybraní
zástupci se potili v prostorech malé
jídelny, počítali výsledky a připravovali pořadí. V případě rovnosti bodů
pak rozhodoval věk – vyhrál starší
účastník. Jakmile bylo dopočítáno,
čekala několikahodinová šichta na
asistentku Rady seniorů Alžbětu
Hájkovou, která svým úhledným
rukopisem spíše malovala než psala
diplomy.
KDO SI ODNESL PALMU
VÍTĚZSTVÍ?
V osm hodin večer za dohledu kamer České televize pak přišel slavDOBA SENIORŮ 8/2016

Foto: autorka

nadšený jásot i zklamaný povzdech.
Jelo se na doraz, počítaly se body.
Bojovalo se do padnutí. Někdy doslova. Ač organizátoři měli obavu z případných kolapsů kvůli teplému počasí, zdravotníci zasahovali pouze na
tartanu, kde se konal běh. Právě zde
se odehrály tři pády a jediné, naštěstí
ne vážné, úrazy. Takže ani přítomní
zdravotníci se nakonec nenudili.
Jednotlivá družstva absolvovala
celkem deset disciplín – šipky, běh
s kolečkem, v němž byla umístěna
požádní hadice, hod kroužky na kužel, běh s raketou, na níž byl míček,
hod svázanými tenisáky na dřevěnou
hrazdu, hod granátem, již zmíněný
běh, střelba hokejkou na malou bran-
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nostní okamžik, na který všichni
čekali. Vyhlašování vítězů. Dodejme
jen, že těchto chvil se původně chtěla zúčastnit i ministryně pro místní

Velmi sympatickým gestem bylo
předání poháru útěchy týmu, který skončil poslední. „Ale nemyslete
si, že příští rok se budete snažit být

rozvoj Karla Šlechtová, která nad
akcí převzala záštitu, ale nečekané
zasedání bezpečnostní rady státu její
plány zhatilo, a tak místo ní dorazila její náměstkyně JUDr. Simeona
Zikmundová, která nejprve vyřídila
pozdravy své šéfky a v průběhu slavnostního ceremoniálu předávala zlaté medaile.
Ten odstartoval samozřejmě šéf
organizačního výboru Ivan Vodák
a poté se slova ujal Miloslav Mrština,
který vyhlašoval výsledky. Rozdáno
bylo celkem 120 medailí. Ti, co se
umístili na prvních třech místech,
defilovali před zaplněnou jídelnou
a přebírali je spolu s diplomy. Dodejme jen, že ti nejlepší jich měli na
krku i pět!
Jakmile převzali své ceny jednotlivci, přešlo se na družstva. Slovenským týmům se tentokráte příliš
nedařilo, a tak byly výsledky soutěže
české i mezinárodní totožné. Bronzové medaile si odnesl tým krajské
Rady seniorů Olomouckého kraje, druhé bylo družstvo Svazu důchodců ČR z kraje Jihomoravského
a vavříny vítězství i oba poháry si odnesl tým krajské Rady seniorů kraje
Plzeňského. Doplňme jen, že barvy
tohoto mužstva hájil mimo jiných
i seniorský mistr světa ve vrhu koulí
Bedřich Řehka.

poslední, abyste měli jistý pohár,“ zahrozil se smíchem při předávání Ivan
Vodák. Diplomy dostali i nejstarší
účastníci. Ačkoli se to nesluší, prozrazovat věk dámy, uděláme výjimku, neboť před touto Alenou Švehlákovou je třeba smeknout – bylo jí
82 let! Nejstarší muž Oldřich Slavata
byl pak o rok mladší...
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vaný taneční parket a až do pozdních
nočních hodin se bavili.
PRAHA PLNÁ SENIORŮ
A ani druhý den tihle čilí senioři neodpočívali. Po snídani nasedli
do autobusů, které je i s policejním
doprovodem dovezly před Pražský
hrad, a vydali se na prohlídku české metropole. Odpoledne pak celou
akci zakončili plavbou na lodi Cecilie. A ani zde jen neseděli, ale i tady
si mnozí z nich opět s chutí zatančili.
Někteří pak odjížděli večer, jiní ještě
jednou přespali na policejní akademii
a domů se vypravili ráno. Všichni si
tuhle báječnou akci užili a zcela jistě
budou souhlasit s tím, že všem, kteří
se na ní podíleli, patří velký dík i slova uznání a úcty.

VEČER VE VÍRU TANCE
Pokud se domníváte, že po vyhlášení se znavení soutěžící odebrali
do peřin, nemáte potuchy, co tihle
sportovci vydrží. Naopak. Posilnili se
u rautu a poté se vrhli na improvizo-

⊲

Z RS ČR

HODNOCENÍ DOHODY
O SPOLUPRÁCI S ČSSD
V minulém čísle jsme vás informovali o jednání představitelů Rady seniorů s partnerskými
politickými stranami, na nichž se hodnotil uplynulý rok. Až po uzávěrce se vedení Rady
seniorů ČR sešlo s představiteli ČSSD. Dlužno dodat, že program premiéra Sobotky byl v té
době velmi nabitý, o to více Rada seniorů oceňuje, že si na delegaci vyšetřil více než hodinu
času. Spolu s ním reprezentovala stranu místopředsedkyně Michaela Marksová.
Dr. Zdeněk Pernes rozdal přítomným
dopis se 14 požadavky, kde Rada
seniorů žádá ČSSD o součinnost
a spolupráci a posléze se ujal slova.
„V rámci spolupráce v oblasti legislativních aktivit jsme požádali poslanecký klub ČSSD o podporu Zákona
o seniorech, který jsme vypracovali
na základě rakouského vzoru. Vě-

řím, že nastal čas se jím zabývat,“
začal nejdůležitějším bodem. Poté
poděkoval za navýšení jednorázového příspěvku důchodci, o němž se
v uplynulém roce jednalo a pro něž
poslanci ČSSD hlasovali, takže namísto původně navrhovaných 600 Kč
dostali důchodci 1200 Kč. V této souvislosti pak rovněž poděkoval za aktivity ČSSD v souvislosti s valorizací
penzí. „Díky vaší iniciativě má vláda
nyní možnost valorizovat penze až
do výše 2,7% nad rámec zákonné valorizace (původně se přitom počítalo
pouze s 1,7%), a to je velmi důležité.
Jedině tak se při současném mechanismu na výpočet valorizace penzí
může zabránit tomu, že valorizace

činí 40 Kč či jinou podobně směšnou
sumu.“ Dodal, že Rada seniorů dlouho navrhuje nový výpočet valorizace
penzí tak, aby valorizační schéma
odráželo spotřební koš seniorů a vyjádřil naději, že ČSSD pomůže tento
požadavek uvést v život.
Kladně hodnotil také součinnost
krajských Rad seniorů a hejtmanů
v krajích, kde jsou na postech hejtmanů zástupci ČSSD, a na závěr
svého vystoupení informoval vedení ČSSD o připravovaných kulatých
stolech ke krajským volbám s tím, že
termíny budou upřesněny v průběhu
července a pozval představitele stra-

jak je tomu například v Praze. Michaela Marksová pak hovořila o stavu
příprav zákona o sociálním bydlení,
což je další ze zákonů, o jehož přijetí
Rada seniorů bojuje dlouhá léta.
Statutární
místopředseda
Ing. Oldřich Pospíšil pozval oba
zástupce ČSSD na 3. mezinárodní
sportovní hry seniorů (důchodců)
České republiky pořádané SDČR ve
spolupráci s ostatními organizacemi
RS ČR. Informoval také o chystaném
projektu Turistiáda v ČR u příležitosti oslav 100. výročí vzniku Československa a požádal premiéra o jeho
podporu.

ny na 3. sjezd Rady seniorů plánovaný na 12.5. 2017.
Po předsedovi Rady seniorů si vzal
slovo premiér ČR a předseda ČSSD
Bohuslav Sobotka, poděkoval za
hodnocení i spolupráci a dodal, že do
krajských voleb jde jeho strana s tím,
že by chtěla ve všech regionech zajistit zdarma hromadnou dopravu pro
děti do 10 let a seniory nad 70 let,

Místopředseda Ing. Taraba pozval
na akci Sdružení nájemníků, které
slaví 125 let od svého vzniku, 90. výročí existence světové organizace
a 25 let znovuobnovené činnosti.
Po více než hodinovém jednání se
obě strany rozešly.
Lenka Desatová
Foto autorka
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ZE ŽIVOTA KRAJŮ

7. SENIORSKÝ DEN V KŘIMICÍCH
Klub seniorů Křimice (KSK), člen Rady seniorů Plzeňského kraje, uspořádal pod záštitou náměstkyně primátora
města Plzně Evy Herinkové již sedmý Seniorský den. Dopolední část byla věnována sportu – konkrétně minigolfu
v bezprostřední blízkosti Křimického zámku. Odpolední
část zábavného programu probíhala v zámeckém parku.
Nechyběl na něm ani dětský pěvecký soubor Sluníčka či

malý lidový soubor „MLS“ mladých lidí se starším vedoucím. Prvky country tance předvedli senioři z Klatov,
tance s vůní Orientu předvedly ženy ze souboru Samira
z Totemu a představil se i soubor HANKA z Domažlic.
Pak dostala prostor dechová hudba AMÁTOVKA.
V zámeckém parku bylo navíc možno obdivovat mimořádný soubor dobře a s láskou udržovaných vozidel
– celkem tu bylo na 50 veteránů a majitelé s radostí diskutovali se zájemci o historii o přednostech jednotlivých
exponátů. Výstava byla připravena a realizována ve spolupráci s Classic Car Club Plzeň.
Mezi návštěvníky byl rovněž předseda Rady seniorů
Plzeňského kraje, starosta Křimic, místostarosta Domažlic, vedení sociálního odboru a také majitel Křimického
zámku, který je velmi vstřícný k požadavkům KSK.
Karel Knap
Foto: autor

PRÁZDNINOVÉ JEDNÁNÍ RADY SENIORŮ
NA RYCHTĚ U BARÁČNÍKŮ
Rada seniorů zasedala tentokrát na rychtě u baráčníků.
Na programu byly vedle informací o prezentaci seniorů na celostátním setkání obcí ještě výstupy z letošního fóra. Stanislav Švancar z krajské Rady seniorů pak
děkoval za zapojení prachatických seniorů do kampaně
Jihočeští senioři šlapou do RIA.
Hana Rabenhauptová
Foto: autorka

VÝJEZDNÍ ZASEDÁNÍ RADY SENIORŮ
PLZEŇSKÉHO KRAJE
Rozšířené výjezdní zasedání Rady seniorů Plzeňského kraje
se uskutečnilo tentokráte v obci Babylon na Chodsku. Jednání se zaměřilo na interní otázky RS zejména v souvislosti
s chystanými akcemi na 2. pololetí letošního roku, na pořadu byly rovněž organizační záležitosti. Zasedání byli přítomni i zástupci Ústavu sociálního a posudkového lékařství
LF UK v Plzni, kteří i hovořili o politice zaměstnanosti a sociálního zabezpečení s orientací na přípravu pro další etapu
života – aktivní stáří. Kritická vyjádření se týkala i rozvírajících se nůžek mezi platy a důchody. Rovněž byl představen
program Univerzity třetího věku 2016 – 2018. Následovala beseda s poslancem Karlem Šídlem, při níž byla hlavní
část diskuse zaměřena na dopravu. V průběhu zasedání
DOBA SENIORŮ 8/2016

byl časový prostor také na návštěvu Čerchova, pomníku
J. Š. Baara na Výhledech a dřevařského muzea v nedaleké
Karel Knap
Peci. 

