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Nejvût‰í kﬁesÈansk˘ svátek, pﬁipomínající zmrtv˘chvstání JeÏí‰e
Krista umuãeného na kﬁíÏi, uÏ opût klepe na dveﬁe. DS to pﬁipomnûl
i dopis, ve kterém se pí‰e: „Jménem Ing.Jana Mrzeny, povûﬁeného ﬁízením Národního divadla si dovoluji pozvat v‰echny seniory na Velikonoãní koncert, kter˘ se uskuteãní 6. dubna od 19 hod. ve Stavovském
divadle v Praze.“ Bude to jedineãn˘ záÏitek: bûhem veãera v podání
pﬁedních sólistÛ, Dûtské opery Praha, Pûveckého sdruÏení moravsk˘ch
uãitelÛ a ãlenÛ orchestru ND zazní slavné kantáty Bohuslava MartinÛ
Otvírání studánek, Proroctví Izaiá‰ovo a Hora tﬁí svûtel. V pﬁípadû objednání 10 a více vstupenek ND poskytuje 20% slevu z ceny vstupného, které se pohybuje mezi 150 aÏ 450 Kã. Zájemci mohou volat paní
EvÏenii ·teflovou na telefon 224 901 420 nebo i napsat na email:
e.steflova@narodni-divadlo.cz. Jménem seniorÛ dûkujeme a dodáváme, Ïe kﬁesÈansk˘m Velikonocím pﬁedcházely pohanské oslavy vítání
jara.
Staré velikonoãní obyãeje pﬁipomínáme na str. 15

Pﬁíklad z Brna
Policejní statistiky hovoﬁí jasnû.
Star‰í lidé se v nich objevují stále
ãastûji. V drtivé vût‰inû jako obûti.
AÈ uÏ jde o krádeÏe, pﬁepadení, podvody a dal‰í trestné ãiny rÛzn˘ch
„v˘teãníkÛ“ ãi dopravní nehody,
které mají na svûdomí nejen arogantní ﬁidiãi, ale ãasto i ãesk˘mi zá-
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âeské blbé nálady
Diagnostikoval je uÏ b˘val˘ prezident Havel. A nûjak jich stále pﬁib˘vá.
Nejen po prohraném fotbalovém maãi národního t˘mu, kter˘ pﬁihlouplá
bombastická reklama stylizovala do souboje rytíﬁÛ a kter˘ jen díky na‰emu brankáﬁi neskonãil je‰tû vût‰í blamáÏí. Tady vlastnû o nic nejde,
v‰e spraví pﬁí‰tí v˘hra a pokud ne, pak v˘mûna hráãÛ
nebo trenéra. Blbé nálady, které mám na mysli, Ïiví
pﬁedev‰ím v˘kony hráãÛ na na‰í politické scénû.
Nevím jak vás, ale mne napﬁíklad dokáÏou vytoãit
politici bez pamûti. Takoví, kteﬁí si nemohou vzpomenout, na ãem se podíleli, co naslibovali voliãÛm
ãi jak nabyli svého majetku. Takoví, kteﬁí nevnímají vlastní spoluzodpovûdnost a stále jen hlásají, co ti
druzí udûlali ‰patnû. PolitikÛ, kteﬁí teatrálnû umí líãit
problémy a ve stylu „já nic, já muzikant“ vinu za to, Ïe nebyly vyﬁe‰eny, svalují na jiné, je v ãeské politice opravdu poÏehnanû. I kvÛli tomu
klesá její dÛvûryhodnost. Co v ní chybí, jsou lidé, kteﬁí mají nejen jasnou vizi budoucnosti, ale i konkrétní pﬁedstavu, jak se k ní dopracovat,
aby na tom vydûlali v‰ichni. PolitikÛ, kteﬁí chtûjí stavût na tom, co spojuje, se v âesku stále jaksi nedostává. Jak ve vládní koalici, tak v opozici. Vidíme tam hlavnû „osvûdãené“ tváﬁe, opakovanû sly‰íme sebechválu a ideologicky zabarvená slova o cizích chybách. Nûkdy jsou doplnûna obscénními gesty, uráÏkami a vulgarismy. Ty ov‰em blbé nálady
sotva zaÏehnají. Spí‰e naopak.
Franti‰ek VONDERKA,
‰éfredaktor DS

konodárci zpackané, nejednoznaãné
a tím nejen nejasné, ale v kaÏdodenní praxi pak mnohdy doslova
nebezpeãné zákony. Tﬁeba ten, kter˘ se t˘ká pﬁednosti a tím bezpeãnosti chodcÛ na pﬁechodech (pí‰eme
o tom na str. 16). Je to smutn˘
trend, o kterém se u nás hodnû hovoﬁí. BohuÏel, zatím vût‰inou jen
zÛstává u slov. Odbor prevence
Mûstské policie Brno v tomto smûru pﬁi‰el s velmi zajímavou iniciativou. Má název Senior – Akademie
a spojuje oba zámûry. Pomáhá nejen
prevenci, ale zapojuje do ní i samotné aktivní seniory, kteﬁí pomáhají jin˘m. V Brnû uÏ v tomto smûru mají první v˘sledky.
Více se doãtete na stranû 7
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AKTIVNÍ SENIOR
Malí, ale ãilí
Do redakce DS jsme dostali a rádi zveﬁejÀujeme i dopis o práci
Klubu seniorÛ v Horce u Chrudimi: „Aãkoli nejsme ãleny Svazu
dÛchodcÛ, chtûla bych se podûlit
o pohled do Ïivota vesnické organizace Klubu seniorÛ Horka
u Chrudimi. Na‰e organizace loni
oslavila 5. v˘roãí svého zaloÏení.
Za dobu existence Klubu jsme
proÏili mnoho hezk˘ch chvil, aÈ
uÏ to bylo na zájezdech do Kutné
hory, Pﬁíbrami, na Svat˘ kopeãek, do âeského ·ternberka,
Opoãna, Tróje a na Vy‰ehrad nebo pﬁi putování údolím ﬁíãky
Doubravy, náv‰tûvách Toulovcov˘ch Ma‰talí, Faty Morgany, Zoo
Praha, Karlínského divadla ãi
Dne seniorÛ v Praze. Poﬁádáme
také rÛzné pﬁedná‰ky o zdraví
a cestování, v˘stavy betlémÛ
a ruãních prací ãlenÛ KS, slavíme
spoleãnû MDÎ, kulatá v˘roãí ãlenÛ, spoleãnû se louãíme se star˘m rokem a nepohrdneme samozﬁejmû ani taneãkem. Zúãastnili
jsme se také sportovních her
v Chrudimi a nûkteﬁí na‰i ãlenové se umístili na pﬁedních místech. Poﬁádáme také charitativní
akce a vydáváme pravidelnû svÛj
vlastní Zpravodaj a kalendáﬁ.
Obecní úﬁad nám zapÛjãil místnost, kde se kaÏd˘ t˘den scházíme, za coÏ mu patﬁí ná‰ dík. Patﬁí i na‰emu pﬁedsedovi Bohumilu
Androvi, kter˘ stojí za velkou
vût‰inou na‰ich aktivit. Sv˘m dopisem jsem chtûla ukázat, Ïe
i malé vesnické organizace ( ná‰
je 60) dokáÏou udûlat nûco pro
sebe i pro ostatní.“
Jana Moudrá, KD Horka u Chrudimi

Senioﬁi vítáni
Komunitní centrum Kruh pﬁi Základní ‰kole Host˘nská (Host˘nská 2100/2, 108 00 PRAHA 10)
nabízí od bﬁezna 2007 „Internet
pro veﬁejnost“. Pravidelnû kaÏdou stﬁedu je od 15 do 16 hodin
otevﬁena jedna z uãeben informatiky, kde zájemci mají moÏnost
za jednorázov˘ poplatek 10 Kã
vyuÏít poãítaãového vybavení
vãetnû pﬁístupu na internet. Do
centra se dostanete ze stanice
metra Îelivského bus ã. 188, 155,
208, 238, 239, ze stanice metra
Stra‰nická bus ã. 188, ze stanice
metra Florenc, Staromûstská bus
ã. 133, zastávka Host˘nská, popﬁ.
tram. ã. 11 a ã. 7, zastávka Solidarita. BliÏ‰í informace získáte
u paní Martiny Lázniãkové na telefonu 732 759 499, e-mail LaznickovaMartina@seznam.cz (red)

K pobytu v sídle EP v Bruselu patﬁilo i „povinné“ focení pﬁed stojany s vlajkami ãlensk˘ch státÛ EU.

âe‰tí senioﬁi nav‰tívili EP
Svaz dÛchodcÛ âeské republiky uspoﬁádal zájezd zástupcÛ
ãesk˘ch seniorÛ do Evropského parlamentu v Bruselu, kam
byl pozván europoslancem MUDr. Jiﬁím Ma‰tálkou. Úãastníci se setkali i s belgick˘mi a nûmeck˘mi seniory.
rvní den pobytu v Bruselu zaãal
jeho prohlídkou, k níÏ patﬁila
P
i náv‰tûva Stálého zastoupení âeské
republiky pﬁi Evropské unii. Kromû
jiného tu úãastníci zájezdu mohli vidût i otisk nohy ãeského génia Járy
Cimrmana.
Samotné
setkání
s MUDr. Ma‰talkou se uskuteãnilo
v bruselském sídle EP. Byla dohodnuta konkrétní spolupráce a pomoc
ze strany europoslance pﬁi ﬁe‰ení nûkter˘ch problémÛ seniorského hnutí
v âR. Pan europoslanec projevil mimo jiné i zájem o zasílání na‰ich novin „Doba seniorÛ“. Po této velmi
zajímavé besedû, zejména o problémech star‰í generace v Evropû
a âR, si delegace seniorÛ prohlédla
velk˘ jednací sál Evropského parlamentu. Pobyt v Bruselu pokraãoval
prohlídkou mûsta, pﬁi které si úãastníci zájezdu pohlédli zrekonstruované Atomium, námûstí Grand Place

s jeho nádhern˘mi gotick˘mi paláci,
muzea a samozﬁejmû i symbol mûsta, Menneken Pis, sochu ãurajícího
chlapeãka. Druh˘ den jelo do mûsteãka Louvain-la Neuve. Cesta vedla i kolem slavného boji‰tû u Waterloo. Louvain-la Neuve je zajímavé
zejména tím, Ïe zde pospolu Ïijí senioﬁi a mladí studenti proslulé katolické university. Úãastníci zájezdu
nav‰tívili nûkolik domÛ a bytÛ seniorÛ v mûsteãku. Diskuse se pochopitelnû t˘kala problémÛ Ïivota seniorÛ. Celou dobu pobytu v Louvainla Neuve se hostÛm z âR vûnovali
manÏelé Jean a Michéle Damster,
pﬁedstavitelé místních seniorÛ.
Poté následoval pﬁesun do nûmeckého Kolína nad R˘nem. Pﬁi
setkání s místními seniory zaznûla
ﬁada dotazÛ k Ïivotu seniorÛ v âesku. Tlumoãení se ujal pﬁedseda
SDâR profesor Dr. Jan Solich, kte-

r˘ pﬁítomné informoval o organizacích seniorÛ v âR. Pro znaãné
mnoÏství dotazÛ nestíhal v‰e pﬁekládat. Pﬁesto se podaﬁilo najít spoleãnou ﬁeã zejména u problémÛ,
které se net˘kají pouze ãesk˘ch
a nûmeck˘ch seniorÛ, ale mají celoevropskou platnost. O nich se bude
hovoﬁit i na setkání zástupcÛ nûmeck˘ch i ãesk˘ch seniorÛ, které se
pﬁipravuje.
Druh˘ den pobytu v Kolínû nad
R˘nem, kter˘ zorganizovala seniorská organizace „Verein für Sport,
Kultur und gesellschaftliches Engagement in der Zweiten Lebenshälfte“ (SdruÏení pro sport, kulturu
a spoleãenskou angaÏovanost v druhé polovinû Ïivota) pod vedením
pﬁedsedkynû Gertrud Rost, se uskuteãnila prohlídka tohoto mûsta.
Hosty z âR zaujal zejména místní
dóm, kter˘ je velmi podobn˘ chrámu sv. Víta v Praze. Zájezd byl pro
v‰echny úãastníky velk˘m pﬁínosem. Na místû je tedy otázka: Dostanou senioﬁi i dal‰í pozvání od
europoslancÛ âR?
(zh, red)