Foto: autor
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POČTVRTÉ SE BĚŽELO Z KLADNA DO LIDIC
Na 60 běžkyň a běžců se účastnilo
4. ročníku Běhu Míru Kladno-Lidice
2016, který letos odstartoval ministr
Jiří Dienstbier. Akci tradičně organizuje krajská Rada seniorů pod záštitou děkana FBMI Kladno. Věková
struktura účastníků byla od 12 do
72 let a to nejcennější bylo, že všichni doběhli až do cíle u růžového sadu
v Lidicích.
Tam se setkali s druhou početnou skupinou účastníků – mentálně
a fyzicky handicapovanými dětmi ze
ZŠ Korálek Kladno, které proběhly
zkrácenou 2,5 km trať v doprovodu
svých rodičů, pedagogů a studentů
FBMI. Účastníky Běhu přišla pozdravit i delegace RS ČR v čele s předsedou Dr. Zdeňkem Pernesem a místopředsedou Ing. Milanem Tarabou.
Celkový počet osob, které se vydaly
na kratší nebo delší trať pod dohledem dopravní policie a za přítomnosti
vozidla ZZS, dosáhl úctyhodného počtu 170, čímž byl překonán i loňský
počet účastníků.
Všichni společně pak položili kytice k sousoší lidických dětí a uctili
památku všech zesnulých minutou
ticha. Většina účastníků posléze podepsala Petici za mír.
Miloslav Vajs
Foto: autor

DEN PLNÝ POZNÁNÍ A HUDEBNÍCH
ZÁŽITKŮ
Ten prožili senioři z Mostu během poznávacího zájezdu.
Navštívili novorenesanční areál ve Vysoké u Příbrami,
k němuž patří i rozsáhlý park, lesy, Rusalčino jezírko. Tato místa se stala inspirací hudebního skladatele
A. Dvořáka. Kouzlo místa na nás dolehlo – ti nadaní zpívali árie ze světoznámé Dvořákovy opery. Další zastávkou
byl státní zámek Březnice. Odpoledne jsme pak zavítali
do Rožmitálu pod Třemšínem. Cílem bylo Podbrdské muzeum s památníkem J. J. Ryby, galerií a expozicí historických automobilů.
L. Blumenthalová, Most KS č. 2
Foto: autorka
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SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ SENIOR
REZIDENCÍ CHRUDIM I KLAMOVKA
Ačkoli jak na pražské Klamovce, tak v Chrudimi domov pro
seniory a domov se zvláštním režimem již funguje a nový
domov v něm našly desítky spokojených klientů, oba byly
slavnostně otevřeny symbolicky v minulých dnech. Společnost Senior holding, která za projekty stojí, slavnostním
aktem završila své dlouhodobé snažení, totiž nabídnout
i klientům v Česku nadstandardní sociální péči.
Obě rezidence v duchu předsevzetí Senior holdingu
podporují aktivní a plnohodnotný život, vazby s rodinou,
vznik nových přátelství a udržování přirozených sociál-

ních kontaktů, poznávání nových míst, setkávání v kruhu nejen seniorských domů, ale i interakce s okolím napříč celou společností. Hlavním cílem je vytvořit skutečné místo pro život, skutečný domov. K tomu napomáhají
i unikátní koncepty, mezi které patří například tzv. Memory koridory nebo Memory garden, terapeutické prostředky, které pomáhají především pacientům s Alzheimerovou chorobou se se svou nemocí lépe vyrovnávat.
Memory garden navíc nabízí všem klientům možnost
společného setkávání a posezení se svými rodiči či přáteli.

SENIOŘI V SILNIČNÍ DOPRAVĚ
Pod tímto názvem uspořádala Komise sociální a prevence
kriminality Rady města Prachatice přednášku. Části zdravotní se ujal Zsolt Kecskeméthy, praktický lékař, zastupi-

tel města, poté se slova ujala Lenka Pražáková z Policie
ČR, obvodního oddělení Prachatice, předsedkyně Komise
sociální a prevence kriminality Rady města Prachatice,
která hovořila o základních, leč důležitých věcech jako je
použití pásů, u cyklistů přilba a podobně. O viditelnosti chodců, cyklistů hovořil a následně i prakticky ukázal
Václav Kovář, krajský koordinátor BESIPU. Praktickými
radami, jak se mají senioři chovat v létě a jak poskytnout
první pomoc, přispěla Zuzana Pelikánová z Českého červeného kříže Prachatice.
Hana Rabenhauptová
Foto: autorka

SENIORSKÝ SPORT
V minulém čísle jsme přinesli reportáž z několika sportovních her a ihned nám do redakce přicházely další články o tom, jak a kde se sportovalo. Proto nyní přinášíme
další informace o seniorských sportovních aktivitách.
MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ
Sportování je v Moravskoslezském kraji nedílnou součástí života významné části seniorů. Rok 2016 se nese ve
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znamení klubových, městských, miniregionálních, krajských i mezinárodních klání. Máme za sebou například
ostravské sportovní hry, krajský přebor Moravskoslezského kraje nebo Slovenské sportovní hry za účasti krajské reprezentace. Ze jmenovaných akcí přinášíme několik
snímků.
KRS MSK
Foto: KRS MSK
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JIHOMORAVSKÝ KRAJ
Jedna z největších členských organizací Rady seniorů –
Svaz důchodců v tomto kraji už dva roky ve spolupráci
s Českou unií sportu /ČUS/a dalšími organizacemi pomáhá uspořádat několikakolové sportovní hry důchodců.
Letos proběhla okresní kola v sedmi okresech, vítězná
družstva postoupila do kola krajského, které proběhlo
na hřišti TAK HELLAS v Brně-Řečkovicích. Záštitu nad

Soutěžící sedmi družstev změřili síly v pěti disciplinách
– v hodu granátem na cíl, v běhu s raketou a míčkem, v hodu
šipkou na cíl, bolobalu a v ruských kuželkách. V průběhu
soutěže se ukázalo, že v každém družstvu jsou soutěžící, kteří soutěžní discipliny velmi dobře zvládají. Rozhodčí i vyhodnocovatelé měli těžkou práci – výjimkou nebyla i zdvojená
umístění na předních místech. Všichni účastníci byli nadše-

akcí převzal hejtman Jihomoravského kraje JUDr. Michal
Hašek. Putovní pohár pro vítěze darovala Česká unie
sportu /ČUS/, do přípravy setkání byli zapojeni starosta
i místostarosta Brna-Řečkovic.

ni – nejen průběhem sportovních soutěží – přálo i počasí,
ale i prostředím a starostí všech zainteresovaných o ně.
Jan Žáček
Foto: Miloš Hudec

VYSOČINA

Také zde pořádal Svaz důchodců Humpolec ve spolupráci
s TJ Jiskra Humpolec sportovní hry pro seniory, kterých
se zúčastnilo přes 80 soutěžících a diváků z Humpolce
i okolí. Hry byly zahájeny mažoretkami ze ZŠ Hálkova
a písněmi zazpívanými mladým párem z dětského domova. Pak už byl čas na rozcvičení a klání mohlo začít. Celkem
čekalo na účastníky deset disciplín. Soutěžilo se v jízdě na
koloběžce, běhu na překážkové dráze, hodu kroužky na
cíl, v populárních šipkách, ke slovu přišlo i švihadlo, nechyběl hod malým oštěpem, hod kriketovým míčkem na
cíl, shazování kuželů míčem, slalom s raketou a míčkem
a velmi poutavá lukostřelba. Jízdu na koloběžce si vy-

zkoušeli i senioři, kteří přišli o dvou holích, ale svůj zdravotní stav překonali a dokázali si, že ještě tuto disciplínu z mládí nezapomněli! Sportovní odpoledne se velmi
vydařilo a je vidět, že se lidé umí pobavit a být spolu
i při takovéto akci. Všichni se už těší na další ročník.
Poděkování patří všem organizátorům z řad svazu důchodců, panu Krpálkovi za zajištění sportovního areálu
i zvukové techniky, instruktorům lukostřelby i paní
Štaubertové.
Jana Reichertová
Foto: autorka
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NAŠE ZÁPALKY ZNALI
I DALEKO ZA ČESKÝMI
(ČESKOSLOVENSKÝMI)
HRANICEMI…

Když se řekne SOLO Sušice, většina z nás ihned zareaguje – sirky! Firma byla
prvním továrním výrobcem zápalek v Česku a naše sirky se vyvážely do celého
světa. Teď už to není pravda. V roce 2008 byla výroba v Sušici ukončena a
převedena do Indie... Firma Solo Matches and Flames, která vlastní sušické objekty
dosud, sirky vyrábí pod stejnou značkou, takže výrobky firmy Solo sice stále míří do
celého světa, ovšem již se nevyrábějí v Sušici. Proč?
Spotřeba zápalek výrazně poklesla,
vysoké výrobní náklady znamenaly
velké ztráty. Zdražilo dřevo, chemikálie, energie. Kuřáci používají zapalovače, plynové sporáky se
zapalují samy... Z původních šesti zápalek dnes člověk v průměru
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spotřebuje jen jednu denně. A tak
se po 170 letech naposledy zavřely
brány nejvýznamnějšího sušického
závodu, který v dobách „své největší slávy“ expedoval zápalky do více
než 40 zemía zaměstnával kolem
2 000 lidí.

Prvotřídní jakost a velká spolehlivost našich výrobků, kterou zajistily generace zapracovaných dělníků
a schopných odborníků, byla důvodem obliby našich zápalek i v dalekých zemích Asie, Afriky, zemí Středního východu.
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Zápalky v Sušici jsou dnes historií,
kterou připomíná už jen několik budov a stálá expozice sirkařství ve zdejším Muzeu Šumavy. Najdeme tu velkou sbírku nálepek a krabiček – zkrátka sběratelských lahůdek. Muzeum
má ve svých sbírkách i stroje, které
v padesátých letech už nevyhovovaly
požadavkům výroby, takže byly darovány právě sem. A mají tu i raritu největší sirku na světě. Věřte nebo ne,
je dlouhá 3,6 metru.
VRAŤME SE NA POČÁTEK
Jaké tedy byly počátky českého
sirkařství? I to se tu můžete v muzeu dozvědět. Za vším stála láska!
Mladý truhlář Vojtěch Scheinost
po vyučení ve Vídni začal pracovat
pro vídeňského lékárníka RÖmera,
který zahájil na počátku 19. století výrobu škrtacích zápalek. V jeho
domácnosti pomáhala jistá Marie
Urbancová, která byla občas přítomna i tajné přípravě zápalné směsi na

výrobu sirek a svému milému tyto
poznatky prozradila.
Společně se potom vrátili z Vídně
do Sušice. Zde začal pracovitý a šikovný řemeslník v domáckém prostředí ručně s výrobou sirek. A dařilo
se mu. Jenže... Nevyznal se v obchodních záležitostech, a tak se brzy dostal
do problémů. Půjčkou mu vypomohl
zámožný židovský obchodník Bernard Fürth. Stali se z nich společníci
a postupně, jak už to tak bývá, převzal
nad výrobou kontrolu velmi schopný
obchodník. Firma vzkvétala, a tak se
rozhodl v roce 1844 postavit novou
továrnu. Báječně prosperovala jak pod
jeho dohledem, tak i poté, co živnost
převzali jeho potomci. S jeho syny,
kteří převzali sirkárnu v roce 1849,
se ale Scheinost nepohodl a zřídil si

EXTRA INFO
Nejstarším symbolem sušických
zápalek je klíč. Ochrannou známku, obrázek klíče, zaregistrovala
firma Bernarda Fürtha spolu
s nápisem „Solo Schlüssel“, což
znamená „jeden klíč“ v roce 1895.
Označení Solo se stalo na veřejnosti velmi populární, proto se
firma rozhodla chránit je zápisem
z roku 1903. Dalšími slavnými
symboly, které se na českých krabičkách na zápalky objevují, jsou
dýmka, růže a nůžky. Krabičky byly
původně dřevěné, pouze s papírovými krabičkami se definitivně
setkáváme až od roku 1984.

v roce 1868 v Sušici vlastní sirkárnu.
Od tohoto data fungovaly sirkárny
dvě, a to až do roku 1932.
Modernizovalo se strojové vybavení, výrobky získaly světovou pověst.