EVROPA A VE¤EJNÉ SLUÎBY
Evropská odborová konfederace
(EOK) – ve spolupráci s Evropskou federací odborÛ veﬁejn˘ch
sluÏeb (EPSU) - zahájila kampaÀ
na ochranu veﬁejn˘ch sluÏeb.
V prohlá‰ení, které k tomu vydala,
se uvádí, Ïe sluÏby ve veﬁejném zájmu mají rozhodující vliv na kvalitu
Ïivota lidí a jsou klíãové pro sociální, ekonomickou a regionální soudrÏnost v Evropû. Proto EOK povaÏuje univerzální dostupnost
tûchto sluÏeb - od rozvodu vody
a energií , po zdravotnictví a sociální sluÏby, ‰kolství a po‰tovní
sluÏby - za základní právo. V souãasné dobû, jak se uvádí v prohlá‰ení, v‰ak sílí tlaky na liberalizaci
a privatizaci veﬁejn˘ch sluÏeb a úsilí o to, aby i pro nû platila pravidla
volného trhu.

Hlavní souãástí kampanû EOK je
proto petice, vyz˘vající Evropskou
komisi, aby pﬁedloÏila návrh evropského právního pﬁedpisu, jehoÏ cílem bude:
● dát prioritu veﬁejnému zájmu, obsaÏenému ve veﬁejn˘ch sluÏbách;
● zajistit, aby k veﬁejn˘m sluÏbám
mûl pﬁístup kaÏd˘;
● posílit veﬁejné sluÏby, aby byla
zaruãena základní práva obãanÛ;
● zaruãit více právní jistoty pro
rozvoj poslání udrÏiteln˘ch veﬁejn˘ch sluÏeb;
● dát veﬁejn˘m sluÏbám pevn˘
právní základ a tím i ochranu vÛãi ideologicky motivovan˘m útokÛm.
EOK chce pod petici získat
1 000 000 podpisÛ je‰tû pﬁed sv˘m

sjezdem v kvûtnu 2007. K petici se
mÛÏe pﬁipojit kaÏd˘ obãan ãlenského státu EU. Lze ji podepsat v ti‰tûné i elektronické formû. Kdo se nedostane k ti‰tûn˘m petiãním archÛm, najde je v elektronické podobû na internetov˘ch stránkách
âeskomoravské konfederace odborov˘ch svazÛ www.cmkos.cz pod
odkazem Petice evropsk˘ch odborÛ
za veﬁejné sluÏby. Odkaz staãí prokliknout a objeví se ãesk˘ text petice s okénky pro vyplnûní jména a emailové adresy signatáﬁe. Po vyplnûní se objeví text o tom, Ïe signatáﬁi byl odeslán potvrzující e-mail.
V nûm je pak tﬁeba pro ovûﬁení podpisu a zaﬁazení mezi signatáﬁe prokliknout kontrolní odkaz. Bez tohoto potvrzení by podpis nebyl platn˘.
(red)
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Postavení seniorÛ se loni zhor‰ilo
STANOVISKO P¤EDSEDY RADY SENIORÒ âR ZDE≈KA PERNESE
Ano váÏení pﬁátelé, lednov˘ pﬁedpoklad se bohuÏel naplnil, sociální postavení ãesk˘ch seniorÛ se
meziroãnû o 0,2 procentního bodu zhor‰ilo!
ûﬁeno tzv. náhradov˘m pomûrem, tj. podílem prÛmûrného
M
starobního dÛchodu sólo k prÛmûrné hrubé nominální mzdû, poklesl
tento ukazatel ze 40,6 % v roce
2005 na 40,4 % v roce loÀském. Podle uveﬁejnûn˘ch statistick˘ch dat
prÛmûrná mûsíãní penze dosahovala
8 158 Kã a prÛmûrná hrubá mûsíãní
nominální mzda 20 211 Kã. To znamená, Ïe mzdy meziroãnû vzrostly
o 6,5 % a starobní penze o 5,7 %.
V polovinû prosince - viz lednovou Dobu seniorÛ - jsem odhadoval
meziroãní rÛst mezd na úrovni 6,6
% a meziroãní rÛst penzí na úrovni
5,7 %). Jde o nejhor‰í sociální postavení ãesk˘ch seniorÛ vÛãi aktivní ãásti populace za celou dobu
ekonomické transformace!
Pﬁitom spoleãnost mûla rozhodnû
na víc ekonomick˘ rÛst mûﬁen˘ tzv.
hrub˘m domácím produktem meziroãnû vzrostl o 6,1 %. A to v reáln˘ch hodnotách. Také z hlediska
dûlby vytvoﬁen˘ch hodnot, tj. v zaji‰tûní rovnosti mezi generacemi, na
tom byli senioﬁi loni hÛﬁe neÏ eko-

nomicky aktivní ãást populace. PrÛmûrná reálná mzda totiÏ rostla
o 2 procentní body (4,0 %) rychleji
oproti prÛmûrné starobní penzi
(2,0 %). Seãteno a podtrÏeno, dynamice rÛstu v˘konnosti ekonomiky dynamika rÛstu penzí neodpovídala, valorizace penzí k 1.
lednu 2006 byla pﬁes progresivnûj‰í nav˘‰ení o 155 Kã oproti zákonnému minimu nedostateãná.
Ale i na tuto moÏnost jsme upozorÀovali, a to jiÏ v záﬁí 2005. Vládû
ale nav˘‰ení na úrovni 155 Kã postaãovalo. Rada seniorÛ âeské republiky jiÏ mnohokrát zodpovûdn˘m ústavním ãinitelÛm deklarovala, Ïe dal‰í propad skromného sociálního postavení ãesk˘ch seniorÛ
povaÏuje za nepﬁijateln˘. A to jak
minul˘m, tak i souãasn˘m. LoÀská
ãísla, a to i dvû desetiny procentního bodu podceÀovat nelze. Jde

RADA SENIORÒ âR DÁLE SÍLÍ
Na kolegiu Rady seniorÛ âR 21. bﬁezna byli pﬁijímáni
i noví ãlenové tohoto nejv˘znamnûj‰ího a nejvût‰ího
seniorského sdruÏení v âR. Jedním z jednomyslnû pﬁijat˘ch nov˘ch ãlenÛ je i Republiková rada dÛchodcÛ
âesk˘ch drah. Jejího zástupce Aloise Malého jsme poÏádali o krátké pﬁedstavení této organizace:
epubliková Rada dÛchodcÛ

„Râesk˘ch drah (RRD), která

pÛsobí v rámci Odborového sdruÏení ÎelezniãáﬁÛ (OSÎ), vznikla v ãervnu loÀského roku. Má 12 ãlenÛ
a schází se kaÏdé dva mûsíce.
Pﬁedseda Rady
je ãlenem Ústﬁedí OSÎ, takÏe
má jednak ve‰keré informace o dûní na âD, ale má i moÏnost jejím
prostﬁednictvím prosazovat poÏadavky, které se t˘kají dÛchodcÛ na
âD.
Rada vznikla z dÛvodu potﬁeby
zastupování velkého poãtu dÛchodcÛ, kteﬁí ode‰li kvÛli restrukturalizaci do pﬁedãasného dÛchodu a samozﬁejmû také po dovr‰ení normálního dÛchodového vûku z âD. Ke
konci loÀského roku tak RRD zastupovala 19.600 dÛchodcÛ, kteﬁí
pÛsobí v klubech dÛchodcÛ po celé republice. Rada se stará jak o odborovû organizované, tak i o v‰ech-

ny ostatní b˘valé pracovníky âD
v dÛchodovém vûku. RRD má pod
hlaviãkou âD-OSÎ-senioﬁi svoje
internetové stránky a má rovnûÏ
moÏnost publikovat svoje ãlánky
v Odborovém ãasopise OSÎ ,,OBZOR“, kter˘ vychází kaÏd˘ t˘den a je rozesílám do v‰ech základních organizací
OSÎ po celé republice (kolem 360
ZO OSÎ).
Jedním z dal‰ích úkolÛ RR dÛchodcÛ je koordinovat práci klubÛ
dÛchodcÛ pﬁi základních organizacích OSÎ. Ve velk˘ch stanicích, depech a jin˘ch v˘konn˘ch jednotkách existují kluby dÛchodcÛ, které
poﬁádají pro svoje ãleny setkání, zájezdy a rekreace. Kluby mají svoje
v˘bory a jsou financovány z rozpoãtÛ ZO. RRD v leto‰ním roce navázala rovnûÏ pﬁíhraniãní spolupráci
s nûmeck˘m svazem dÛchodcÛ nûmeck˘ch drah (Saska).“
(red)

P¤EDSTAVUJEME

o zmûnu tendence, která je v˘znamn˘m signálem nejen pro celospoleãenskou diskusi ale zejména pro tvÛrce reforem sociálního,
zdravotního a daÀového systému.
A zejména pak pro tvÛrce nov˘ch
legislativních ustanovení o kaÏdoroãním navy‰ování penzí, kde má
údajnû dojít k restrikci skromného
zákonného standardu. Pro Radu seniorÛ pak nebezpeãná zmûna v˘voje sociálního postavení ãesk˘ch seniorÛ pﬁedstavuje závazek, kter˘
vyuÏijeme pﬁi legislativních a vyjednávacích aktivitách. Vûﬁím, Ïe
u ãtenáﬁÛ Doby seniorÛ získáme pochopení i podporu. Mezigeneraãní
nespravedlnost pﬁi rozdûlování
vytvoﬁen˘ch zdrojÛ v ãeské spoleãnosti dominovat nemÛÏe. O Ïivotní úrovni, tj. o spotﬁebû ãesk˘ch
seniorÛ v roce 2006 vás budeme informovat v ãervnovém vydání. Potﬁebná data k dispozici zatím nejsou.
Zdenûk PERNES,
pﬁedseda Rady seniorÛ âR
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Z A Z N A M E N Á N O DS
K ãinnosti SDâR
Krajská rada Svazu dÛchodcÛ Ústeckého kraje sdûluje, Ïe dne 17. 4. 2007 od
9 hod., se v Klubu dÛchodcÛ v Mostû,
ulice Javorová, koná celokrajsk˘ semináﬁ funkcionáﬁÛ okresních organizací.
Nosn˘mi tématy semináﬁe jsou problematika peãovatelsk˘ch domÛ, informace o ãinnosti Rady seniorÛ.
Dne 20. 4. 2007 se od 9 hod.na stejném místû uskuteãní Okresní konference RV Svazu dÛchodcÛ pro oblast
Most-Litvínov. Program: zpráva o ãinnosti, vize hlavních úkolÛ a akcí v roce
2007, seznámení se v˘kladem zákona
ã.108/2006 Sb.