V boji o udržení odbytišť došlo nakonec ke spojení šesti největších rakouských továren na zápalky, tak vzniká
v roce 1903 společnost SOLO, továrna na zápalky a leštidla.
Přes různé těžkosti a peripetie se
výroba zápalek nezastavila ani v průběhu historických událostí 20. století.
Po druhé světové válce vzniká národní
podnik SOLO Sušice a sortiment se rozrůstá o výrobu dřevovláknitých a voštinových desek.
KONEC V NOVÉM TISÍCILETÍ
Po privatizaci v roce 1996 se podnik
přejmenovává na SOLO sirkárna,
tehdy dosahuje automatizace výroby vrcholu. Přibývají nejmodernější výrobní linky. Ještě v roce 2006
bylo vyrobeno 400 miliónů krabiček,

z toho 85% na export! Ani to však
výrobu nezachránilo. Stroje byly prodány do Indie, sirkařství v Sušici, ale
i v celé ČR zaniká.
Zakladatel Bernard Fürth je pochován v Sušici na starém židovském
hřbitově, jeho syn a pokračovatel Daniel na novém židovském hřbitově.
Fürthovi potomci, pro svůj židovský
původ ohroženi, se před Hitlerem zachránili útěkem do Ameriky, dodnes
ale pečují o odkaz svých předků.
Několikrát Sušici navštívili a podporují sušické studenty. V Sušici je
pochován i Vojtěch Scheinost a jeho
potomci, kteří se v sušickém sirkařství angažovali až do roku 1919.
Zápalky – zprvu vzácné, postupně obyčejné, běžné součásti našeho
života, dnes už téměř nepotřebné
a zřídka používané předměty denní potřeby, zanechaly v naší zemi
svou výraznou stopu. Proslavily nás
v celém světě a jejich sláva stále ještě zůstává v mysli sušických patrio-

tů i ve sbírkách a análech zdejšího
Muzea Šumavy.
Eva Procházková
Foto: Archiv Muzea Šumavy, kterému děkujeme
i za přístup k informacím.

EXTRA INFO
Společnost SOLO stavěla byty jak
svým zaměstnancům ve výrobě,
tak úředníkům. V roce 1930 bylo
vybudováno přepychové sociální
zařízení – závodní kuchyně, jídelní
sál, kinosál, jesle i ordinace lékařů.
Zprovozněna byla i první mateřská
škola u nás. Vzorem bylo obdobné
zařízení v Baťových závodech ve
Zlíně. Kvůli nemocem z povolání
zavedli Fürthovi i první „závodní
lázně“ u nás.
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KDO BY SI PŘÁL POTKAT MEDVĚDA
VE VOLNÉ PŘÍRODĚ?
A kdo by si to nepřál? Nejen mýty, ale i fakta hovoří o nebezpečnosti a útocích medvědů
na lidi. Již méně se ví o tom, kolik medvědů zahyne na lesních silnicích kvůli neopatrné
či bezohledné jízdě aut, motorek a podobně.

Jsou medvědi…. a medvědi. Ti „lepší“, hodnější, vychovanější se nacházejí na teritoriu USA jak na východě,
tak i na západě, v Kalifornii. Amerika,
jak známo, je silně zalesněná země,
která tak poskytuje mnoha zvířatům
celkem bezstarostný život z pohledu
jejich bezpečí. Navíc je protkána řadou národních parků, kde platí jiná,
přísnější pravidla chování návštěvníků. A právě tam se medvědi často
objevují. Nezřídka dochází k jejich
setkání s lidmi, která mnohdy končí
smrtí člověka, pokud se s medvědem setká v nesprávnou dobu na
nesprávném místě. Teď hovořím
o nejrozšířenějším druhu medvědů
v USA, o americkém černém/hnědém
DOBA SENIORŮ 8/2016

medvědovi, Ursus americanus, o baribalovi. Tento „medvídek“ dosahuje
délky až 200 cm, hmotnosti 150-400
kg. Má černou nebo hnědou, někdy
skořicovou srst a je všežravec. Není
na soupisce ohrožených zvířat, protože má nejen dobrou reprodukční
schopnost (obvykle 2 mláďata z jednoho vrhu), ale může se pářit i s jinými druhy medvědů. Nepatří mezi
útočné predátory, ale v případě pocitu ohrožení svého a svých mláďat
se jím stává bez ohledu na to, kdo je
podle něj v danou chvíli nebezpečím.
SETKÁNÍ VE VĚTVÍCH
Poprvé jsem spatřil tohoto „medvídka“, vlastně jeho mláďata, na jednom

vysokém stromu v Yosemitském parku. Asi bych býval přejel bez povšimnutí, kdyby mne nezaujala skupina
turistů koukajících někam vzhůru
s fotoaparáty a kamerami v rukou.
Byli naprosto potichu a z dálky
signalizovali, abychom nedělali hluk.
Důvod mi byl za chvíli zřejmý. Vysoko ve větvích stromů se poklidně
krmila dvě mláďata baribala. Pořídil
jsem také několik snímků, ale vzhledem k prorostlosti stromů zelení,
výšce a vzdálenosti jsem na fotografiích měl jen černé kuličky, které se
bezstarostně živily nějakými plody,
a o nichž vím jen já, že to byli medvídci. Po nějaké chvíli jsme ale všichni usoudili, že kde jsou mláďata, tam

ZAJÍMAVOST | ZÁŽITKY Z CEST

je i medvědí máma, a to znamená nebezpečí. Proto jsme se opět v tichosti
rozešli do svých vzdáleně zaparkovaných aut a odjeli.
SETKÁNÍ U SRUBU
Další rok jsme trávili v krásném lesním srubovém domě v lesích poblíž Nevada City. Musím dodat, že

všude, kam se vydáte po značených
stezkách, jsou viditelné poutače upozorňující na nebezpečí v podobě
setkání s medvědy a rady, co máte
a nemáte dělat, jak se chovat a hlavně, co nemáte s sebou na turistickou
cestu brát. Vlastně nemáte brát nic
od jídla, protože medvědi jsou mlsná
zvířata a tuší, že lidé mají po kapsách
a batozích pamlsky v podobě sendvičů, bonbonů, žvýkaček, sušenek
a jiných dobrot. Také v místě, kde
bydlíte, musíte ve vlastním zájmu
zachovávat pořádek, uklízet po sobě
zbytky jídla a dávat je do bezpečí pevných, zajištěných kontejnerů. Jeden
večer jsme grilovali večeři a vůně
masa a uzenin musela lákat predátory (kojoti, mývalové, lišky, medvědi)
z jinak klidného a nepříliš zalidněného okolí k našemu domu. Kontejnery
na odpadky jsou důmyslně jištěny.
Víko se po zavření automaticky „zaklapne“ a otevřít se dá jedině tak, že
strčíte prst do úzké dírky, ohnete ho
nahoru, zmáčknete pojistku a odjistíte víko. To při vší úctě k medvědům

oni nedokážou. Tu noc jsem se probudil silným rámusem znějícím z prostoru pro kontejnery. Bylo mi jasné,
že se někdo snaží kontejner otevřít,
a že to stoprocentně není člověk.
Potichu, jak to jen bylo možné, jsem
sestoupil z prvního patra do přízemí,
kde na konci schodiště byl vypínač
venkovního osvětlení. Byl to oka-

mžik, ale stačil jsem přes prosklenou
stěnu zahlédnout obrovského černého medvěda stojícího na zadních
a zápasícího s kontejnerem. Světlo ho samozřejmě vylekalo, upustil
kontejner a rychle zmizel v bezpečí
vzrostlých stromů. Ráno jsme viděli,
co napáchal. Víko bylo podrápané, viditelné byly i stopy zubů, stěny otlučené, jak s kontejnerem zápasil, ale
ten odolal. Další ponaučení – na noc
nechat zapnuté světlo!
SETKÁNÍ U SILNICE
A do třetice. To bylo v King´s Canyon
v sekvojovém národním parku. Třetí den pobytu jsme se rozhodli vrátit zpět „do civilizace“ a opouštěli
jsme tento nádherný skvost přírody.
Z výšky dobrých 2600 metrů jsme
sjížděli ostrými serpentinami do srdce ovocnářství Kalifornie v okolí malebného, nevelkého městečka Exeter
(na počest původních obyvatel lokality jsou vyzdobeny stěny domů,
takže „sprejeři“ by zde přišli zkrátka). Během pobytu jsme viděli růz-

norodou flóru i faunu, ale jedno nám
nebylo dopřáno – spatřit baribala.
Už se zdálo, že to tak zůstane, když
tu za jednou zatáčkou stál proti nám!
My v autě v relativním bezpečí, on na
okraji silnice v celé své výšce. Dupnul
jsem na brzdu. Stáli jsme proti sobě
ne na více než 15 metrů. Nebyl jsem
připraven na toto setkání a než jsem
vydoloval foťák, baribal se přesunul
dále od silnice na louku. Zapomněl
jsem na všechna varování. Vystoupil
jsem, již s aparátem v ruce ven, abych
byl co nejblíže a toto neskutečné setkání zaznamenal. Povedlo se. Až
později jsem si uvědomil, co vše se
mohlo stát.
Baribal ale dal tentokrát přednost
jistotě sladkých šťáv z květin rozkvetlé louky před nejistým člověčím
masem. Dokonce by se dalo říct, že
jsem ho vůbec nezajímal. Párkrát sice
prověřil pohledem, zda nejsem nebezpečný, ale pokračoval v labužnickém krmení. Byl nádherný, veliký,
nepřemožitelný, sebejistý. Pomalu
opouštěl místo setkání a během pár
minut zmizel v houští keřů lemujících silnici. Ještě dlouho jsme v autě
mlčeli a promítali si tu krásu, kterou
nám příroda nabídla. Měl jsem jen
jedinou starost, aby fotografie, které
jsem pořídil třesoucí se rukou, potvrdily moje vyprávění. Výsledek můžete posoudit sami.
A na závěr...
A již jen na dokreslení důležitosti
medvěda pro Kalifornii. Medvěd je
na kalifornské vlajce (tzv. Bear flag),
která poprvé zavlála dne 14. června
1846 ve městě Sonoma nedaleko San
Franciska, když se američtí osadníci
vzbouřili proti mexické vládě (tzv.
Vzpoura Medvědí vlajky). Krátce
nato vydali vzbouřenci prohlášení
o nezávislosti Republiky Kalifornie
na Mexiku. Vlajka však vlála jen do
9. července 1846, kdy již Spojené
státy byly ve válce s Mexikem. Brzy
poté byla Medvědí vlajka nahrazena
vlajkou Spojených států amerických.
Oficiální vlajkou státu Kalifornie se
Medvědí vlajka stala znovu až v roce
1911.
Miloš Vajs
Foto: autor
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MARIE DRAHOKOUPILOVÁ:

„DÍVÁM SE NA SVĚT
PŘÁTELSKY“
Sešly jsme se spolu v útulném prostředí čáslavské knihovny, kde vystupovala na besedě
se čtenáři jako host své kamarádky, kuchařky Čiriny – Ireny Košíkové. Herečka Marie
Drahokoupilová – pro přátele Madla – natočila v šedesátých a sedmdesátých letech desítky
filmů, díky své kráse měla přezdívku česká Sophia Lorenová. Na mé otázky odpovídala
s humorem, nadhledem a moudrostí, její odpovědi jistě zaujmou i vás.
Když se dnes ohlédnete zpátky,
měla jste to díky své kráse
v životě lehčí nebo spíš složitější než ostatní?
Nechci mluvit o sobě, ale všeobecně
myslím, že krásná žena má osobní
život vždycky komplikovanější. Krása žádné štěstí nepřinese. Ženy ji
nemají rády, muži se jí bojí, protože
očekávají její velkou náročnost a raději ji vůbec neosloví. Život se prostě
odehrává v rovině jakéhosi průměru.
Kdo příliš vybočuje, má to těžší.
Kde se ve vás vzala touha
hrát divadlo?
Mám to po mamince. Hrála ochotnické divadlo v Pardubicích, kde se
v roce 1905 narodila. Tenkrát byl na
divadlo a obzvlášť na herečky úplně
jiný pohled než dnes. Nemohla se mu
plně věnovat, ale divadlo milovala.
Já jsem stála na jevišti už od školních
let, pokračovala jsem pak i na jedenáctiletce a přirozenou cestou jsem
šla dál.
Rodiče z toho asi radost
neměli…
Neměli, hlavně tatínek. Ale nijak rezolutně mi to nezakazovali. Vyrůstala jsem ve velmi tolerantní rodině,
v prostředí, kde jsme se navzájem respektovali, nikdo si neosoboval právo rozhodovat za druhé. Tatínek mi
velmi stručně řekl svůj názor, že bych
DOBA SENIORŮ 8/2016