Ode‰el na vÏdy
V noci na 23. bﬁezna zemﬁel ve vûku nedoÏit˘ch 67 let v˘tvarník, ilustrátor, grafik a hudebník Jan Antonín Pacák. Nûkdej‰í bubeník kapely
Olympic zemﬁel na leukémii. Pacák se narodil
26. dubna 1941 v Praze.
Vyuãil se keramikem
a absolvoval Akademii
v˘tvarn˘ch
umûní
v Praze. Hudebnû se zaãal uplatÀovat
v dixielandové éﬁe zlomu 50. a 60. let
rÛzn˘ch v kapelách. Pozdûji se pﬁeorientoval na rock a svoji nejvût‰í slávu zaÏil
ve skupinû Olympic. Byl vÏdy skromn˘
a kamarádsk˘. JeÀ˘ku, bude‰ nám v‰em
chybût, dûkujeme!
(red)
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AKTIVNÍ SENIOR
Dopis z Plznû
Do DS jsme dostali dopis, jehoÏ
obsah rádi zveﬁejÀujeme. Je
dal‰ím dÛkazem, Ïe senioﬁi nejsou jen vdûãn˘mi pasívními
pﬁíjemci toho, co pro nû nûkdo
zaﬁídí nebo udûlá, ale Ïe sami
dokáÏou úãinnû pﬁiloÏit ruku
k dílu. Z dopisu citujeme:
„I my, PlzeÀáci, se máme ãím
pochlubit!
Jsme organizací SDâR, která patﬁí
k nejvût‰ím v Plzni. Sídlíme na Slovanech, kde je také nejvíce star‰ích lidí.
V ãele na‰í organizace je uÏ po
dlouhá léta pan Jiﬁí Egermeier. Práci
ﬁídí neviditeln˘mi nitkami. Sám k sobû je velice dÛsledn˘, skromn˘ a peãliv˘, hodnû jsme se od nûho za tu dobu nauãili. Nabízíme seniorÛm zajímavé akce v podobû rÛzn˘ch pﬁedná‰ek, besed, v˘stav, koncertÛ, zájezdÛ,
náv‰tûv Akademie III. vûku, rÛzná posezení s umûlci i posezení pﬁi svíãkách. Na sportovní vyÏití nabízíme
plavenky do bazénu. Za rok 2006
jsme uskuteãnili opravdu velké mnoÏství akcí, aby na‰i nároãní dÛchodci
byli spokojeni.
Azyl nám poskytuje Úﬁad mûstského obvodu 2 - PlzeÀ - Slovany v ãele
se starostou Lumírem Aschenbrennerem. Zdarma schÛzujeme v budovû
úﬁadu a také tam konáme i nûkteré akce. Pan Aschenbrenner ve svém volebním programu jako jedin˘ starosta
v Plzni nezapomíná na staré obãany.
UvaÏuje se o roz‰íﬁení center o‰etﬁovatelsk˘ch a peãovatelsk˘ch sluÏeb
pro seniory a zdravotnû postiÏené,
vãetnû rozvoje domácí o‰etﬁovatelské
i peãovatelské péãe tak, aby se zv˘‰ila její kvalita i dostupnost.
Pan starosta nyní zaãíná uÏ své tﬁetí volební období a jeho názory nejlépe vyjadﬁují slova, která sdûlil jednomu deníku: „ .kdybych mohl, zmûnil
bych my‰lení nûkter˘ch lidí. Aby byli
schopni nést sami více zodpovûdnosti
za Ïivot svÛj i sv˘ch blízk˘ch, aby byli tolerantnûj‰í k názorÛm, které nesdílejí. Aby si váÏili a uÏívali toho pozitivního ve svûtû kolem nich a nenechali se snadno otrávit nepodstatn˘mi
maliãkostmi.“
Co k tomu dodat závûrem: i my,
ãlenové v˘boru jsme na‰i práci v roce
2007 rozjeli naplno. Máme za sebou
úspû‰n˘ ples a nûkolik dal‰ích akcí,
nyní pﬁipravujeme v˘roãní ãlenskou
schÛzi. Letos také poprvé chystáme
sportovní zápolení v petangu.
Chceme Ïít podle slov na‰eho velkého básníka Jaroslava Seiferta:“ Stárnutí je umûní. âlovûk by mûl stáﬁí odhánût. Nemûl by míchat v kávû s cukrem vlastní slzy.“
Dopis podepsala ãlenka v˘boru
SDâR PlzeÀ-Slovany, paní Ludmila
·evãíková. Dûkujeme za informace,
doufáme, Ïe budou inspirovat i jinde
a hlavnû pﬁejeme hodnû dal‰ích úspûchÛ v uÏiteãné práci.
(red)
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Co dûlají v Plzni pro seniory?
Leto‰ní rok je prvním rokem vládnutí nov˘ch
primátorÛ, námûstkÛ radních na radnicích na‰ich mûst. Co udûlají pro seniory? Na otázky Doby seniorÛ odpovídá JUDr. Marcela Krejsová, námûstkynû primátora mûsta Plznû:
olitika plzeÀské radnice byla
a je dlouhodobû vstﬁícná vÛãi
P
seniorÛm a jejich poÏadavkÛm, aÈ
jiÏ v kontextu s národními programy a koncepcemi zamûﬁen˘mi na
problematiku stárnutí nebo z vlastní iniciativy zajistit sv˘m obãanÛm
plnohodnotn˘, aktivní a spokojen˘
Ïivot. DÛraz
je v tomto
ohledu kladen na specifické potﬁeby
seniorÛ speciálnû z pohledu optimálního zaji‰tûní sociálních sluÏeb, zdravotnické
péãe
a
kulturnû
spoleãenského vyÏití. V tomto smûru se PlzeÀ zaﬁadila mezi mûsta
„bez bariér“, bez mezigeneraãních
problémÛ. Od roku 2005 probíhá
v Plzni projekt Komunitní plánování sociálních sluÏeb pro období
2008 - 2010, kter˘ se mimo jiné zamûﬁuje i na cílovou skupinu „Senioﬁi“. V˘stupy z této pracovní skupiny budou zahrnuty do návrh 1.
Komunitního plánu péãe, kter˘ bude na podzim pﬁedloÏen Radû a Zastupitelstvu mûsta Plznû k finálnímu schválení. Komunitní plán bude
závazn˘ koncepãní program pro
oblast sociálních sluÏeb ve mûstû s dÛrazem na kvalitu, efektivitu
a dostupnost zejména pro nejpoãetnûj‰í skupinu uÏivatelÛ sluÏeb, kterou jsou právû senioﬁi.
Jaké poskytuje mûsto v˘hody
ulehãující Ïivot právû seniorÛm?

Abych vyjmenovala jen to nejhlavnûj‰í co mûsto seniorÛm poskytuje: PlzeÀ garantuje seniorÛm zv˘hodnûné jízdné v prostﬁedcích
MHD, a to po dovr‰ení nároku na
starobní dÛchod ve v˘‰i 50 % a pro
vûkovou kategorii od 70 let je MHD
zdarma. Z mûstsk˘ch pﬁíspûvkov˘ch organizací poskytují slevy na
vstupném: Zoologická a botanická
zahrada, Divadlo J. K. Tyla, Esprit
- PlzeÀsk˘ kulturní servis, Hvûzdárna a planetárium, Knihovna mûsta
Plznû, Galerie mûsta Plznû, Dominik centrum apod. V˘‰e slev se odvíjí od nabízeného programu ãi
sluÏby a pohybuje se od 30 do 50
%. Na seniory nezapomíná ani Dominik centrum, poﬁadatel Filmového festivalu Finále a Smetanovsk˘ch dnÛ, kter˘ nabízí slevy na
vstupném 25 % divákÛm star‰ím 60
let. Seniorsk˘ program Divadla Josefa Kajetána Tyla kromû slev nabízí i v˘bûr tûch nejzajímavûj‰ích
pﬁedstavení právû pro seniory za
zv˘hodnûné vstupné 60 Kã. Senioﬁi
mohou vyuÏívat i doná‰kové sluÏby
knih ve vybran˘ch lokalitách Plznû,
které Knihovna mûsta Plznû nepokr˘vá sv˘mi poboãkami ãi zastávkami bibliobusu. Mûsto spolupracuje s Obãansk˘m sdruÏením Totem,
které se vûnuje v oblasti práce se
seniory zejména jazykov˘m kurzÛm, poãítaãov˘m kurzÛm, internetov˘m klubÛm a cviãení jógy.
Co podle vás mají senioﬁi u vás
navíc na rozdíl od jin˘ch mûst?
Mûsto v souãinnosti s PlzeÀsk˘mi
mûstsk˘mi dopravními podniky rea-

MUDr. Marcela Krejzová

lizuje a pﬁipravuje ﬁadu opatﬁení
vstﬁícn˘ch seniorÛm. Napﬁíklad speciální linku pro pﬁepravu osob se
ztíÏenou mobilitou, odvoz na objednávku za konkrétním úãelem (s doprovodem i bez), tzv. bezbariérové
taxi a podobnû.
Kdybyste mûla jmenovat nejdÛleÏitûj‰í akci pro seniory roku 2007,
která by to byla?
Akcí sice nelze nazvat nabídku,
kterou inicioval jeden z mûstsk˘ch
obvodÛ, ale pﬁesto bych ji ráda zmínila: jde o moÏnost zasílání úﬁedních aktualit a sdûlení v podobû sms
zpráv – novinky, zmûny, zajímavosti pro kaÏdého zájemce zdarma –
staãí se jen zaregistrovat. Jinak za
nejv˘znamnûj‰í akci v roce 2007
lze povaÏovat Gerontologick˘ den
poﬁádan˘ Lékaﬁskou fakultou UK se
sídlem v Plzni se uskuteãní pod zá‰titou primátora mûsta Plznû v prÛbûhu ﬁíjna 2007 a kter˘ se stal jiÏ
tradiãní akcí.
Ptal se Du‰an POKORN¯

Z Plznû jsme do DS po‰tou dostali i tuto fotografii. Její autor,
ná‰ ãtenáﬁ Karel Bene‰, k ní mj.
napsal: „Ve ãtvrtek 15. bﬁezna
se v Borském parku uskuteãnil
seniorsk˘ v˘‰lap 22 ãlenÛ 1.
MO SDâR. Vyrazili si na spoleãnou vycházku místy, která
mnozí znají ze svého mládí, ke
kter˘m patﬁí i prÛchod dráÏním
viaduktem, pod kter˘m se lze
v âeském údolí osvûÏit ãirou
a ledovou vodou z Borské studánky. Paní Jaroslava Rau‰ová
(na snímku první zleva), vedoucí turistiky 1. MO pﬁipravuje
v dubnu dal‰í vycházky a v˘pravy. Kam? To se v‰ichni zájemci
mohou dovûdût v pﬁíloze PlzeÀského deníku „Kultura“ na mûsíc duben.“
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Nájemníci Ïádají zmûny zákona
atímco o této zatím nepﬁijaté

pí‰e, mimo zájem vût‰iny z nich je
zatím skuteãnost, Ïe vznikla obãanská petice, která Ïádá úpravy
zákona tak, aby obsahoval i pravidla, platná ve vût‰inû zemí EU
a respektoval mezinárodní úmluvy, k jejichÏ plnûní se âR zavázala. I kvÛli nedostupnosti petice
jsme se rozhodli zveﬁejnit ji v DS
plném znûní a dát moÏnost tûm,
kdo budou mít zájem, aby se k ní
pﬁipojili. Pokud se tak rozhodnete, vystﬁihnûte si nebo okopírujte
text petice, vyplÀte potﬁebné údaje a za‰lete na adresu SON, nám.
W. Churchilla 2, 130 00 Praha 3-ÎiÏkov. Poslat ji ale mÛÏete
i do redakce DS, odkud ji pﬁedáme organizátorÛm.