měla vystudovat nějakou pořádnou
vysokou školu, a pak se teprve věnovat divadlu, ale dál už to nechal na
mně. Tenkrát jsem to tak necítila, ale
dnes mu dávám za pravdu. Člověk nikdy neví, co ho v životě potká, a kdy
by se mu vzdělání mohlo hodit.
A maminka?
Ta byla, myslím, docela ráda, mé rozhodnutí se jí líbilo, těšila se, že dojdu
dál, než kdysi mohla ona. Maminka
byla velmi vzácný člověk s velkým
smyslem pro humor. Byla velmi krásná, moji partneři ji, myslím, milovali
víc než mě. Doma u nás mělo vše svůj
řád, díky rodičům jsem vyrůstala
v pohodě a radosti. Tolerantní prostředí s disciplínou a povinnostmi,
to je myslím ona svoboda, o které se
stále mluví.
Už vaše první divadelní role,
v absolventském představení
na DAMU, byla výjimečná tím,
že vám byla napsána přímo „na
tělo“. Jak to tenkrát bylo?
Nejen mně, ale i mým jedenácti spolužákům, celému našemu ročníku.
Měli jsme povinný kanoistický kurz
v Poněšicích, kam se na nás přijel podívat dramatik Pavel Kohout. Seděl
tam s námi, poslouchal naše názory
– jací jsme, co bychom chtěli hrát.
Pavel Kohout je nesmírně inteligentní a citlivý, velmi rychle poznal po-

vahu každého z nás. Napsal pro nás
hru, kde se naše charaktery odrazily,
i když nebyla přímo o nás.
V dokumentárním filmu
Viktora Polesného „Po čtyřiceti letech“ se váš ročník
objevuje znovu. Je to vlastně
taková konfrontace vašich
mladických snů a reality,
docela smutný film o nenaplněných ideálech. Je s hereckou prací často spojeno
zklamání?
Všechno je individuální a zklamání
může člověk prožít v každé profesi.
Herectví je ale práce hodně závislá na
mnoha okolnostech, jak říkával Václav Voska: Je to 20 procent talentu,
40 procent práce a 40 procent štěstí.
Když štěstí chybí, herec se neuplatní,
a tam asi ta hořkost vzniká. Tento
dokument, který se mi nesmírně líbí,
přesně ukazuje, že herectví je problematická profese a člověk se musí
umět smířit i s prohrou. A když to
neumí, je to zlé…
Hrála jste řadu let v Divadle
pod Palmovkou (dříve
S. K. Neumanna), potkaly vás
tam vaše vysněné role?
Nikdy jsem nesnila o nějaké konkrétní roli, ale vždycky jsem se ptala, kdo
to režíruje a s kým budu hrát. To bylo
pro mne nejdůležitější. Abychom byli ⊲

ROZHOVOR
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⊲ stejně naladěni, abychom cítili vše
podobně. Je to opět o štěstí, o potkávání. A já jsem na své první „štaci“
v Kolíně, kde jsem dva roky hrála,
měla štěstí, že jsem se potkala s režisérem Karlem Jernekem, a v Libni
s Václavem Lohniským, Karlem Pokorným, Otou Ševčíkem. Pod jejich
vedením jsem hrála v mnoha krásných rolích, na které dodnes vzpomínám. Kdybych měla jmenovat jednu,
tak v Kolíně třeba Lízu Doolittlovou
a v Libni Marii Stuartovnu.
Hrála jste i v mnoha filmech
a televizních inscenacích,
považujete se spíš za herečku
divadelní nebo filmovou?
Zas tak velký rozdíl v tom není, ale
mně bylo vždycky lépe před kamerou. Není tam sice hlediště s diváky,
ale za kamerou se sejde také dost lidí
ze štábu, určitě kolem dvaceti, takže
publikum tu je. A ta blízkost kamery,
schopná zachytit každý sebemenší
detail ve výrazu obličeje, to mě baví
a těší. Asi nejznámějším mým filmem je Flirt slečny Stříbrné podle knihy Josefa Škvoreckého, ale
hrála jsem i v mnoha detektivkách.
DOBA SENIORŮ 8/2016

S Josefem Abrhámem jsme natočili takový komorní příběh o lásce
Aksál, který mám velmi ráda. Zatím
naposledy jsem se ve větší roli objevila ve filmu Cizinec a krásná paní v režii Viktora Polesného podle románu
Pavla Kohouta. Měla jsem vždy štěstí
na vynikající partnery – například
Jiřího Sováka, Miroslava Horníčka,
Miloše Kopeckého a mnohé další. To
jsou vzpomínky, které se nedají ničím nahradit.
Neobyčejně úspěšná byla
i vaše role průvodkyně v televizním kurzu francouzštiny.
Na rozdíl od vaší kolegyně,
Ireny Kačírkové, která ji bezvadně ovládala, vy jste se prý
francouzsky naučila „za pochodu“, právě v průběhu zmíněného kurzu. Je to pravda?
Naučila – to je silné slovo, ale je pravda, že když jsme začínali, neuměla
jsem skoro nic. A když jsem uviděla
hromadu scénářů, která ležela na
zemi a byla metr vysoká, rovnou
jsem odmítla. Nakonec jsem se nechala přemluvit, ten rok jsem celé
léto nikam nevyjela a učila se a učila.

Každý den jsem docházela k madam
Balcarové, rodilé Francouzce, a pilovala výslovnost. Byla to nakonec jedna z nejkrásnějších prací, které jsem
kdy dělala. A pokud mě dnes někdo
na ulici osloví, není to většinou kvůli
hranému filmu, ale všichni vzpomínají hlavně na francouzštiny.
Vaše filmové role, to byly především dámy z vyšších kruhů,
podmanivé, tajemné, nepřístupné. Měla jste tuhle svou
„škatulku“ ráda, nebo vás to
mrzelo?
Hrála jsem i vražedkyně, ale opravdu
to byly vždy psychologicky propracované, zajímavé postavy. Snad se hercům hrají lépe, alespoň u mě to tak
bylo. Byla jsem ráda, že jsem takové
dostávala. Myslím si, že typově bych
se na venkovská děvčata nehodila…
Nejvíce vašich filmů vzniklo
v šedesátých a sedmdesátých
letech, poté jste „zmizela“
do Vídně, kam jste se provdala. Počítala jste s tím, že herectví půjde na „druhou kolej“, vyměnila jste je za lásku?

ROZHOVOR

Musela jsem s tím počítat, v té době
bylo jasné, že to tak bude, už kvůli
různým pomluvám. Byla jsem zamilovaná, vdávala jsem se až těsně před
čtyřicítkou. Ale hrát jsem úplně nepřestala, i když divadlo jsem opustila. Do Rakouska jsem směla dvakrát
ročně, vždy jsem tu tak dva tři měsíce pobyla a zase se vracela. Nejvíc
jsem tenkrát pracovala v rozhlase
a dabingu.

je mi smutno, sáhnu po francouzské
poezii, ale také Nezvalovi, Seifertovi
a jiných. I dnes vychází mnoho krásných knih, ale já už nemám, kam je
dávat.

měla ráda spíš zeleninu, minutky
a špagety než tučná jídla, ta jsem nikdy nemusela. Ale myslím si, že to,
co pomůže, aby člověk vypadal dobře, je to, co máte uvnitř – vynechat

Nevím, jestli smím prozradit,
že jste před několika lety
slavila sedmdesátku, stejně
nám to asi nikdo neuvěří.
Co byste dámám ve vašem věku
poradila, aby vypadaly tak
dobře jako vy?
Je to dáno hlavně geneticky, oba mí
rodiče byli štíhlí, s linií jsem neměla nikdy problémy. V životě, pokud
jsem mohla, jsem se vyhýbala tělocviku. Takže nesportuji, ani nechodím do žádných salónů. Nedržím diety, ale nepřejídám se. Vždycky jsem

závist, zlobu, snažit se dívat se na
svět přátelsky.

Nestýskalo se vám?
Ani ne. Domů jsem se pravidelně
vracela, jinak jsem ani necestovala.
Byla jsem ženou v domácnosti, vedla takový poklidný život, setkávala
se s kamarádkami, poznávala Vídeň.
Nadchla mě, je to krásné město.
Sama jsem si ji „osahala a prochodila“, takže i když mé manželství po
devíti letech skončilo a já se vrátila
do Prahy, Vídeň zůstane navždy mou
životní láskou, kam se vždy ráda podívám.
Z toho, že jste tu se svou kamarádkou, kuchařkou Čirinou,
s níž jsme před několika lety
také uveřejnili rozhovor, usuzuji, že ráda vaříte…
Když jsem ještě hrála v divadle, vařívala jsem velice ráda, byl to pro mne
takový relax, bavilo mě to. Teď už
skoro nevařím vůbec. Odradilo mě
hlavně to, že ať naladím v televizi
jakýkoli kanál, všude se vaří… Mám
velice ráda ryby, mořské plody a zeleninu, občas si je připravím, ale dbám
na to, aby ryby byly opravdu čerstvé,
jinak je to velké riziko.
Nepomýšlíte na to, že byste
vydala vzpomínkovou knihu?
Mnoho lidí už se mě na to ptalo, někteří mě přímo přemlouvali… Možná
to jednou zkusím, ale zatím se na to
nechystám. Zdá se mi legrační, že
každý píše vzpomínky, zejména když
své životní zkušenosti popisují mladí
lidé, kteří skoro žádné nemají.
Dobře, prozraďte tedy, jaké
knihy ráda čtete vy?
Já sama nejraději čtu klasiku –
Stendhala, Zweiga, ale i Pavla Kohouta a mnoho dalších výborných
autorů. Také mám ráda poezii, když

Měla byste nějaký vzkaz pro
naše čtenáře?
Aby se netrápili tím, že jsou o něco
starší než ti druzí a usmívali se na
svět. Jedině s úsměvem a porozuměním pro druhé se dá přežít.
Děkuji za rozhovor.
Eva Procházková
Foto: archiv M. Drahokoupilové a Ondřej Kepka
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SERIÁL – 8. DÍL

ČESKÝ UNIKÁT ZNOVU
DOBÝVÁ SVĚT
Ve své době byla jedinečná a doslova fenoménem nejen u nás,
ale i za hranicemi. Nesloužila jen jako hračka, ale používali ji i vědci!
Například Otto Wichterle ji použil pro konstrukci prvního pokusného
přístroje na výrobu kontaktních čoček, stejně stavebnice v době nástupu
osobních počítačů sloužila i k amatérské výrobě jednoduchých plotterů.
Co že to dali Češi světu tentokráte? Stavebnici Merkur!
Vynálezce českého unikátu, který
dodnes fascinuje takřka všechny
kluky a kutily, se narodil roku 1890
jako první ze čtyř synů majiteli malé
strojírenské továrny Filipu Vanclovi
a dali mu jméno Jaroslav. Vyučil se
u otce v Benátkách nad Jizerou a od
roku 1910 pracoval v Polici nad
Metují jako zámečník pro firmu
Katschner. V roce 1914 byl však

lenosti mezi otvory na plechových
páscích.

Řečeno dnešním jazykem – Merkur byl hit. Vyvážel se do celého světa
a doma firma nestačila krýt poptávku. Kolem roku 1930 začal jako doplněk ke stavebnici Merkur vývoj plechových elektrických vláčků, jejichž
hlavním konstruktérem byl Vanclův
zeť František Jirman. Jím navržené
lokomotivy a vagonky se postupně
staly nejrozšířenějším a nejoblíbenějším typem elektrických vláčků u nás.

Plechové elektrické vláčky Merkur se přestaly
za minulého režimu vyrábět. Mimo jiné kvůli
tomu, že konkurovaly výrobkům soudruhů
z tehdejší NDR

Bylo to něco nového a nebývalého. Hračka měla mimořádný úspěch,
takže v třicátých letech přibyla sta-

Otec slavné stavebnice Jaroslav Vancl

z firmy propuštěn. Nebyl spokojen
s tím, jaké v ní vládly poměry, a postavil se do čela zaměstnanců, kteří
vyhlásili stávku. Poté pracoval pro
automobilku v Hradci Králové, živil
se i hloubením artézských studní.
A neustále přemýšlel o výrobě hraček...
ZROZENÍ LEGENDY
Svou první stavebnici pod názvem
Invertor vyrobil v roce 1920, o pět
let později pak spatřila světlo světa
stavebnice Merkur. Tvůrce jí už tehdy dal parametry, které se dodržují
dodnes: šroubky a matičky o průměru 3,5 mm a desetimilimetrové vzdáDOBA SENIORŮ 8/2016

Foto z dob, kdy výroba vláčků, které vynikaly
svou dokonalostí, jela naplno…

Ze stavebnice Merkur se zrodil i tzv. čočkostroj,
který pomohl na svět Wichterleho kontaktním
čočkám

vebnice Metropol, která fungovala
na stejném principu, jen z ní bylo
možné stavět budovy. Přišly i další
doplňující stavebnice – Popular, ale
hlavně stavebnice Elektrus, z jejíchž
součástek se daly sestavovat elektrické motůrky, relé a obvody.

SOUMRAK PŘINESLA
PRIVATIZACE...
Rozlet nezastavila válka ani znárodnění. Merkur přežil i období nepovedené privatizace, kdy firma jako
vůbec první podnik u nás upadla do
konkurzu a hrozil jí definitivní zánik.
To už byl ovšem na scéně Ing. Jaromír Kříž, který začal s konkurzním
správcem jednat o odkupu. Bylo to
nesmírně zdlouhavé a až po třech letech se podařilo výrobu plně obnovit
a zachránit tak nejznámější českou
hračku. Zájem o koupi projevila firma

SERIÁL – 8. DÍL

a i slavná stavebnice Merkur mohla
skončit navždy jen ve vzpomínkách.

Meccano z Francie. Ti ale – podobně
jak to provedli její krajané s českými
cukrovary – chtěli Merkur odkoupit
jen proto, aby se zbavili největšího
konkurenta. Mnoho tedy nechybělo

MUZEUM V POLICI NAD METUJÍ
To se naštěstí nestalo a po záchraně
nastala nová éra. Stavebnice dostala moderní kabát, přibyly elektrické,
elektronické i didaktické součástky. Merkur žije dál, rozvíjí se a úspěšně
proniká na trhy tuzemské i zahraniční.
Kouzlem Merkuru od jeho zrodu
je to, že nejenom baví, ale současně hrou uvádí do základů techniky
a mechaniky. Vede k přemýšlení
a konstruování. Stavebnici navíc můžeme použít i na praktické věci.
V Polici nad Metují má slavná stavebnice i svoje muzeum.
V Muzeu stavebnice Merkur
(www.merkurpolice.cz) je k vidění mimo jiné i Ocelové město sběratele stavebnic a znalce slavného Merkuru Jiřího Mládka. Město je zapsáno v Guinessově knize rekordů jako
největší stavba vytvořená
z tohoto typu stavebnic.

EXTRA INFO
LEGO BYLO AŽ PO MERKURU...
Když se řekne LEGO, ví dnes
prakticky každé dítě, o co jde. Se
stavebnicí ze speciálních kostiček
tohoto jména dánský tesař Ole
Kirk Christiansen přišel v roce
1949. K dokonalosti ji o pět let
později dovedl jeho syn. Začala
vítězné tažení světem, dnes továrny v Dánsku, Maďarku, Mexiku
a ČR jich ročně vyrobí na 20 miliard.
Kostička, jejíž název vznikl z dánského výrazu „Leg godt!“ („Hraj si
dobře!“), dala dokonce vzniknout
i novodobým poutním místům.
Pod jménem Legoland je najdete
v řadě zemí…

V muzeu mají i funkční kolejiště v měřítku 1:45 nebo
historické a současné modely, ale také sál se stoly, které
jsou celé pokryté díly stavebnice. Návštěvníci si tu mohou
sami smontovat, co se jim líbí.
Otevřeno je každý den kromě pondělí od 9 do 17 hodin.
Základní vstupné je 110 Kč, děti a senioři 60 Kč a rodinná
vstupenka stojí 240 Kč.

František Vonderka
Jedna z nových sad Merkuru, které opět začínají uchvacovat svět

Foto: Merkur toys a autor

Detail legendárního Ocelového města, které se dostalo do Guinessovy knihy rekordů
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BEZ ČEKÁRNY – PRÁVNÍ PORADNA

CO JE TŘEBA ZAŘÍDIT, POKUD
NÁM ODEJDE BLÍZKÁ OSOBA?
Zemře-li nám blízká osoba a navíc pokud se s odchodem člověka z tohoto života setkáváme
poprvé, cítíme naprostý zmatek a bolest. V hlavě máme chaos. Přesto je třeba zachovat
chladnou hlavu, neboť je třeba udělat řadu úkonů – postarat se o poslední věci zemřelého
a ukončit jeho světské záležitosti.
Najednou nevíme, co dělat, kam
a na koho se obrátit ihned po úmrtí, jak zajistit a vypravit pohřeb, jak
se omluvit v zaměstnání, kam pozůstatky zemřelého uložit, co s jeho doklady a podobně.
Jde o velkou životní zátěž a vzhledem k dotazům adresovaných mně
i paní šéfredaktorce věřím, že uvítáte, pokud se pokusím o to, aby dnešní
článek mohl posloužit jako průvodce
právě v takové situaci.

ternetu nebo pro takové případy
můžete mít vyhledanou pohřební
službu, o níž máte dobré reference,

mohou zachránit život), zajistí odvoz zemřelého lékař nebo
policie. Poté je postup totožný

a kontakt si můžete připsat třeba
k tomuto článku), oznámíte jim
úmrtí a adresu, kam mají zaměstnanci této služby přijet. Zaměstnanci se postarají o tělo zemřelého, odvezou ho, kam je třeba
a zároveň vám předají kontakt
a provozní dobu kanceláře, kam
máte zajít a kde můžete sjednat
všechny náležitosti pohřbu, včetně výběru a vytištění parte.

s postupem uvedeným pro případ
úmrtí doma nebo v zařízení.

JAK POSTUPOVAT PŘI ZJIŠTĚNÍ,
ŽE BLÍZKÁ OSOBA ZŘEJMĚ
ZEMŘELA?
Záleží na tom, kde k úmrtí
došlo, zda:
doma,
v zařízení pečovatelském či
domově pro seniory,
v nemocnici či jiném zdravotnickém zařízení,
na veřejnosti.
DOJDE-LI K ÚMRTÍ DOMA, JE
TŘEBA POSTUPOVAT NÁSLEDNĚ:
a) Přivoláme v prvé řadě obvodního
- praktického lékaře nebo záchrannou službu. Lékař prohlédne člověka, o němž se domníváme,
že zemřel. Zjistí-li, že náš úsudek
je správný, vystaví ohledací list
(o prohlídce mrtvého). V případě,
že zemřelý odešel náhle, za nevyjasněných okolností, jde-li o jinak
zdravého mladého člověka, není-li
jasný důvod úmrtí, nařídí přivolaný lékař pitvu mrtvého.
b)Po odchodu lékaře si vyberete pohřební službu (kontakty najdete
v telefonním seznamu či na inDOBA SENIORŮ 8/2016

c) P
 okud se stane, že někdo blízký
zemře na veřejnosti (nejen pro
tyto případy, ale i pro případ nevolnosti, ztráty vědomí apod., je
dobré nosit například u občanského průkazu odkaz s telefonním
číslem na osobu, která má být
ihned informována, také údaje
o podávaných lécích a těžkých nemocech jsou v případě bezvědomí
člověka neocenitelné a mnohdy

DOJDE-LI K ÚMRTÍ V NEMOCNICI
ČI JINÉM ZDRAVOTNICKÉM
NEBO PEČOVATELSKÉM ZAŘÍZENÍ, PAK:
Zaměstnanci těchto zařízení ví, jak
mají postupovat při dočasném uložení zemřelého. To učiní opět po lékařské prohlídce a konstatování smrti
s vypsáním výše uvedených dokladů.
V těchto zařízeních se vyplňují předem dotazníky, v kterých se uvádí
informace o tom, komu má zařízení
případné úmrtí oznámit. Jste-li to
vy, bude vás příslušné zařízení bezodkladně kontaktovat. Sdělí vám
také, co všechno bylo zajištěno a co
je třeba, abyste zajistili vy.
Zdravotnický personál zavolá pohřební službu sám nebo si můžete

BEZ ČEKÁRNY – PRÁVNÍ PORADNA

předem vymínit, že tak učiníte sami.
Pokud pohřební služba je přivolána zařízením a vy s jejím výběrem nesouhlasíte, objednáte si smuteční obřad u pohřební služby, kterou jste si zvolili vy.
Po oznámení úmrtí vás zařízení
vyzve k převzetí osobních věcí zemřelého a sdělí vám další informace
– dokdy je třeba ukončit všechny záležitosti spojené s pobytem zemřelého v jejich zařízení. Sdělí vám, které
věci zemřelého – cennosti, peníze,
vkladní knížku, číslo bankovního
účtu, postupuje k řešení v rámci dědického řízení.
Další postup je totožný s postupem při úmrtí doma.
CO BUDETE POTŘEBOVAT
K VYŘÍZENÍ OBJEDNÁVKY
OBŘADU A POHŘBU.
Nejlépe následující den je vhodné zajít na vámi vybranou pohřební služ-

bu, nedoporučuji jednat s pohřební
službou, která vás osloví sama (jde o
jednání v rozporu se zákonem) nebo
je doporučena lékařem.
Co si rozmyslet, než půjdu na
jednání s pohřební službou?
a) F
 ormu pohřbu (pokud vám
zemřelý nesdělil své přání),
lze volit mezi kremací a pohřbením do země. Obojí s obřadem
(v kostele – domluva s farářem,
který vám sdělí další informace, které budete potřebovat, či
v obřadní síni – informace vám
sdělí pohřební služba) nebo bez
obřadu.
b) S počítejte si, kolik budete potřebovat smutečních oznámení.
c) K jednání si připravte:
svůj občanský průkaz a občanský
průkaz zemřelého,
není-li občanský průkaz zemřelého
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k dispozici, pokuste se najít jeho
rodný či oddací list, pas,
oblečení a obuv pro zemřelého,
pokud budete chtít někde umístit
jeho fotografii (na parte, v obřadní
síni), pak ji vezměte s sebou,
peněžní zálohu na obřad, peníze na
parte.
Pokud se chcete sejít s příbuznými na
smuteční hostině a nemáte možnost
ji uspořádat doma, je třeba objednat
místnost a pohoštění.
V příští Době seniorů si řekneme
o tom, jaké máte nároky při úmrtí blízké osoby, kam a jak lze uložit ostatky zemřelého, co a kam
je třeba oznámit a vrátit apod.
JUDr. Zdeňka Vejvalková
odborný právní poradce Rady seniorů ČR,
poradna Brno.