ZNùNÍ PETICE
za zmûnu zákona o jednostranném
zv˘‰ování nájemného z bytu (zákon
ã. 107/2006 Sb. Ze dne 14.3. 2006)
a obãanského zákoníku (zákon ã.
40/1964 Sb., ve
znûní pozdûj‰ích
pﬁedpisÛ).
My, níÏe podepsaní obãané,
Ïádáme o zmûny
v zákonech, které zabrání dal‰ímu po‰kozování
nájemcÛ bytÛ.

dû tzv. smluvních cen stát nekontroluje v˘‰i plateb nájmu vÛbec. Zaruãuje tím bezprecedentnû v˘hodné
podmínky pro podnikatele v oblasti
bydlení.
2. Ceny nájmÛ zejména v Praze
porostou skokovû, bez ohledu na
kvalitu bydlení - rozdûlení koeficientÛ do cel˘ch obvodÛ nelze za zohlednûní kvality povaÏovat. Pﬁitom
nejsou zavedeny mechanismy, aby
ãást vybran˘ch penûz ‰la zpátky do
bydlení, jako je tomu ve vût‰inû zemí EU, ani aby zisky z nájmÛ byly
pﬁimûﬁené (nájem se odvozuje od
trÏní ceny bytÛ, coÏ je neobvyklé
a navíc to povede k dal‰ímu rÛstu
cen nemovitostí).
3. „Díky“ rozsáhlé privatizaci
nájemních domÛ pÛjdou zisky nov˘m majitelÛm, kteﬁí domy získali
za v˘hodné ceny právû proto, Ïe
v nich vût‰inou bydlí tzv. staronájemci. Slevy cen se t˘kaly i dluhÛ
b˘val˘ch vlastníkÛ na údrÏbû. Nyní
mají paradoxnû ony dluhy hradit

1. Stát deregulací nájemného
vyhovûl majitelÛm ãinÏovních
domÛ a nyní dochází k rÛstu pÛvodnû regulovan˘ch cen na úroveÀ, která je vysoko
nad
náklady. V pﬁípaJméno
a pﬁijmení

nájemci, sociální pomoc budou hradit obce a stát, zaruãené zisky mají
tedy zejména soukromí vlastníci.
4. Stát by mûl pﬁijmout jasná
pravidla pro regulaci cen nejdraÏ‰ích sluÏeb spojen˘ch s bydlením
vÛãi pﬁirozen˘m monopolním dodavatelÛm elektﬁiny, plynu a tepla, zohledÀující na jedné stranû mnohdy
oprávnûné poÏadavky vlastníkÛ domÛ (bytÛ) a souãasnû moÏnosti obãanÛ hradit celkové v˘daje na bydlení.
5. Nájemci nemohou situaci ﬁe‰it
smûnou velk˘ch bytÛ za malé, protoÏe vlastníci podobnou akci vût‰inou zmaﬁí. Staãilo by smûny bytÛ
uvolnit s tím, Ïe by v zákonû byly
vyjmenovány dÛvody, pro které jedinû mÛÏe vlastník smûnu bytu odmítnout.
6. Ochrana nájmu oslabuje, garance, poskytované pÛvodnû nájemcÛm státem, jsou zpochybnûné.
To v‰e je závaÏn˘m poru‰ením
mezinárodních úmluv, zohledÀujících právo na bydlení, které ná‰
stát podepsal. Za vzniklé situace
konstatujeme, Ïe jsme my, nájemci bytÛ, doslova rukojmím
majitelÛ domÛ.

Adresa

Z A Z N A M E N Á N O DS
Obavy o penze

Zákon o jednostranném zvy‰ování nájemného vyvolal ﬁadu reakcí. Mnoh˘m vlastníkÛm nevyhovuje
údajnû pomalé tempo zvy‰ování nájmÛ a podali proto stíÏnost k Evropskému soudu pro lidská práva.

ZÏalobû se v médiích ob‰írnû
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Datum
narození

Podpis

Témûﬁ polovina obãanÛ âR (47
procent) si myslí - alespoÀ tak to
tvrdí „Anal˘za názorÛ obãanÛ na pokraãování dÛchodové reformy“, kterou si od agentury Faktum Invenio
nechalo vypracovat ministerstvo práce a sociálních vûcí, Ïe vláda by
v rámci reformy veﬁejn˘ch financí
mûla nejdﬁíve vyﬁe‰it reformu dÛchodÛ a zdravotnictví. Na tﬁetím
místû pak pﬁijmout taková opatﬁení, aby klesala nezamûstnanost.
Souãasnou vládou tolik protûÏovaná reforma daní zaujala u obãanÛ
aÏ ãtvrté místo, kdyÏ se pro ni vyslovila necelá ãtvrtina dotázan˘ch.
Nejvût‰í podporu obãanÛ, tﬁetinu
dotázan˘ch, získalo zavedení stropu
pojistného. âtvrtina dotázan˘ch souhlasí s tím, aby se do doby pro stanovení poãtu odpracovan˘ch let nutn˘ch k získání penze, zapoãítávala
doba studií. Na dvacet procent dotázan˘ch souhlasí s tím, aby se doba
nutná pro získání penze z prÛbûÏného
solidárního systému prodlouÏila z 25
na 35 let. Nejmen‰í míru souhlasu
vyvolal návrh, aby se doba odchodu
do penze prodlouÏila na 65 let – s tím
souhlasí jeden ãlovûk z osmi.
Renomovaní sociologové se nechali sly‰et, Ïe velk˘ zájem veﬁejnosti o fungování penzijního systému
a zdravotnictví nemÛÏe udivit. Mnoho lidí totiÏ trápí obavy, zda budou
mít takovou penzi, aby mohli slu‰nû
Ïít, nikoli Ïivoﬁit. Ptají se, zda si budou moci dovolit o‰etﬁení u lékaﬁe, ãi
zda v pﬁípadû váÏného onemocnûní
budou schopni léãbu zaplatit.
To jsou ale otázky, na které zatím
ze strany politiky chybí jasná odpovûì. Jisté totiÏ je, Ïe penzijní reforma
mÛÏe vzniknout jen cestou dohody
hlavních politick˘ch sil. Toho politici
zatím nejsou schopni. Místo toho sly‰íme, Ïe pokud nenastane zmûna, na
penze pr˘ brzy nebudou peníze. A to
nikomu na klidu nepﬁidá.
(red)

Informace âSSZ
Územní pracovi‰tû PraÏské správy
sociálního zabezpeãení (ÚP PSSZ)
ã. 79 od pondûlí 26. bﬁezna 2007 sídlí na nové adrese: Sokolovská ulice ã.
855/225, 190 00 Praha 9. Nové telefonické kontakty na Územní pracovi‰tû PraÏské správy sociálního zabezpeãení ã. 79 se dozvíte na webov˘ch stránkách âSSZ na adrese
www.cssz.cz v ãásti s názvem Kontakty, adresa elektronické podatelny
zÛstala stejná - posta.6a@cssz.cz.
Do stejné budovy v blízkosti stanice
metra Vysoãanská se v bﬁeznu pﬁestûhovala i dvû jiná pracovi‰tû âSSZ
– Krajská správa sociálního zabezpeãení pro Stﬁedoãesk˘ kraj
a OSSZ Praha-v˘chod -Telefonní
a e-mailové kontakty tûchto pracovi‰È
se nezmûnila.
(red)
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Paroubek kﬁtil

B˘val˘ premiér a ‰éf âSSD Jiﬁí Paroubek, operní pûvec Peter Dvorsk˘, fotograf Jan Saudek a herec Jiﬁí Krampol 19. bﬁezna veãer v praÏském hotelu Ambasador Zlatá Husa
pokﬁtili fotografickou publikaci Minuty s Jiﬁím Paroubkem. Autoﬁi Hana Höschlová a fotograf Milo‰ Schmidberger se v knize snaÏili zachytit klíãové minuty Paroubkova politického Ïivota za posledních
‰estnáct mûsícÛ. Spotﬁebovali na to
872 stran se 2600 fotografiemi, takÏe publikace uÏ po prvním vzetí do
ruky zaujme svou váhou, která ãiní
4,14 kilogramÛ. Jde tak o nejobjemnûj‰í knihu, která kdy o ãeském politikovi vy‰la. Jiﬁí Paroubek sám
o této veleknize ﬁíká:“Já osobnû s ní
mám spoleãné pouze to, Ïe mne autoﬁi poÏádali o závûreãnou korekturu.“ Na snímku Josefa Loudy je zachycen ‰éf opoziãní âSSD s autory
publikace tûsnû po jejím slavnostním kﬁtu.
(red)
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SENZACE V TEATRINU
Zdenûk Svûrák v ÏiÏkovském hotelu
Arcotel Teatrino 15. bﬁezna pﬁevzal od
agentury Dobr˘ den certifikát za nejvíc prodan˘ch zvukov˘ch nosiãÛ s nahrávkami divadelních pﬁedstavení Divadla Járy Cimrmana.
prÛbûhu 30 let (40 divadelních sezon) 1 060 003 zvuV
kov˘ch nosiãÛ se znaãkou Supraphonu. Údaj byl zaregistrován do
âeské databanky rekordÛ a Zdenûk
Svûrák od Suprafonu dostal Milionovou desku. Byla také pokﬁtûna
kolekce v‰ech her na 14 CD pod
názvem 40 let Divadla Járy Cimrmana. Kmotrem byl Ludvík Vaculík, kter˘ pﬁi‰el se senzaãním odhalením: Járu Cimrmana si nevymysleli Svûrák se Smoljakem, ale Jára
Cimrman si vymyslel Svûráka
a Smoljaka! Mistr si tak pﬁipsal dal‰í geniální poãin. Na kontû jich má

mnoho a to témûﬁ na v‰ech
kontinentech..
Jen namátkou:
americké vládû
pﬁedloÏil projekt
Panamského
prÛplavu vãetnû
libreta
stejnojmenné opery, reformoval haliãské
‰kolství, s hrabûtem Zeppelinem
postavil první vzducholoì s gondolou z ãeského vrbového proutí.
Zkoumal Ïivot polárních SamojedÛ
a na útûku pﬁed vyhladovûl˘m kmenem MlaskÛ jen o 7 metrÛ minul
Severní pól. V Paraguayi zaloÏil loutkové divadlo, ve Vídni kriminalistickou, hudební
a baletní ‰kolu a vynalezl mj.
i jogurt. Nejvíce se v‰ak tento
ãesk˘ svûtobûÏník angaÏoval
ve své rodné zemi, k níÏ ho
pﬁitahovalo silné vlastenecké
pouto. Jeho Ïivotní dílo proto
dosahuje vrcholu právû v na‰í
vlasti. Po v‰ech koutech zemû
sbíral záÏitky ãeského lidu, ze

kter˘ch pozdûji tûÏil pro svÛj obsáhl˘ divadelní repertoár. Jak uÏ tomu v âechách b˘vá, díla konãovného dentisty Cimrmana vût‰inou nebyla souãasníky pochopena, aãkoli
patﬁí k vrcholÛm svûtové dramatické tvorby. Slávy se tak velkému
ãeskému géniovi dostalo aÏ posmrtnû – Divadlo Járy Cimrmana od 60.
let nepﬁetrÏitû uvádí Mistrovy hry,
které se setkávají s velk˘m ohlasem
u v‰ech generací divákÛ. Po nejnovûj‰ím odhalení pánû Vaculíka víme proã. A ZdeÀku Svûrákovi dodateãnû blahopﬁejeme k 71. narozeninám, které oslavil 28. 3.
(red)
Foto Josef LOUDA

CO DNES DùLÁ RADOSLAV BRZOBOHAT¯ (* 1932)