43. ročník
mezinárodní
výstavy

Budoucnost českého zemědělství
a českého venkova
Výstava je pořádána ve spolupráci s MZe, MMR,
Agrární komorou ČR, Potravinářskou komorou ČR a ZS ČR

Národní dožínky
Prezentace kvalitních českých potravin
Soutěž o Zlatý klas

25. - 30. 8. 2016
R

www.vcb.cz
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BEZ ČEKÁRNY – ANIMAL HOPE

LETNÍ TRÁPENÍ S OSINAMI ANEB
ZASE TEN ZÁNĚT NA TLAPCE…
Snad každý majitel psa slyšel o problémech způsobených osinami. Je to v podstatě sezónní
záležitost, která dokázala potrápit nejednoho majitele pejska. Jakmile začnou růst travní
porosty a pejskové vyrazí do polí nebo bohatě porostlých travnatých ploch, je jen otázkou
času, kdy se objeví první pacient s nevítaným návštěvníkem v podkoží.
Zrádnost osin spočívá zejména ve
zpětných háčcích. Jakmile se dostanou pod kůži, mají tendenci pouze
cestovat kupředu ve směru hrotu osiny a není umožněn jejich zpětný pohyb. Nejčastěji dojde k tomu, že se osina uchytí v srsti na noze a postupně
se vlivem chůze a jakéhokoliv jiného
pohybu posouvá, až se může dostat
i na místo, kde pronikne kůží do podkoží. Většinou dochází k porušení kůže
v meziprstí, důvodem je slabší kůže
v této oblasti a také relativně vhodný
prostor k zapření se a vzpříčení.
Majitelé problém nejčastěji zpozorují až ve chvíli, kdy si pejsek začne
vehementně lízat tlapku nebo pokulhávat. V obou případech je důvodem lokální zánět, který osina v místě usídlení vyvolává. Původně slabý
zánět se brzy mění v hnisavý, a tak
můžete na tlapce (nejčastěji v meziprstí) objevit poměrně velkou bouli,
která je na pohled výrazně červená až
fialová a na dotek měkčí konzistence. Pro pejska je takový proces velice

bornou veterinární pomoc. Jediným
možným a hlavně správným řešením
je osinu objevit a vyjmout. V opačném
případě hrozí její cestování po těle na
další místa. V takovém případě se
velmi těžko dohledává, kde aktuálně

řování postiženého místa samotným
pacientem pomocí jazyka. Někdy postačí, že je noha převázána, jindy je
nutné nasadit i límec. Jak dlouho se
bude tlapa léčit, je značně individuální podle rozsahu zánětu i dle ukázněnosti pacienta a jeho majitele.
Jaká je prevence průniku osin do
podkoží? Zejména pravidelná kontrola tlapek a to včetně opomíjeného
meziprstí, udržování srsti na tlapkách
v rozčesaném stavu a navíc nemít
v této oblasti zbytečně dlouhou srst.
Když se budete řídit těmito pravidly,
tak riziko snížíte minimálně o 80%.
Přejeme všem pejskům i jejich
majitelům bezstarostné dovádění
během celého léta a pokud možno
žádné zdravotní obtíže.

bolestivý a nezřídka na své majitele
i vrčí, pokud se chtějí na tento problém blíže podívat.
Pokud je již osina zcela v podkoží
a není vidět, je potřeba vyhledat od-

sídlí. Nutností bývá nasazení antibiotické léčby, léků proti bolesti a otoku,
pravidelné ošetřování vzniklé rány,
převaz k zabránění průniku nečistot
i bakterií a zejména zabránění ošet-

Poradnu připravujeme ve spolupráci
s MVDr. Romanou Kastlovou
z Animal Hope s.r.o., Orebitská 636/10
130 00 Praha 3, tel.: 777 730 677
www.animal-hope.cz, facebook:
www.facebook.com/AnimalHopePraha
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BEZ ČEKÁRNY – VÝŽIVA

SUPERORGANISMUS
ZVANÝ LIDSKÉ TĚLO
Dnes se budeme věnovat mikroorganismům, a to jak těm,
které nám pomáhají, i těm patogenním.

EXTRA INFO
Probiotika – směs živých mikroorganismů, které pozitivně ovlivňují
střevní mikroflóru člověka
Potraviny bohaté na probiotika –
kysané mléčné výrobky, kvašená
zelenina, kombucha (kvašený čajový
nápoj)
Prebiotika – pro člověka nestravitelná složka stravy (vláknina)
Potraviny bohaté na prebiotika
artyčoky, banány, batáty, bobulové
ovoce, cibule, čekanka, česnek,
chřest, lněná semínka, luštěniny,
pampeliškové listy, pórek, rajčata,
topinambur

vech, a proto o ně musíme pečovat.
Důležitou součástí stravy v průběhu
antibiotické léčby nebo při střevních
potížích jsou probiotika a prebiotika.
Základem jídelníčku by měla být zelenina a ovoce – syrové, vařené, dušené
nebo napařované.

Ve druhé polovině 90. let minulého
století se zjistilo, že na Zemi není místo, které by nebylo obydleno těmi nejmenšími tvory. Celková hmota mikroorganismů představuje polovinu zemské biomasy. V rámci lidského těla je
tento poměr ještě více posunut ve prospěch mikroorganismů. Tělo obsahuje
celkem 100 bilionů buněk a jen zhruba 10 bilionů z nich jsou naše vlastní
buňky, zbytek připadá na bakterie
a další jednobuněčné mikroorganismy. Bakterie žijí na kůži, v ústní dutině, v pochvě i ve střevech. Každý z
nás má ve střevech asi 1,3 kg bakterií.
Není to důvod k panice, protože zdravá střevní mikroflóra nebo také mikrobiota má mnoho užitečných funkcí.
Podle nejnovějších výzkumů mají
změny ve složení střevní mikrobioty
vliv na rozvoj některých onemocnění
– kolorektálního karcinomu, některých alergických onemocnění, celiakie, diabetu prvního i druhého typu
či obezity. Pozornost vzbudil poznatek, že mikrobiom ovlivňuje i nervový

systém. Střevní mikroorganismy přímo interagují se střevním nervovým
systémem a mohou ovlivňovat naše
chování.
Lidský mikrobiom (soubor všech
mikroorganismů) je složitý „organismus“ a jeho rovnováha je křehká. Je
ovlivněná i mytím. Ať už našeho těla
nebo nádobí či ostatních povrchů. Záleží na tom, jaký zvolíme mycí prostředek. Hitem reklam jsou prostředky,
které zahubí až 99% bakterií. Problém
je, že bakterie, které přežijí, se stanou
odolnějšími a zákeřnějšími. Pro mytí
bohatě stačí mýdlo, soda a ocet. Zbavíme se tak špíny, která je živnou půdou pro patogenní bakterie, ale zachováme přátelské bakterie, které brání
pomnožení vetřelců.
Další kapitolou je nadužívání antibiotik, zejména proti infekcím virového původu. Zde antibiotika nezaberou
a naopak naši imunitu ničí, protože
zabíjí prospěšné střevní bakterie.
Už Hippokrates upozorňoval na to,
že všechny nemoci začínají ve stře-

RECEPT
Gazpacho
Osvěžující zeleninová polévka původem z Andalusie. Existuje mnoho
receptů na její přípravu, my vybrali
jeden z nich inspirovaný šéfkuchařem Romanem Paulusem.
500 g rajčat, 1 paprika, 1 salátová
okurka, 1 šalotka nebo menší cibule,
3 stroužky česneku, 3 lžíce olivového oleje, 2 lžíce umeocta, bylinky
podle chuti (bazalka, petrželka...),
mletý pepř
Rajčata krátce spaříme, oloupeme,
papriku zbavíme jádřinců a společně
s oloupanou okurkou, cibulí, česnekem a olivovým olejem rozmixujeme
do hladka. Dochutíme podle potřeby
pepřem, umeoctem (je slaný, a proto
není třeba solit), čerstvými bylinkami a znovu umixujeme. Pokud je
třeba, zředíme trochou vody nebo
rajčatové šťávy. Polévku necháme
důkladně vychladit a podáváme s
kousky papriky a oloupané okurky.
Přidat můžeme i kostičky šunky, oliv
či nahrubo nasekaná vařená vejce.

Klub La Vie ve spolupráci s kluby aktivního stáří a kluby seniorů pořádá přednášky o zdravé výživě. Přednášky jsou zdarma.
Kontakty pro případné zájemce: La Vie – klub zdravé výživy, Sokolovská 209, 190 00 Praha 9 – Vysočany. Tel.: 603 223 260,
E-mail: info@klublavie.cz, adresa na internetu: www.klublavie.cz
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BEZ ČEKÁRNY – BYTOVÁ PORADNA

KOLIK STOJÍ VE SLUŽBÁCH
TEPLO K VYTÁPĚNÍ,
K OHŘEVU TEPLÉ VODY
A POSKYTOVÁNÍ PITNÉ VODY?
Odpovědi na tyto otázky trápí řadu
poskytovatelů těchto služeb, ale ještě více nájemce a vlastníky bytů a nebytových prostorů, kteří to nakonec
musí všechno zaplatit. Jde o vůbec
nejdražší soubor služeb poskytovaných s užíváním bytu a nebytového
prostoru. Vyhlášky umožňující ceny
služeb rozúčtovat mezi konečné spotřebitele a pak provést vyúčtování
ročních cen proti sumě zaplacených
měsíčních záloh jsou složité a zejména pro laiky stěží pochopitelné. Kontrolu správnosti stanoveného nedoplatku nebo přeplatku pak koneční
spotřebitelé zpravidla nezvládnou
a musí na kontrolu buď rezignovat,
nebo využít služeb odborníků, kteří se v díle vyznají. To navíc zpravidla nemusí být zadarmo, a tak řada
spotřebitelů volí rezignaci a berou
to jako přírodní jev, který nemohou
ovlivnit, stejně jako počasí.
VLASTNÍ PRAVIDLA?
Sám se problematikou již řadu let
zaobírám, a tak mě nemůže už nic
překvapit. Nicméně stále zjišťuji, že
ne všechny renomované firmy, které
tyto služby lidem účtují, postupují
vždy v plném souladu s předpisy. Některá bytová družstva a společenství
vlastníků se dokonce domnívají, že
stanovení cen konečným spotřebitelům nebudou provádět podle platných předpisů a stanovují si vlastní
postupy, o nichž jsou přesvědčeni, že
jsou spravedlivější než předpisy jim
vnucované státem. Výsledky jsou pak
mnohdy ohromující, když se cena za
vytápění určuje jen odhadem podle
velikosti plošné výměry bytu a cena
za poskytování teplé vody se stanoví například podle členského podílu
vlastníka či družstevníka. Bohužel
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i tyto věci se stávají a mnohdy ani
oprávněně podaná reklamace ročního vyúčtování nemusí vždy vést
k nápravě! Řešení soudní cestou
mnoho spotřebitelů odradí, protože
je zdlouhavé a ani na soudcích nelze požadovat, aby kromě práva byli
nuceni zvládnout i nauku o sdílení
tepla, principy trojčlenky a další taje
vědy matematické. Soudní verdikty
pak končí na soudních znalcích a ani
ti vždy nemusejí být zrovna specializováni na tento obor...
K předpisům pro rozúčtování
a vyúčtování ceny služeb lze říci, že
i když nejsou dokonalé a bez výhrad
spravedlivé, jsou tu proto, aby si konečný spotřebitel mohl sám nebo
s pomocí odborníka zkontrolovat,
zda platí skutečně jen to, co je mu
k placení předepsáno.
Zdá se tedy, že není jiná cesta, než
se znovu pokoušet posilovat alespoň
základní znalosti a postupy, jak by
se mělo postupovat správně, byť ne
vždy lze na spotřebitelských laicích
požadovat, aby byli poučenější než ti,
kteří na nich peníze požadují.
VÝPOČET CENY TEPLA
Cena tepla sloužícího k vytápění bytů
a nebytových prostor se, stejně tak
cena tepla sloužícího k ohřevu pitné
vody na vodu teplou (dříve a přesněji nazývanou TUV = teplá užitková
voda), vždy počítá dvousložkově.
Tento princip je ze všech možných
způsobů nejvíce spravedlivý, protože
umožňuje řešit všechny v úvahu přicházející skutečné události v životě
rodin (změna v počtu osob během
zúčtovacího období, změna nájemce,
opuštění bytu v průběhu roku, individuální komfort ve spotřebě tepelné
energie atd.). Cena tepelné energie

k vytápění bytového domu i cena
tepelné energie potřebné k ohřívání
vody se tedy rozloží na složky základní a spotřební.
Základní složka celkové ceny tepla
spotřebovaného v bytovém domu se
rozpočítá u vytápění v poměru započitatelné plochy k součtu všech započitatelných ploch, u ohřevu vody
v poměru plochy k součtu všech
ploch. Už z toho je vidět, že máme
plochy dvě: započitatelnou pro vytápění a plochu bez přívlastku (někdo ji nazývá plochou celkovou) pro
ohřev vody. Definici každé z těchto
ploch lze nalézt v příslušné vyhlášce ministerstva pro místní rozvoj.
Vyhláška v určitých stanovených
případech připouští, aby se použila
pro oba účely plocha stejná, ale nelze tak činit paušálně, jen výjimečně
a po splnění předepsaných podmínek.
Spotřební složka ceny za teplo
k vytápění se rozpočítá v poměru
přepočteného náměru měřičů tepla
na radiátorech v bytu či nebytovém
prostoru k celkovému součtu všech
náměrů měřidel v domu. Slovo přepočtený náměr varuje, že nelze použít jen údaje přímo odečtené na
měřidlech, ale ty se musí poněkud
složitě přepočítat s použitím určitých koeficientů. Z nich nejlogičtěji
vypadá koeficient daný tepelným výkonem radiátoru, na němž je měřidlo
připevněno, a pak koeficient daný
polohou místnosti. U místností nevýhodně položených se použije koeficient menší než jednička, zatímco
u výhodně položených místností koeficient rovný jedničce. Tím se zajistí,
aby se u znevýhodněných místností
část dílků prominula a u ostatních
místností nikoliv, čímž se jim vlast-