CHYSTÁ SE NA ZÁVODY SE SYNEM
Co pﬁipravuje ve svém divadle na Václavském námûstí prozradit nechce, je pr˘ povûrãiv˘. V seriálu Ulice hraje se sv˘m synem Ondﬁejem.
am se ale nevidíme. Jen jednou jsme se potkali na svat„T
bû. Spí‰ v divadle. Skládá muziku
ke v‰emu, co se tu hraje a hrajeme
spolu v pﬁedstavení Dva na smeti‰ti.
Jaké je to pracovat
se synem?
„Pro mû to není nic zvlá‰tního. Já jsem ho
od maliãka,
kdyÏ jsem cítil, Ïe bude
muzi-

kant, pﬁi té hudbû drÏel a dﬁel s ním.
Umí dneska na klavír, na housle a
dal‰í nástroje jako já – a také skládat, takÏe my to bereme normálnû.“
Vy jste taky zaãínal v kapele.
Jsem z Vala‰ska, tam v podstatû
kaÏdé dûcko chodí do hudební ‰koly. Tam muzika prostû je! Snad to
dûlají ty hory.“
Máte svÛj recept na odpoãinek?
„Volného ãasu mám stra‰nû málo. Pﬁed deseti roky jsme postavili
barák, a kdo má barák, dûlá poﬁád
kolem nûj. Ale já to dûlám rád od
‰típání dﬁíví aÏ po zahradu, starám
se aby tam byl poﬁádek - máme ãtyﬁi psy.“

A také vaﬁíte, aspoÀ Ondﬁej ﬁekl, Ïe jí nejradûji va‰e francouzské brambory.
„Doma mû pustí k vaﬁení málokdy, ale mám nûkteré speciality
vãetnû vánoãního salátu. Vala‰sko
je chud˘ kraj, tak jsou to jen brambory, cibule, okurky a zalité octovou zálivkou. A nejíme kapra, ale
ﬁízky. Ty francouzské brambory
jsou taky vala‰ská specialita - je to
vlastnû co dÛm dal.“
Ryby nemáte rád?
„Já ryby nejím. U nás na Vala‰sku
nebylo za války co jíst, tak jsem musel pytlaãit. Na‰tûstí porybní byli âe‰i a radûji se vÏdycky dívali jinam.
Hor‰í bylo, kdyÏ jsme chodili na divoké králíky. Hajní byli Nûmci a za
pytlaãení byl trest smrti. Od té doby
ryby, houby ani ty králíky nemÛÏu
vidût, ve mnû ta válka poﬁád je.“
BlíÏí se jaro, dodrÏujete nûjaké
velikonoãní zvyky?
„Upletu, jak se u nás ﬁíká tatara jedenácterák, kter˘ jsem dûlal zamlada uÏ neumím - ale osmerák
upletu kaÏd˘ rok. A vy‰lehám rodinu. To je tradice.“

Kam jezdíte na dovolenou, uÏ
víte kam pojedete tﬁeba letos?
„UÏ léta jezdíme s Ondrou spolu.
Nûkdo musí doma hlídat psy, tak
jezdíme my kluci spolu a holky taky spolu. My do ¤ecka na Rhodos,
tam je krásnû a taky tam byl ¤ek
Zorba. Je tam hodnû pozÛstatkÛ staré ﬁecké kultury, kterou já miluju,
tﬁeba jeden z nejstar‰ích olympijsk˘ch stadionÛ. Tam si obãas dáváme s Ondrou závody.“
Kdo vyhraje?
„Ondra mû nechává vyhrát.“
Ptal se Du‰an POKORN¯
Foto TV NOVA
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P¤ÍKLAD Z BRNA

K N I Î N Í O K É N K O DS

Nová radnice v Brnû byla 5. bﬁezna svûdkem unikátní události. Za úãasti primátora Romana Onderky a ﬁeditele Mûstské Policie Brno Daniela ·ímy se
tu konalo slavnostní vyﬁazení absolventÛ prvního
roãníku policejní „Senior - Akademie“.
oni v záﬁí do této akademie III.

Lvûku nastoupilo 107 posluchaãÛ.

Jak uÏ napovídá název, vût‰inou
v seniorském vûku, mezi úãastníky
byli ale i invalidní dÛchodci. âekalo
je pût mûsícÛ vzdûlávání, které jim
mûlo nejen pomoci, lépe si zajistit
vlastní bezpeãí a pﬁipravit se na rÛzné nástrahy kaÏdodenního Ïivota,
ale mûlo je vybavit vûdomostmi
a schopnostmi, aby mohli aktivnû
pomáhat i jin˘m. Pﬁedná‰ky se konaly kaÏdé pondûlí. Bûhem nich se
posluchaãi seznámili s rÛzn˘mi obory policejní práce. Vzhledem k cel-

preventivních akcích zamûﬁen˘ch na
nezamûstnané, imigranty, drogovû
závislé apod. Vûdomosti, které získali, tak pomohou i jin˘m. „V nejbliÏ‰í dobû plánujeme vyuÏití absolventÛ napﬁíklad v blízkosti ‰kol, kde
budou jako povûﬁené osoby zaji‰Èovat bezpeãn˘ pﬁechod dûtí pﬁes frekventované silnice.“
Jednou z úãastnic Senior-akademie byla ãtenáﬁka Doby seniorÛ Jaroslava Drobcová. Její hodnocení:
„Pﬁedná‰ky jsme mûli velmi pouãné, na v‰echny otázky jsme dostali
odpovûdi. Proto bych i v Dobû se-

Úsp‰n˘m absolventÛm seniorské akademie pﬁi‰el blahopﬁát i brnûnsk˘ promátor
Roman Onderka

kovému zamûﬁení akademie ve v˘uce nechybûly pﬁedmûty jako prevence násiln˘ch a majetkov˘ch útokÛ,
domácí násilí, dopravní v˘chova,
psychologie a dal‰í. NezÛstalo v‰ak
jen u teorie - úãastníci se dozvûdûli
rÛzné zajímavé „fígle“, jak vyzrát na
zloãince, napﬁ. kde nemluvit o penûzích, jak elektronicky zabezpeãit
byt, jak odolat sektám ãi rozpoznat
pﬁíznaky drogové závislosti. Seznámili se s prací operaãního stﬁediska
mûstské policie. Tak mohli tﬁeba
i vidût, co se dûje v pﬁípadû, kdyÏ na
policejní linku volá senior, kter˘ se
ocitl v nesnázích. Souãástí v˘uky
byl i kurs sebeobrany, náv‰tûva policejní stﬁelnice s laserov˘mi trenaÏéry a dal‰í akce.
Z pﬁihlá‰en˘ch úãastníkÛ jich 88
akademii úspû‰nû dokonãilo. Jak DS
ﬁekl jeden z hlavních organizátorÛ
str. Lubor Fiala, úãastníci kromû
osvûdãení získali i titul „asistent
prevence kriminality“ a na bázi dobrovolnosti mohou vyuÏívat své nové
zku‰enosti i v praxi. Ti kteﬁí na to
budou fyzicky mít - a tûch bylo podle slov Lubora Fialy více neÏ 60
procent - mohou asistovat policii pﬁi

niorÛ chtûla podûkovat Mûstské
policii v Brnû za tento velmi uÏiteãn˘ projekt. Hlavnû v‰em pﬁená‰ejícím, zejména panu str. Luboru
Fialovi.“
MP Brno na sv˘ch internetov˘ch
stránkách uvádí: „PﬁestoÏe policie
byly, jsou a budou pﬁedev‰ím represivním orgánem, snaÏíme se vedle
této dominantní ãásti na‰í ãinnosti
rozvíjet i aktivity, které mohou obãanÛm pomoci“. Senior - Akademie
tak byla i byla praktick˘m naplnû-
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Îhavé novinky
Dopisy V+W

Úãastníci bûhem v˘uky získali mnoho
vûdomostí, které se jim budou hodit
v kaÏdodením Ïivotû

ním slov o tom, Ïe policie je pﬁítelem a pomocníkem obãana.
Finanãnû její uspoﬁádání podpoﬁilo mûsto i MV âR. Jsou to rozumnû
investované prostﬁedky, protoÏe pomohou ke zv˘‰ení bezpeãnosti a to
nejen samotn˘ch absolventÛ. Zájem
seniorÛ o podobné vzdûlávání je podle slov str. Fialy velk˘. První roãník akademie nebyl schopen uspokojit v‰echny zájemce a v Brnû proto uÏ chystají dal‰í. Zaãne 17. záﬁí,
zájemci se mohou hlásit uÏ dnes.
Absolvování kurzu je bezplatné.
Staãí zajít v pracovní den od 7.30 do
15 hodin do Preventivnû informaãní
místnosti (PIM) Mûstské policie Brno na Zelném trhu 13, kde zájemci
získají v‰echny potﬁebné informace
a podklady. MoÏná je také telefonická registrace na ãísle 548 210 035.
Závûrem je‰tû jednou ãerstvá absolventka Drobcová: „Myslím, Ïe
pan ﬁeditel ·íma mÛÏe b˘t na své lidi hrd˘. Dûkuji v‰em, kteﬁí se nám
vûnovali. TûÏko se louãíme, ale kaÏdá vûc, která jednou zaãala, jednou
také konãí. Myslím, Ïe by stálo za
to, dát to na vûdomí. Nejen seniorÛm, ale hlavnû mûstsk˘m policím,
protoÏe by se to urãitû osvûdãilo
i jinde.“
To si v DS myslíme také a vûﬁíme, Ïe pﬁíklad z Brna najde brzy následovníky.
Franti‰ek VONDERKA,
Foto MP Brno
Îáci akademie se seznámili
s v˘zbrojí policie a nauãili se
i základy sebeobrany

Strhující svûdectví originality
a umûlecké zralosti Jiﬁího Voskovce a Jana Wericha podává dﬁíve nezveﬁejnûná korespondence
uloÏená v americkém Bostonu.
Legendární tvÛrci Osvobozeného
divadla zÛstali
v kontaktu i po
únoru 1948, kdy
se jejich Ïivotní
dráhy rozdûlily.
Jejich
dopisy
vypovídají
o osudech obou
v˘znamn˘ch
osobností v bipolárním svûtû plném Ïelezn˘ch opon a studen˘ch
válek: z textÛ je pﬁitom zﬁejmé, Ïe
svoji korespondenci vnímali jako
souãást sv˘ch literárních plánÛ
a Ïe oba autoﬁi poãítali s pozdûj‰ím zveﬁejnûním listÛ. První svazek zahrnuje období let 19451962, ediãnû jej pﬁipravil profesor
Ladislav Matûjka. Knihu vydalo
nakladatelství Akropolis a k dostání je za 399 korun.

Atentáty na Hitlera
Britsk˘ historik Roger Moorhouse
dal dohromady fascinující knihu,
která popisuje padesátku atentátÛ
na Adolfa Hitlera osnovan˘ch
prost˘mi ﬁemeslníky, vysok˘mi dÛstojníky,
ideologick˘mi
fanatiky
ãi
agenty tajn˘ch
sluÏeb. Kniha líãí, jak ãasto byly
dûjiny velmi blízko kﬁiÏovatky,
která by svûtu pﬁinesla radostnûj‰í
v˘voj. Novinka má 316 stran, vydal ji BB art a stojí 249 korun.

10 nejprodávanûj‰ích
1. Miguel Ruiz: âtyﬁi dohody, 160 Kã
2. Karel Plíhal: Jako Cool v plotû, 165
Kã
3. (-) Milan Kundera: Nesnesitelná
lehkost bytí, 357 Kã
4. Ostravak Ostravski: Denik Ostravaka 6, 89 Kã
5. Zdenûk Svûrák: Vratné lahve, 199 Kã
6. Oldﬁich Dudek: Nev‰ední Ïivot, záhadná smrt Karla Svobody, 249 Kã
7. Ed McBain: Polibek, 199 Kã
8. (-) Bohumil Hrabal: Obsluhoval
jsem anglického krále, 289 Kã
9. Jiﬁí Voskovec, Jan Werich: Korespondence I, 399 Kã
10. Josef Fousek: Na cestách s andûly,
229 Kã
Rubriku pﬁipravujeme ve spolupráci s kniÏním velkoobchodem Kanzelsberger.