BEZ ČEKÁRNY – BYTOVÁ PORADNA

ně dílky přidají. Tato kouzla s přepočtem nejsou libovolná podle uvážení
účtujícího, ale jsou dána projektem
nasazení měřidel a technickými normami.
Teprve součet podílu základní
složky s podílem spotřební složky dá
pro každý byt či nebytový prostor výslednou cenu, jak za vytápění, tak za
ohřev vody. U vytápění se ještě musí
výsledná cena zkontrolovat pomocí
měrného ukazatele spotřeby tepla
v gigajoulech na čtvereční metr započitatelné plochy. Ukazatel se musí
vypočítat za celý dům a pak za každý
byt či nebytový prostor. Pokud by se
u konkrétního spotřebitele zjistilo,
že vytápěl mimo povolené rozmezí
mínus 20 % až plus 200 % hodnoty
průměrné, tak se musí provést nový
výpočet postupem daným vyhláškou.
Výpočetní postup na jedné straně
chrání před mimořádně úsporným
vytápěním některými spotřebiteli,
kteří nevědomky zcizují teplo svým
sousedům, a naopak cenově chrání
všechny spotřebitele před přetápěním bytů některými spotřebiteli,
kteří by tak zvyšovali spotřebu tepla
k vytápění a tím i cenu těm, kteří si
to nepřejí.
Spotřební složka u vytápění i u ohřevu vody umožňuje spotřebitelům
služeb, aby si uvědomovali, že na

každém z nich záleží, jaká bude výsledná cena, protože si mohou sami
na měřidlech sledovat svou individuální spotřebu. Jde tedy o faktor
motivační. Základní složky ceny zase
reprezentují fakt, že přísun tepelné
energie je komfortem částečně závislým na velikosti bytu, U ohřevu vody
také jde o to, že systém ohřevu vody
a její dopravy ke spotřebiteli něco
stojí i v případě, že konečný spotřebitel teplou vodu zrovna neodebírá,
a to musí být jako komfort zaplaceno.
VODNÉ A STOČNÉ
Tím jsme se vyrovnali s placením
za spotřebovanou tepelnou energii. Zbývá se ještě vyrovnat s vodným a stočným, jak u teplé vody,
tak u vody pitné. Opusťme vyhlášky
ministerstva pro místní rozvoj a přejděme k předpisům ministerstva zemědělství.
U teplé vody se stanoví vodné
a stočné k této vodě příslušející, a to
jednosložkově v poměru náměru bytového vodoměru teplé vody k součtu všech náměrů bytových vodoměrů
teplé vody.
Vodné a stočné za pitnou vodu
(někdo jí říká studená) se stanoví
jednosložkově v poměru náměru bytového vodoměru pitné vody k souč-

tu všech náměrů bytových vodoměrů
pitné vody.
Již z těchto dvou odstavců je zřejmé, že konečný spotřebitel jak vody
teplé tak pitné nebude platit součin
náměrů jeho bytových vodoměrů
a jednotkového vodného a stočného
platného v obci za zúčtovací období.
Důvodem je nikoliv podvod vlastníka
bytového domu nebo správní firmy,
nebo únik vody (i když ani takové
anomálie zcela vyloučit nelze), ale
prostý fakt, že bytové vodoměry nemusí naměřit stejné množství jako
vodoměry fakturační, podle nichž
vlastník bytového domu platí jak
vodárně, tak teplárně. Většinou fakturační vodoměry naměří spotřebu
větší a i to musí být spotřebiteli beze
zbytku zaplaceno.
Bližší podrobnosti a návody lze
nalézt ve vyhlášce č. 372/2001 Sb.,
č. 269/2015 Sb. a v předpisech ministerstva zemědělství týkajících se
vodohospodářství.
Senioři si mohou nechat bezplatně roční vyúčtování uvedených služeb překontrolovat v bytových poradnách Rady seniorů České republiky - viz seznam poraden na jiném
místě časopisu.
Ing. Karel Hanauer
bytová poradna Rady seniorů ČR Praha

TELEFONNÍ LINKA V BYTĚ
A SOUHLAS PRONAJÍMATELE
Potřebuji pro zavedení telefonu v bytě souhlas pronajímatele? Potřebuji si zřídit internet u O2
přes pevnou telefonní linku. Pronajímatel tvrdí, že bez jeho souhlasu toto udělat nemůžeme.
V nájemní smlouvě jsme o tomto nic nenašli. Jak to tedy je?
Pokud už síť pro zavedení v domě
je, tedy by se jednalo o pouhé připojení pevné linky v domě, bez jakéhokoliv zásahu do domu pronajímatele,
souhlas pronajímatele mít nemusíte. Je však slušností pronajímateli
oznámit, že se připojíte. Uvádím to
z toho důvodu, aby později nedošlo
k nějakému nedorozumění. V případě, že do domu ještě vedení není

provedeno, nebo sice je, ale muselo
by se kopat či vrtat, natáhnout lišta
na chodbě, provrtat stěna z chodby
do bytu apod., pak k tomuto souhlas
pronajímatele rozhodně potřebujete
a zároveň se dohodnete o technickém provedení či získáte informace,
jaké zázemí pro telefonní linku se
v domě nachází. V opačném případě
se vystavujete nebezpečí, že po vás

pronajímatel bude požadovat případnou škodu na jeho majetku.

Rubriku připravuje SON, členská
organizace Rady seniorů
Sdružení českých spotřebitelů, z. ú.
Tel.: 261 263 574, Pod Altánem 99/103,
100 00 Praha 10 – Strašnice
e-mail: spotrebitel@regio.cz,
www.konzument.cz
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SOUTĚŽE A ZÁBAVA

BÁSNIČKA

ROKY LÁSKY

Národní kronika ocenila již báseň Roky lásky Daniely Bžochové, která
získala od nadace Konta bariéry grafický list malovaný Emmou Srncovou. Gratulujeme! I vy máte možnost psát své příběhy do Národní kroniky. Zapojte se do soutěže.

Nový život s novým jarem
nová láska, nový svět.
Zavzpomínat pojďme spolu
na ta léta v štěstí, v bolu,
lásek, radosti i smíchu.
Vše milé vyneseme ven,
zavřem dveře, končí sen.
Vše má místo, tvář i řád,
stačí se jen podívat
na staré roky,
co zanechaly stopy
v našem žití, v našich snech.
Vyzvednem je z paměti
a léta k nám už doletí….

SUDOKU
(Kdo nám napíše součet čísel z označených políček, má šanci na výhru)

4
4
2 6
5 1
1
6 8
2 7 4
9
6
4 9 6 3 7
8
9
8 9 3
4
1 7
1 2
7 4
6
5
VYHRÁLI S DOBOU SENIORŮ
Správné řešení tajenky z červnového vydání DS: Tak to já jenom tomu
jednomu! Správnou odpověď nám zaslali a štěstí při losování měli
Eva Zelenková z Prahy, Josef Šatný z Brodku u Prostějova, Růžena Vopátková z Třeboně, Marcela Chyská ze Slaného a Marie Kopsová z Doudleb
nad Orlicí. Výhercům blahopřejeme. Dostanou výhry od sponzora naší velké
křížovky, brněnského vydavatelství Markéta Křížovky. To vydává celkem
12 titulů křížovek, které zpříjemní Váš den: Křížovky o ceny, Křížovky pro
mladé i dospělé, Křížovky pro dobrou náladu, Křížovky pro chvíle pohody,
Křížovky veselé pro mladé i dospělé, Křížovky zajímavosti, Veselé křížovky
na cestu, Křížovky rozverné, Křížovky pro všechny, Osmisměrky, Křížovky
veselé perličky, Křížovky anekdoty. Bližší popis obsahu našich křížovek najdete na našich webových stránkách www.krizovky-marketa.cz. Nabízíme
zvýhodněné předplatné, s každým číslem jedno zdarma! Časopis získáte za
nižší cenu + poštovné a balné. Předplatné může být i vhodným dárkem. Rádi
Vám poštou nebo e-mailem zašleme dárkový certifikát.
Tajenku z dnešního čísla posílejte na adresu či mail redakce do 15. srpna 2016.
SUDOKU (18), vyhrává Emília Pompeová , z Havířova
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V dvaceti první lásky s velkým poznáním,
dny přibývají jen s ranním svítáním.
Přijde ten pravý, kdy se představí?
To ti jen srdce rádo napoví.
V třiceti jsou zde děti, velké šetření
snům přistřihnou se křídla
a láska, kdy se rozmělnila?
Jak dál ti ona napoví.
V čtyřiceti první zrada.
Už láska se nám vytrácí?
Ne, to jenom pomyšlení
co samota vše přináší.
Co dál ti rozum napoví
V padesáti jsme zas sami
bez strachu kdo přijde, zraní
umíme vše překlenout
a novou lásku naleznout?
Jak žít dál-to zvyk ti napoví
V šedesáti bolí tělo, bolí klouby,
srdce bije ale dál.
Hladím čelo. Smutek v duši
nepřekoná žádný z nás.
A dál? To jen zdraví napoví
Sedmdesátka je tady.
Kdo to hledí do zrcadla?
Nejsem to já, maska spadla.
Poznání se s léty tříbí,
co nám vlastně ještě chybí?
Vzpomínky ti napoví
Osmdesátka- co je na ní?
Přináší jen vzpomínání.
Láska je už jenom v snění
co bylo, to dávno není.
A co čekat ještě dál?
Aby náš svět tady stál.
Na lásku a radost naší bych si ráda připila.
Přeji si, ať láska tvoje
by tu mojí přežila.
Daniela Bžochová

SOUTĚŽE A ZÁBAVA

HLT

BIBLICKÁ
PRAMÁTI

LUČINY

TRAMPOVÉ

DRUH
GRAFICKÉ
TECHNIKY

M

OZNÁMIT
ÚŘADŮM

TLAPKA

POBÍDKA

UM zast.

OPAK
MÁ DÁTI

OVAŘENÉ
VEPŘOVÉ
MASO

SPZ
VYŠKOV

KARELOFINSKÝ
EPOS

M

ČÁST
VĚTY

OČIŠTĚNÁ

ORGANIZACE,
SOUTĚŽ

1
ZNAČKA
THALLIA

BUDDHISTICKÁ
HROBKA

Kdybych já nosil samé špatné známky jako ty, láteřil
otec, týden bych si nesedl. Facky jsem měl častěji
než chleba. Nezdárný potomek nato:

BALKÁNSKÁ ŘEKA
ŘÍMSKY
551

STAROGERMÁNSKÝ
DÉMON

UVÁDĚNÁ

KŘÍDLO
BUDOVY
ČÁST
BOLTCE

NÁPRAVY

M

BIBLICKÁ
POSTAVA
OTCE
DCER

2

CITOSL.
DOVTÍPENÍ

INICIÁLY
DVOŘÁKA

MASTEK
POSTUPNĚ
SPADAT
VELKÉ
DVEŘE
VÝSEKY
MASA

NA KONCI
ČÁST
DVEŘÍ

NESENÍM
PŘIBLÍŽIT

PELÁŠIT
nář.

VZÁCNÁ
TEKUTINA

SLZA
nář.

SJEDNANÝ
POTLESK

NEUSTÁVAT
POVZDECH

SHÝBAT
zast.

JÍZDOU
POŠKODIT

ŘEKA
V SRN

SEVŘENÍ
SMÍCHANÁ

ŽÁDNÝ
sloven.

PLEMENO

NEROSTY
NEURČ.
SLOŽENÍ

A
maďar.

KARETNÍ
HRA

NAPADENÍ

TRYSK

ALENĚ
VLASTNÍ

ÚRAZ

SLIZY

MLÉČNÝ
VÝROBEK

ČÁST
FYZIKY

ŘÍHAT
SPZ ÚSTÍ
n. LABEM

EVROPAN
SOUBORY

MINULÉHO
ROKU

KLOUBNÍ
NEMOC

OSOBNÍ
ZÁJMENO

IRONIČTÍ
přenes.