8

DOBA SENIORÒ

INFO LETEM
Poradny RS âR
Sídlo praÏské poradny Rady seniorÛ âeské republiky je v Domû
odborov˘ch svazÛ v Praze 3,
Nám. W. Churchilla 2.
Telefonní spojení oblast sociální: 234 462 074,
oblast právní: 234 462 076,
oblast bytová: 234 462 075,
poradna pro seniory pro práci
s PC: 234 462 073 - 7.
E-mail: rscr@rscr.cz
Pracovníci poradny vyﬁizují kaÏdé pondûlí a stﬁedu (14 - 18 hod.)
otázky sociální, kaÏdé úter˘
a ãtvrtek (14 - 18 hod.) otázky

bytové. Do poradny pro práci
s PC mÛÏete volat kaÏd˘ pracovní den od 9 do 11 hod., nebo napsat na email: hrebejk@rscr.cz
Osobní náv‰tûvu v nejen v poãítaãové poradnû je vhodné pﬁedem
oznámit telefonicky.

KONTAKTNÍ ÚDAJE
REGIONÁLNÍCH
PRACOVI·Ë:
Hradec Králové, DÛm odborov˘ch sluÏeb,
Goãárova 1620 - kanceláﬁ 405 telefon 495 521 048
Email: poradna.hradec@rscr.cz
Vedoucím regionálního pracovi‰tû v Hradci Králové je Prof.
RNDr. PhMr. Jan Solich, CSc.
●

Ostrava, DÛm odborov˘ch sluÏeb, âeskobratrská
18 - kanceláﬁe 55, 55A Telefon: 596 111 023
Email: poradna.ostrava@rscr.cz
Vedoucím regionálního pracovi‰tû v Ostravû je Ing. Oldﬁich Pospí‰il.
●

Brno, DÛm odborov˘ch sluÏeb,
Malinovského nám. 4 - kanceláﬁe
413, 414 – telefon 532 139 414
Email: poradna.brno@rscr.cz
Vedoucím regionální poradny
v Brnû je Ing. Pavel Bﬁeza.
●

Regionální poradny pracují
v obdobném reÏimu jako praÏská centrála, neposkytují v‰ak
seniorÛm poradenství pro práci
s poãítaãem. Tato poradna existuje pouze v praÏské centrále.

BEZ âEKÁRNY

duben 2007

S JAK¯M PC NA INTERNET?
âtenáﬁka B.G. z âesk˘ch Budûjovic se na nás obrátila s dotazem, jak˘ poãítaã si koupit, aby byl vhodn˘ pro pﬁipojení k internetu a sv˘mi parametry vydrÏel alespoÀ dva aÏ tﬁi roky.
Vzhledem k tomu, Ïe poãítaãÛm „propadá“ stále více seniorÛ
a nûvûdí si z poãátku pﬁíli‰ rady, rozhodli jsme se odpovûì vedoucího poãítaãové poradny RS âR ZdeÀka Hﬁebejka zveﬁejnit
i pro dal‰í pﬁípadné zájemce v DS.
nes prodávané nové poãítaãe jsou v‰echny vhodné
„D
pro pﬁipojení k internetu. Pokud budete poãítaã pouÏívat hlavnû pro internet, pak vám staãí poãítaã s procesorem Intel Celeron. Dále potﬁebujete pevn˘ disk min. 40GB, ale
radûji si poﬁiìte poãítaã, kde pevn˘
disk bude vût‰í. Operativní pamûÈ
RAM 512 MB a bûÏnou, ale slu‰nou grafickou kartu. CD ROM
(DVD) je jiÏ samozﬁejmostí, protoÏe bez této mechaniky nenainstalujete témûﬁ Ïádn˘ software. K pﬁipojení na Internet budete potﬁebovat
i síÈovou kartu. Dnes se jiÏ bûÏnû
pouÏívají tzv. LCD monitory. Jejich
cena totiÏ znaãnû poklesla. Jsou
v rÛzn˘ch velikostech, pro bûÏné
potﬁeby vám bude staãit se sedmnáctipalcovou úhlopﬁíãkou. (Na na‰em ilustraãním obrázku vidíte bûÏn˘ monitor se stejnou úhlopãíãkou

od firmy EIZO, která ve své dobû
patﬁila k nejlep‰ím.) O tom, jak˘
vybrat monitor by byla samostatná
kapitola. Obecnû platí, Ïe oãi máte

ﬁeãetla jsem si se zájmem ãlánek „Úãtování vodného a stoãného“, kter˘ byl uveﬁejnûn v únorovém vyP
dání Doby seniorÛ. Bydlím v bytû na sídli‰ti, byt je
v mém vlastnictví a spravuje ho SBD Pokrok. Jsem vdova, dÛchodkynû, dûti se odstûhovaly a v bytû jsem zÛstala bydlet sama. Mám problém s rozúãtováním poplatkÛ za vodné a stoãné. Má roãní spotﬁeba vody je nyní
malá, pﬁes léto jsem na chalupû. Máme namontované
mûﬁiãe na teplou a studenou vodu. Potud je v‰e v poﬁádku, problém nastává v rozúãtování rozdílu mezi spotﬁebou v‰ech nájemníkÛ a celkovou
spotﬁebou domu
na patû domu.
Ztráty totiÏ jsou rozúãtovány podle v˘mûru bytu bez ohledu na skuteãnou spotﬁebu v jednotliv˘ch bytech. Dochází
potom k tomu, Ïe já s malou spotﬁebou vody v roãním vyúãtování platím za kubík vody dvakrát i tﬁikrát více neÏ víceãlenná rodina,
která bydlí ve stejné v˘mûﬁe bytu. âi-li nevyplatí se vodou ‰etKarel HANAUER
ﬁit, paradoxnû ãím vût‰í spotﬁeba
vody v jednotlivém bytû, tím niÏ‰í cena za kubík vody.
Nejsem schopna prosadit jinou formu rozúãtování ztrát,
tak, aby v‰ichni nájemníci platili za kubík vody stejnou
ãástku. Jak mi bylo sdûleno, je to pr˘ v kompetentnosti
ãlenské schÛze druÏstva a na ní jsem se sv˘m názorem
v men‰inû.
Dal‰í problém, kdy také dotuji ostatní obyvatele z na‰eho domu, je odvoz domovního odpadu. Opût je stanovena jednotná platba na byt bez ohledu, kolik lidí bydlí
v tom kterém bytû. Letos platím 89 Kã za mûsíc, tj.
1.068 Kã za rok. Podot˘kám opût, Ïe bydlím sama a k tomu jsem dva mûsíce v roce mimo domov, kde platím také za odvoz domovního odpadu. Napﬁ.: sousedÛm, kde je

jenom jedny a ‰etﬁit zrovna zde se
nevyplácí. DÛleÏit˘m parametrem
monitoru je obnovovací frekvence,
která by mûla b˘t nejménû 75 Hz
pﬁi provozovaném rozli‰ení. Na‰e
ãtenáﬁka se pﬁipojuje modemem
pﬁes pevnou telefonní linku. Finanãnû i rychlostí je v˘hodnûj‰í pﬁipojení pﬁes síÈovou kartu. Na telefonní
lince ãtenáﬁky lze zﬁídit sluÏbu O2
Internet Expres.
Velmi dÛleÏitou souãástí v˘bavy
poãítaãe je nejnutnûj‰í pouÏit˘ software. Ale o tom zase
nûkdy pﬁí‰tû.“ Pro zájemce o koupi poãítaãe je‰tû tip DS:
v mnoha prodejnách
jsou pﬁipraveni poãítaã sestavit nebo upravit podle va‰ich poÏadavkÛ. Staãí jen ﬁíct,
na co ho chcete pﬁedev‰ím vyuÏívat. Tuto
cestu doporuãujeme
ov‰em jen tûm, kdo se
v PC uÏ trochu vyznají a nenechají si do nûho namontovat zbyteãnû drahé souãasti,
které nakonec nevyuÏijí.

ãtyﬁãlenná rodina, vychází v‰ak poplatek za osobu pouze 22,25 Kã/mûsíc a roãnû je to 267 Kã/ osoba. A to jsou
zde i rodiny se tﬁemi dûtmi. SnaÏím se jiÏ nûkolik let prosadit placení odvozu domovního odpadu dle poãtu osob,
kteﬁí bydlí v jednotliv˘ch bytech, ale marnû. Obrátila
jsem se o pomoc i na Mûstsk˘ úﬁad Nové Butovice, kde
bydlím. MÚ vznesl dotaz na druÏstvo Pokrok, ale jejich
odpovûì je, Ïe opût záleÏí na schválení ãlenÛ druÏstva,
kde samozﬁejmû není Ïádná vÛle ke zmûnû placení poplatkÛ za odvoz domovního odpadu. Co mám dûlat,
abych se doãkala alespoÀ
ãásteãné spravedlnosti, neboÈ si myslím, Ïe nemám tak velk˘ dÛchod, abych letos
podporovala mûsíãnû cca 100Kã ostatní mé spolubydlící, kteﬁí v‰ichni jsou lépe finanãnû zabezpeãeni neÏ já.
Hanu‰ová Miloslava, Praha

Nechci platit za jiné

1. Pﬁedpokládám, Ïe se táÏete na pitnou vodu a nikoliv na TUV. U ní není k dispozici Ïádn˘ pﬁedpis,
kter˘ by ﬁe‰il rozdíl mezi námûry vodomûrÛ v bytech a na patû domu. Ten platí jen pro TUV a je to
vyhlá‰ka ã. 224/2001 Sb. ZáleÏí tedy na tom, jak se
k tomu postavil pﬁíslu‰n˘ orgán spoleãenství vlastníkÛ jednotek. Pokud rozhodnul tak, jak uvádíte, tak
to platí, byÈ je to pro Vás nespravedlivé. Máte ale
moÏnost podat Ïalobu na SVJ a poÏadovat nápravu
rozporu s dobr˘mi mravy soudní cestou. Pokus by
Vás stál soudní v˘lohy 1000 Kã plus práci advokáta,
ale to byste v pﬁípadû úspûchu dostala zpût.
2. U domovního odpadu je to totéÏ. Pro SVJ neexistuje pﬁedpis na sluÏby. Ten byl zru‰en Ústavním
soudem v roce 2002 (vyhlá‰ka ã. 176/1993 Sb.). ZáleÏí tedy na rozhodnutí pﬁíslu‰ného orgánu SVJ.
Lze je zmûnit rovnûÏ jen soudní cestou - postup viz
bod 1.
Karel HANAUER, poradna RS âR
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PEDIKÚRA HOJÍ NOHY
Také vás zlobí nohy?
Nedivte se, jsou jednou
z nejnamáhanûj‰ích ãástí
lidského tûla.
de hledat pﬁíãiny „trablÛ“ na‰ich
dolních konãetin? MÛÏe jít
K
o sloÏité potíÏe celého pohybového
aparátu. Péãe o nohy je ale i v pedikúﬁe. âím je ãlovûk star‰í, tím více
by mûl na jeden z hlavních motorÛ
pohybu dbát a zamûﬁit se je‰tû více
na nejspodnûj‰í ãást. O tom, Ïe na
chodidlech je spousta bodÛ, které
ovlivÀují na‰e Ïivotní pochody uÏ
bylo napsáno dost. Teì jde o to, zachovat kÛÏi na spodních ploskách
v co nejpﬁijatelnûj‰ím stavu, stejnû
tak jako dal‰í kÛÏi na prstech i okolí
a mít v poﬁádku i nehty.
V souãasné dobû existují dva
druhy pedikúry – mokrá klasická
a suchá (pﬁístrojová) medicinální.
Obû vhodnû peãují o na‰e nohy, je
otázkou, ke komu se která hodí více.
Ale obû vyÏadují zku‰ené pedikérky
a v poslední dobû i ﬁadu pedikérÛ,
protoÏe neexistuje ‰patná pedikúra,
ale jen její neodborné a nevhodné
pouÏívání, které pak mÛÏe zpÛsobit
ﬁadu problémÛ, zejména u diabetikÛ.
„Mokrá“ pedikúra patﬁí k tradiãnímu o‰etﬁení.
Nohy se namoãí do teplé vody
s vhodn˘mi zmûkãovacími pﬁísadami
a potom se ztvrdlé ãásti kÛÏe odstraÀují pomocí oﬁezávání skalpelem,
nÛÏkami, pilníky a dal‰ími brusn˘mi
pomÛckami za mokra. Nohy po této
proceduﬁe jakoby se vylouply z nepohodlné slupky. Je‰tû o‰etﬁit vhodn˘m mastn˘m krémem a pravidelnû
je m˘t i mazat a je nám opût o nûco
hej. JenÏe u star‰ích lidí mÛÏe také
dojít k ouvej, a na to je si tﬁeba dát
pozor. Hlavnû kdyÏ jdeme na mokrou pedikúru poprvé a neznáme