NAŠE
VELKOMĚSTO

M

ODDÍL
KOSMICKÉ
LODI

ŘÍMSKY
1550

NIČIT
expr.

ŘÍMSKÁ
ŠESTKA

M

SYČIVĚ

CITOSL.
BUČENÍ

ULEKNUTÍ

ČÁST
STODOLY

USEŇ
Z HOVĚZINY

KAZOVÉ
ZBOŽÍ

ČESKÁ
ŘEKA

SPZ
OPAVA

SLONÍ
ZUBY

ST. VZT.
ZÁJMENO

KUKAČČÍ
CITOSL.

ŠVÉDSKÝ
HISTORIK

NÁZEV
PÍSMENE

POVZDECH

SLIZNIČNÍ
VÝSTELKA

BEZPEČNOSTNÍ
TRHAVINY

LÉKAŘSKÉ
TRUBICE

VLÁČET

ALIN
ELK
LOKI
LZA, ÉS

MODUL
PELIT
STUPA
TRAGUS

V NAŠEM VYDAVATELSTVÍ VYCHÁZÍ 12 TITULŮ KŘÍŽOVEK, KTERÉ ZPŘÍJEMNÍ VÁŠ DEN
Bližší popis obsahu našich křížovek najdete na našich webových stránkách www.krizovky-marketa.cz.
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INZERCE

30

TRIBUNA ČTENÁŘŮ

TRIBUNA ČTENÁŘŮ
Rekreační komise SDČR, z.s. hledá nové dobrovolné členky nebo členy do svého středu. Jedná se o dvě odpoledne v týdnu.
Zájemci o tuto práci se přihlásí u předsedkyně komise paní Pospíšilové na tel. 721 439 763 nebo 234 462 083 vždy v út. a čt.
od 9,00 do 16,00 hodin, která podá podrobné vysvětlení. 
Soňa Pospíšilová, předsedkyně rekreační komise SDČR

Zasmějte se s

DROBNÁ INZERCE V

Rado seniorů České republiky,
svědčit odbornou důchodovou komisi, jejímž je členem.
pravidla drobné
inzerce
DSneznamená,
znějí: zveřejnění
všech
neko-skládá
nejprve vám chci poděkovat za to, co děláteNová
pro významNeúspěšně.
To vale
že Rada
seniorů
merčních
inzerátů
našich
čtenářů
je zcela
zajednat
nou skupinu populace, pro nás občany České
republiky
v ruce
do klína.
Naopak.
Budezdarma,
o tomtopoplatek
požadavku
poštovné
30 Kč ssepartnerskými
vybírá pouze
u inzerátů
se značkou,
kde si se tak
důchodovém věku. Jsme sociální skupina, která
se nemůpolitickými
stranami
(s některými
přeje doručení
došlýchseodpovědí
že účinně bránit nátlakovými akcemi, jako inzerující
například prajiž stalo, dočtete
o tom napoštou.
stránkách 9 a 10 v tomto
covníci ve zdravotnictví a školství. Zvyšování platů jim čísle) a bude hledat i další cesty. V každém případě vám
přeji, nicméně jejich platy rostou a porostou SEZNÁMENÍ
daleko rych- děkujeme za podporu!
leji než nám, důchodcům. Naše důchody stáleHledám
více zaostáRedakce
společníka nebo společnici 65-70 let k seniorskému programu v lázvají za průměrnou mzdou u nás, o srovnání ních
s vyspělými
Luhačovice poslední týden v listopadu nebo první týden v prosinci 2010.
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OBJEDNÁVKOVÝ KUPÓN
Objednávací
jméno:
příjmení:
ulice:
číslo popisné:
město:
PSČ:
telefon:
e-mail:
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Roční
předplatné132
192 Kč //Cena
kus
jenjen
16 11Kč
Kč
Roční
předplatné
Cenazaza
kus

Předplatné formou dárku
složenkou odeslat na adresu odesílatele objednávky

DOBU SENIORŮ objednávám od čísla (včetně)
ZPŮSOB PLATBY
složenkou
SIPO: spojovací č.
fakturou: IČO/DIČ
bank. převodem č.ú.
podpis:

Objednávkový kupon vystřihněte nebo okopírujte
Objednávkový kupon vystřihněte nebo okopírujte a zašlete
a zašlete na adresu A.L.L. Production s.r.o., Box 21,
na adresu
A.L.L.1. production
s.r.o,, Box
21, 112
21 Praha 1.
112
21 Praha
Pokud budete
posílat
v obálce,
připište
pod posílat
adresuv příjemce
heslopod adresu příjemPokud budete
obálce, připište
„Předplatné Doby seniorů“. Obratem dostanete
ce heslo „Předplatné Doby seniorů“. Obratem dostanete
složenku, kterou předplatné uhradíte. Můžete
složenku,
kterou předplatné
uhradíte.
Můžete
využít i na
banvyužít
i bankovního
převodu.
Peníze
odešlete
konto,
složence.
najdete
kovního které
převoduje –uvedeno
peníze v na
takovém
případěZde
odešlete
na
ikonto,
Váš variabilní
symbol,nakterý
nezapomeňte
vyplnit.
které je uvedeno
složence
a jako Váš variabilní
V případě nejasností nebo dotazu zavolejte do
symbol (VS) uveďte
ten, ALL
kterýProduction
rovněž najdete
na složence.
zákaznického
centra
s.r.o.
na tel.:
Pokud306
objednáváte
předplatné
úplně poprvé
a neznáte
čís840
090, kde
Vám potřebné
údaje
rádi sdělí.
Dotázat
se VS
můžete
i prostřednictvím
tohoto
lo konta ani
a chcete
platit bezhotovostním
převodem,
e-mailu: dobasenioru@predplatne.cz.

zavolejte do zákaznického centra A.L.L. production s.r.o.

Objednat
předplatné
lze přes
internet
(tel: 840 306
090), kdeDSVám
potřebné
údajenarádiadrese:
sdělí.
http://predplatne.cz/katalog/spolecenskeDotázat se můžete i prostřednictvím e-mailu: dobaseniocasopisy/

ru@predplatne.cz. Nezapomeňte, že předplatným můžete

Předplatným můžete udělat radost svým blízkým
udělat radost i svým blízkým a přátelům.
a přátelům.

DS – PORADNY A PŘÍŠTĚ

NA AKTUÁLNÍ TÉMA

PŘEDSTAVUJEME
KANDIDÁTY Z ŘAD
RADY SENIORŮ
PRO KRAJSKÉ VOLBY

PORADNY RS ČR

Sídlo pražské poradny Rady seniorů
České republiky je v Domě odborových
svazů v Praze 3, nám. W. Churchilla 2.
Telefonní spojeni: 234 462 074-7
Poradny Rady seniorů ČR jsou i letos
pro všechny seniory zdarma.
KONTAKTNÍ ÚDAJE REGIONÁLNÍCH
PRACOVIŠŤ RS ČR:
Brno:
Dům odborových služeb,
Malinovského nám. 4 – kancelář 414
Telefon: 532 269 414
E-mail: poradna.brno@rscr.cz
Vedoucím regionálního pracoviště je
JUDr. Eliška Skuhrovcová.
České Budějovice
Žižkova 12/309, Telefon: 387 718 313
E-mail: Jc.rscr@seznam.cz
Úřední hodiny: úterý, středa vždy 9–13 hod.
Před. KRS JČK je JUDr. Bohumil Bezemek
Hradec Králové:
Dům odborových služeb,
Gočarova 1620 – kancelař 405
Telefon: 495 521 048
E-mail: poradna.hradec.kr@rscr.cz
Vedoucím regionálního pracoviště je
Prof. RNDr. PhMr. Jan Solich, CSc.
Kladno
Cyrila Boudy 1444 – kancelář 125
Telefon: 739 944 655
Úřední hodiny: čt 13–16 hod.
E-mail: rs.kraj@seznam.cz
Předsedou KRS je Miloslav Vajs
Ostrava:
Dům odborových služeb
U Tiskárny 578/1, 3. patro
Telefon: 596 104 221-2,
723 697 356 Ing. Karel Žák
E-mail: poradna.ostrava@rscr.cz
Vedoucím regionálního pracoviště je
Ing. Oldřich Pospíšil.
Webové stránky krajské rady MS kraje:
www.ms-seniors.cz
Plzeň
Právní poradenství starobním důchodcům:
Tomanova 5, 4. poschodí, každý čtvrtek
od 15 do 17 hodin. Objednávky předem
jsou možné na tel. čísle: 377 421 619
každé pondělí v době od 15 do 18 hod.
a každou středu od 15 do 18 hod.
Zlín
Kvítková 4323, Telefon: 606 171 503
E-mail: rscr.zlin@seznam.cz
Návštěvní hodiny: pondělí 10–12 hod.
Předsedkyní RS ZK je Iva Pilková.
UPOZORNĚNÍ
Svoje osobní návštěvy v poradnách
si předem domluvte telefonicky.
Vyhnete se nepříjemným situacím, kdy
očekávanou pomoc kvůli nepřítomnosti
příslušného odborníka nedostanete.
POZN.: Ve všech poradnách lze
zakoupit aktuální Dobu seniorů!

ROZHOVOR

JAN ROSÁK
HEREC A MODERÁTOR
POŘÁDÁ DIVADELNÍ
KURZY PRO SENIORY!

6. SRPNA

HÁZÍ 2
DALŠÍ ČÍSLO DS VYC

DS SERIÁL

JAK TO BYLO
S KOSTKOU
CUKRU...
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JSME VŠUDE TAM,
KDE STARŠÍ GENERACI O NĚCO JDE
Jediný celostátní měsíčník v ČR, který vydávají samotní senioři.
Informace, rozhovory, reportáže a poradny, které potřebujete.
Zajímavosti, zábava a soutěže o ceny, které Vám osladí den.

č. 6 / XII. ROČNÍK ČERVEN

2016 18 Kč
Cena v předplatném 16
Kč

ALEŠ ULM:
ČESKÉ DIVÁKY
JE NÁROČNÉ
POBAVIT
14

ZAJÍMAVOST
Kartotéka,
která slouží
téměř 100 let

20

SERIÁL DS
Farář, co
chtěl vysávat
blesky

04

AKTUÁLNÍ TÉMA
Mezinárodní konference
na věcech veřejných v O seniorské participaci
ČR

25

PORADNA DS
Otravy zvířat
pokojovými
rostlinami

č. 7 / XII. ROČNÍK ČERVENEC 2016 18 Kč
Cena v předplatném 16 Kč

VÁCLAV
VĚTVIČKA:
NEJKRÁSNĚJŠÍ
JE POHLED
NA ŽITNÉ POLE
ČESANÉ VĚTREM

04

ANKETA
AKTUÁLNÍ TÉMA
Stav našeho zdravotnictví
očima profesora Pavla Kalvacha

26

KOSMETIKA
Historie parfémů věhlasných
světových značek

06

12
20

ZE ŽIVOTA KRAJŮ
Sportovní hry seniorů
v několika krajích ČR

SERIÁL DS
Unikát trojkolka
s názvem Velorex

AKTUÁLNÍ TÉMA
Svatopluk Němeček: Stávající síť nemocnic
bude zachována

PŘEDPLATNÝM DS URČITĚ UDĚLÁTE RADOST
I SVÝM BLÍZKÝM A PŘÁTELŮM!
Ve volném prodeji jen za 18 Kč, v předplatném 16 Kč (ročně 192 Kč). Rozšiřuje PNS, předplatné si zajistíte
na adrese A.L.L. production s.r.o, Box 32, 112 21 Praha 1. Tel.: 234 092 851, e-mail: dobasenioru@predplatne.cz.

DOBA SENIORŮ JE TU I PRO VÁS. SEZNAMTE SE S NÍ!
DOBA SENIORŮ 8/2016

Pokud můžete, odstřihněte a stránku jako leták umístěte v místech, která navštěvují senioři.
A nejenom oni. Doba seniorů je tu totiž pro každého, kdo chce vědět víc o životě starší generace.