rÛst kÛÏe i vytváﬁení otlakÛ. Také
o‰etﬁení
nehtÛ
tímto postupem je
peãlivûj‰í, pﬁesnûj‰í a pﬁi léãbû
zejména zarÛstajících nehtÛ velmi
úãinné. Hbitá mr‰ka (frézka) upraví snadno ztlu‰tûl˘ nehet tﬁeba po
Aby byly nohy zdravé vyÏadují odbornou péãi. A kdyÏ mykologickém
jsou nohy zdravé, mohou b˘t i krásné.
onemocnûní, stejnû jako nehty na
„o‰etﬁujícího.“ Dﬁíve totiÏ bylo
ostatních prstech. Lze ﬁíci, Ïe hlavnû
chloubou pedikérek, Ïe po absolvopro diabetiky zde vzniká men‰í rizivání kúry byly nohy hladké jako kÛko poranûní. Medicinální pedikúra je
Ïe na dûtském zadeãku, a to nebylo
u nás zastoupena ménû, vût‰inou pﬁi
dobﬁe. I promazávaná kÛÏe pak prasnemocnicích nebo podologick˘ch ãi
ká a dûlají se krevní podlitiny. Právû
podiatrick˘ch poradnách (zab˘vají se
se vzrÛstajícím vûkem nebo váhou je
kompletní péãí o nohy, tedy i pedipotﬁeba zanechat hlavnû na chodikúrou). âasem medicinální pedikúry
dlech kÛÏi o nûco silnûj‰í, aby neurãitû pﬁibude, i kdyÏ je o nûco fipraskla a nedo‰lo ke krvácení. Zkunanãnû nároãnûj‰í neÏ mokrá.
‰ené pedikérky to bûÏnû aplikují
Ale aÈ uÏ se jedná o první nebo
a nemusíme se tedy bát. Pokud ke krdruh˘ zpÛsob pedikúry na‰im nohám
vácejícím nepﬁíjemnostem dojde,
prospívá a nemûli bychom jí zanemÛÏe se hlavnû u diabetikÛ stát, Ïe se
dbávat. JestliÏe utrácíme velké ãástky
uspí‰í otevﬁení velice ‰patnû se hojící
za léky mohli bychom myslet i na narány, která vyÏaduje dlouhodobé lé‰e nohy. Tﬁeba se nám potom náklaãení a mÛÏe pﬁejít aÏ do syndromu
dy na jejich pﬁípadnou a vynucenou
diabetické nohy, kter˘m trpí 25% diléãbu vrátí.
Antonín PEâENKA
abetikÛ. To jsou ov‰em krajnosti, ale
Foto Milan ·USTA
je tﬁeba si je uvûdomit, jinak mokrá
klasická pedikúra na‰im nohám pomáhá a je finanãnû levnûj‰í, neÏ medicinální.
Medicinální (pﬁístrojová) pedikúra je zaloÏená na frézování kÛÏe
za sucha pﬁístrojem, kter˘ je podobn˘ zubní vrtaãce, lépe brusce.
Toto o‰etﬁení kÛÏe za sucha pﬁi vysok˘ch otáãkách je ‰etrnûj‰í a pﬁiná‰í
men‰í moÏnosti krvácení. Brou‰ení je
pﬁirozen˘ fyziologick˘ zpÛsob odstraÀování zrohovatûlé kÛÏe a navíc
tento zákrok zpomaluje nadmûrn˘

TEST O BOLESTI
● Trpíte dennû nebo alespoÀ 4x t˘dnû opakující se plnou bolestí?
● Brání vám bolest v bûÏn˘ch aktivitách, nebo omezuje vá‰ kontakt
s pﬁáteli?
● Nav‰tívili jste uÏ kvÛli bolesti nûkolik lékaﬁÛ a nemáte pocit úlevy?
● Pomáhají vám léky proti bolesti jen omezenû?
● Budíte se bolestí a nemÛÏete spát?
● ZpÛsobuje vám bolest psychické potíÏe?
● PÛsobí vám bolest rodinné potíÏe?
Pokud odpovíte alespoÀ 2x ano, va‰e bolest není moÏná vhodnû léãena. Jste tak
pravdûpodobnû jeden ze 70 % lidí, kteﬁí v âeské republice trpí bolestí a není jim
poskytnuta odpovídající léãba. Klíãem k ní je správná diagnóza.
Dne‰ními postupy lze sníÏit intenzitu bolesti o 90 a více procent u témûﬁ v‰ech
nemocn˘ch. Bez ostychu proto kontaktujte svého o‰etﬁujícího lékaﬁe nebo Linku
proti bolesti, která zprostﬁedkovává odbornou pomoc specialistÛ a pomáhá vám
také zjistit, zda je va‰e bolest léãena dostateãnû úãinnû.
Telefonická linka proti bolesti 224 435 587 je v provozu kaÏd˘
v‰ední den po – pá od 14.00 aÏ 19.00 hod.
Va‰e dotazy odpovídají odborní pracovníci Centra pro léãení a v˘zkum bolestiv˘ch stavÛ FN Motol. Ochotnû pomohou radou a doporuãí, jaké kroky máte
podniknout ãi kam se obrátit na odborníka ve svém regionu.
(red)
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RADY LETEM
âetla jsem, Ïe vitamin A je pﬁi
vy‰‰ím dávkování nebezpeãn˘.
Je to pravda?
Vitamin A patﬁí mezi v oleji rozpustné vitaminy a je pomûrnû v dostateãném mnoÏství pﬁijímán v potravû. Vitamin je vázán na pﬁedpis
lékaﬁe a bezpeãné dávkování je
uvádûno v pﬁibalov˘ch letácích.
Údaj kter˘ uvádíte je zﬁejmû z publikací pro tûhotné Ïeny. Tento vitamin je totiÏ zvlá‰tû v prvním trimestru tûhotenství nevhodn˘ a musí b˘t pﬁesnû dávkován.
●
Jak správnû uÏívat Anopyrin?
Anopyrin 400 mg (obsahuje kyselinu acetylosalicylovou v pufrované tabletû) se uÏívá pﬁi horeãkách, bolestech a to 1 aÏ 2 tabl..
v jednorázové dávce, kterou lze
opakovat v intervalu 4-8 hodin.
Maximální dávka denní je 4 g
úãinné látky tj. 10 tablet.
Anopyrin 100mg je urãen k primární prevenci srdeãních a cévních chorob a k prevenci a léãbû
anginy pectoris. UÏívá se zpravidla
l tabl.dennû a to dlouhodobû. Tablety se mají zpravidla uÏívat nejlépe po jídle a dostateãnû zapijeme.
Lék sniÏuje sráÏlivost krve a na
pravidelné uÏívání je potﬁebné
upozornit nejen lékaﬁe, ale napﬁ.
i pﬁi pedikúﬁe.
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NA·E TIPY
PraÏská informaãní sluÏba pﬁipravila na duben ﬁadu zajímav˘ch
vycházek,
prohlídek
i pﬁedná‰ek, z jejího programu
vybíráme:
1. NE. Osvûtlená Vrtbovská zahrada. Mimoﬁádná moÏnost prohlídky barokní zahrady, poprvé
v roce 2007 s moÏností spatﬁit jí nasvícenou. Zaãátek v 19 h. pﬁed
vstupem do zahrady (nároÏí Karmelitské a TrÏi‰tû). Vstup 40 Kã + do
zahrady 70 Kã.
4.ST. Muzeum praÏského vodárenství. Zaãátek v 15.30 pﬁed Podolskou vodárnou, Praha 4, st. tram.
„Podolská vodárna“. Omezen˘ poãet osob na 30. Vstup 50 Kã.
5. âT. Praha a Pﬁemyslovci jejich Ïivot a vláda (pokraãování).
Pﬁedná‰ka se koná od 17 h. v sále
ÚVL PIS, Arbesovo nám. 4, Praha
5. Vstup 50 Kã.
8. NE. Petrská ãtvrÈ. Vycházka
z cyklu „Zmizelá Praha – putování
se star˘mi fotografiemi“. Zaãátek
v 15 h. u Muzea hl. m. Prahy (Na
Florenci). Vstup 50 Kã.
14. SO. Stavovské divadlo. Celková prohlídka. Zaãátek v 10 h.
a 11 h. pﬁed vchodem. Vstup 50 Kã.
15. NE. PraÏské ka‰ny, fontány, pítka. Z Nového Mûsta na Staré Mûsto. Zaãátek ve 14 h. u ka‰ny
na SenováÏném námûstí. Vstup
50 Kã.
21. SO. Vojtû‰ská ãtvrÈ. Vycházka z cyklu „Zmizelá Praha –
putování se star˘mi fotografiemi“.
Zaãátek v 16.00 u Laterny Magiky.
Vstup 50 Kã.
22. NE. Kde se v Praze vaﬁilo
pivo aneb praÏské pivovary men‰í i vût‰í, existující i zaniklé – II.
ãást. Zaãátek ve 14.00 u pasáÏe
U RozvaﬁilÛ (ul. Na Pﬁíkopû), vedle
Legiobanky. Vstup 50 Kã.
24.ÚT. Ol‰anské hﬁbitovy –
I. ãást. Zaãátek v 15.30 u kostela
sv. Rocha na Ol‰anském nám.
Vstup 50 Kã .
(d)

NA·E TÉMA
KdyÏ opou‰tíme byt a vydáváme se na nákupy nebo na schÛzku s kamarádem ãi kamarádkou, chtûli bychom se taky bezpeãnû a v klidu vrátit domÛ
a nákupu si uÏít, vzpomínat na schÛzku s blízk˘mi
jen s pﬁíjemn˘mi pocity
a ne namísto toho sedût
na policii a vyprávût do
protokolu jak nás nûkdo
okradl. O to nikdo z nás
nestojí. O rady jak se tomu bránit jsme poÏádali
oddûlení prevence PraÏské správy Policie âR.
ro kaÏdého ãlovûka patﬁí pocit
bezpeãí mezi nejzákladnûj‰í lidské
P
potﬁeby a na druhé stranû strach z kriminality na první místo mezi obavami.
Chybí-li pocit bezpeãí dlouhodobû,
v˘raznû se znehodnocuje Ïivot kaÏdého z nás. Mezi nejohroÏenûj‰í skupiny
na‰í spoleãnosti patﬁí senioﬁi. Pro jejich mnohdy osamocen˘ zpÛsob Ïivota, naivitu, dÛvûﬁivost a ãasto také neinformovanost si je za cíl vybírají rÛzní podvodníci a zlodûji.
KrádeÏe v dopravních prostﬁedcích
a krádeÏe v nákupních centrech tvoﬁí
v policejních statistikách bohuÏel v˘znamnou poloÏku. JestliÏe krádeÏi nedokáÏeme za v‰ech okolností zabránit,
mÛÏeme ji alespoÀ pﬁípadnému zlodûji ztíÏit a tak pravdûpodobnost svého
okradení nûkdy i podstatnû sníÏit.
Kapsáﬁi vyhledávají místa, kde se
pohybuje vût‰í mnoÏství lidí - hromadné dopravní prostﬁedky, nákupní
centra, sportovní podniky i kulturním
akce. VyuÏívají nepozornosti lidí
a mnohdy jejich nedbalého zacházení
se sv˘m majetkem ãi doklady. Nûkteﬁí kapsáﬁi maskují svou „rychlou“ ruku bundou, kterou mají pﬁes ni pﬁehozenu. KrádeÏ b˘vá blesková, pﬁedem
nacviãená akce a obûÈ se o ní dozví
vût‰inou aÏ mnohem pozdûji a ãasto
i na zcela jiném místû. I kdyby ji zjistila hned, penûÏenku uÏ má bûhem
nûkolika sekund kapsáﬁÛv komplic
a samotn˘ pachatel je „ãist˘“.

NA CO SI DÁVAT

Kapsáﬁi se vyskytují na místech, kde je více lidí. Mají tam více pﬁíleÏitostí i k tomu,
jak po akci zmizet v davu.

ské policie. „KdyÏ si muÏ vybírá kabát nebo bundu, mûl by myslet i na to,
aby mûly vnitﬁní kapsy, kam se dají
uloÏit peníze a doklady mnohem bezpeãnûji neÏli do kapsy u kalhot a podobnû.“
Doklady ãi peníze je také dobré dávat tﬁeba do ledvinky, ta‰tiãky, kterou
máme kolem pasu pod obleãením. Na
nákupy pak není od vûci poﬁídit si ta‰ku na koleãkách. Policejní statistiky
ukazují, Ïe se zlodûjÛm nechce prchat
s ta‰kami na koleãkách na rozdíl od
ta‰ek ãi kabelek, které mohou ukr˘t
pod obleãení a podobnû.
Pﬁi nákupu se vyvarujte odkládání
sv˘ch vûcí do nákupního vozíku. Kabelka pﬁikrytá va‰í bundou skuteãnû
není v bezpeãí. Na tento omyl jiÏ doplatilo mnoho nakupujících. „BûÏn˘
zlozvyk, nejen u seniorÛ je, Ïe si jdou
v obchodním domû do regálu vybírat
zboÏí a na vozíku nechají kabelku nebo ta‰ku s penûzi i doklady,“ vysvûtluje Daniela Razímová. „DÛleÏité je
mít kabelku ãi ta‰ku poﬁád pﬁi sobû ãi
na sobû, napﬁíklad pﬁes rameno. Mít
zkrátka poﬁád ta‰ku pod kontrolou.

Kabelky a ta‰ky
v nebezpeãí
Eva a Va‰ek
Z dubnov˘ch termínÛ oblíbené, diskutované i zatracované dvojice vybíráme:
20. Kotvrdovice, HospÛdka u SURFu;
21. Hru‰ky (Slavkov u Brna), Obecní hospoda; 22. Kradec Králové, KD-Stﬁelnice;
24. Polná u Jihlavy, kult. Stﬁedisko Zámek; 25. Chvaletice, KD; 26. Praha, KD
BarikádníkÛ; 27. Ústí nad Orlicí, Klubcentrum Dûlnická; 28. Dlouhá Ves
u Rychnova n. KnûÏnou, Sporthotel;
29. Olomouc, Slovansk˘ dÛm. BliÏ‰í informace najdete na www. surf.cz. (red)

Jak se bránit? UÏ pﬁed odchodem
z domova je dobré zváÏit, jaké si vezmete zavazadlo a kam si dáte penûÏenku, telefon a dal‰í cenné vûci. Nejlépe je ov‰em poãítat s moÏností krádeÏe uÏ daleko dﬁíve. „UÏ kdyÏ si Ïena kupuje kabelku ãi ta‰ku, nemûla by
si ji vybírat jenom podle módy, je
dobré myslet na to, aby znesnadnila
pﬁípadnému pachateli krádeÏ. Kabelka ãi ta‰ka by mûly proto mít zavírání na zip a také je‰tû jedno zavírání
pﬁes to, tﬁeba na patent,“ radí Daniela
Razímová z oddûlení prevence praÏ-
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Ani v tom pﬁípadû pak rozhodnû nenechávat v ta‰ce ãi kabelce penûÏenku poloÏenou navrchu nad nákupem,
nebo nad ostatními vûcmi.“
V restauraci, cukrárnû ãi kavárnû
pak neodkládejme kabelku na opûradlo Ïidle, ale neustále na ni dávejme
pozor. Pﬁi zkou‰ení zboÏí se dobﬁe
rozmyslete, zda své vûci odloÏíte
a kam.“

Vybíráme si
více penûz
DÛleÏité je nenosit sebou zbyteãnû,
kdyÏ to není nutné, nûjakou vût‰í finanãní ãástku. JestliÏe si jdeme vybrat
vût‰í hotovost na po‰tu ãi do penûÏního ústavu, je zaprvé dobré pﬁedtím
o tom nemluvit s kamarádkou ãi rodinn˘m pﬁíslu‰níkem v pﬁeplnûné
tramvaji, uÏ tam si kapsáﬁ mÛÏe svou
obûÈ vyhlédnout. „Pokud je to moÏné,
je dobré vyÏádat si pro takov˘ pﬁípad
doprovod nûkoho z rodiny nebo kamaráda ãi kamarádku. Obecnû je lépe
– i kdyÏ nejde o velkou ãástku, kterou
u sebe máme – oddûlit si doklady od
finanãní hotovosti a nosit je na rÛzn˘ch místech,“ ﬁíká Daniela Razímová. „Pokud dojde k odcizení penûÏenky, nepﬁijdeme o doklady a naopak.
JestliÏe máme u sebe vût‰í ãástku penûz, mûli bychom i peníze rozmístit
po nûkolika místech, takÏe kdyÏ nám
nûkdo odcizí ãást hotovosti, nezÛstaneme úplnû bez prostﬁedkÛ.“

Veãerní nástrahy

Jeden odvádí pozornost, druh˘ mezitím
krade...

Pokud se zdrÏíme nûkde u pﬁítelkynû
ãi s kamarády na pivu do tmy, je dobré dávat si pozor i na ulicích mûst.
„JestliÏe mluvíme o bezpeãnosti na
ulicích, ráda bych upozornila uÏ na
jejich samotné pﬁecházení. Musíme se
chovat obezﬁetnû a nespoléhat na pﬁechodu na to, Ïe máme absolutní pﬁednost, je dÛleÏité dávat si pﬁi samotném pﬁecházení velk˘ pozor, i kdyÏ
jdeme po pﬁechodu se svûtelnou sig-

NA·E TÉMA
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POZOR NA ULICI
nalizací a máme zelen˘ signál,“ upozorÀuje hned na zaãátku Daniela Razímová. „JestliÏe se veãer vracíme
domÛ pû‰ky, mûli bychom se vyh˘bat
pﬁedev‰ím temn˘m neosvûtlen˘m
místÛm. To, Ïe chodit v noci cestiãkami tmavého parku není zrovna bezpeãné, si uvûdomí kaÏd˘, ménû uÏ
tﬁeba to, Ïe po chodníku se by mûl jít
spí‰e blíÏe k okraji vozovky a nikoli
podél zdí budov, v nichÏ jsou temné
v˘klenky se vchody do domÛ, obchodÛ a podobnû, které mohou skr˘vat
potenciálního zlodûje. Stejnû tak, jestliÏe jdeme podél silnice mimo mûsto
po krajnici, mûli bychom mít ta‰ku ãi
kabelku pﬁehozenou pﬁes rameno
smûrem od vozovky, aby nám je nemohl nûkdo strhnout. JestliÏe máme
pocit, Ïe nás nûkdo sleduje, mûli bychom pﬁejít na druhou stranu ulice.
V kaÏdém pﬁípadû bychom se za tmy
mûli vracet domÛ pokud moÏno ru‰nûj‰ími ulicemi mûsta, kde se nachází
vût‰í poãet osob a ne postranními
uliãkami. Nejkrat‰í cesta nemusí b˘t
nejbezpeãnûj‰í, tﬁebaÏe zde ve dne
chodíme bûÏnû. Je lépe si zajít neÏ b˘t
okraden, radûji u‰etﬁit si peníze a nepﬁíjemn˘ záÏitek neÏli ãas cesty.“

I v dopravních prostﬁedcích jsou
urãitá pravidla, od nichÏ bychom zejména v noci nemûli ustupovat. „Jedeme-li v noci v tramvaji, vyhnûme
se zadnímu vozu a v tom pﬁedním si
sednûme co nejblíÏe ﬁidiãi,“ radí Daniela Razímová. „V metru by zase Ïeny nemûly vstupovat do vagónÛ, v nichÏ sedí vût‰í mnoÏství muÏÛ, a také
pokud je tam pohromadû skupina
zjevnû podnapil˘ch osob. JestliÏe
jsme uÏ u dopravních prostﬁedkÛ, pﬁipomenula bych je‰tû jedno pravidlo
t˘kající se chování ve vlacích pﬁi
cestách tﬁeba za pﬁíbuzn˘mi a od
nich. Pokud nejste v uzamykatelném
kupé, kde si mÛÏete zdﬁímnout, situaci nepodceÀujte, mohli byste se probudit bez zavazadla.“

Pozor
na podvodníky
Minule jsme si ﬁekli na koho si dávat
pozor, kdyÏ u nás zazvoní u vchodu
do bytu ale pozor si musíme dávat
i mimo obydlí. „NejrÛznûj‰í podvodníci se snaÏí navazovat kontakt se
sv˘mi pﬁípadn˘mi obûÈmi uÏ na ulici.
Jsou velmi pﬁesvûdãiví,“ pﬁipomíná

Mezi kapsáﬁi je stále více dûtí. ·patnû zavﬁená kabelka nabízí snadnou koﬁist.
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NA·E TIPY
Kam do divadla
V dubnu mÛÏeme v programech na‰ich divadel najít celou ﬁadu zajímav˘ch pﬁedstavení a pﬁedev‰ím premiér, na
které stojí zato si zajít. Z jejich nabídky jsme pro vás vybrali:

Oblíben˘m místem lapkÛ jsou tramvaje.

Daniela Razímová. „Znám pﬁípad,
kdy pﬁesvûdãili svou obûÈ k v˘bûru
vût‰í finanãní ãástky v penûÏním
ústavu - údajnû na odtaÏení porouchaného kamionu. Obûti dokonce nechali jako zástavu kufﬁík s cizí mûnou, po otevﬁení, byl samozﬁejmû
prázdn˘. Podvodníci navazují kontakty s vytipovan˘mi obûÈmi na ulici
pod nejrÛznûj‰ími záminkami, vût‰inou, Ïe se jim stala ta a ta nehoda
a snaÏí se zneuÏít pﬁirozené vlastnosti ãlovûka - pomoci svému bliÏnímu
v ne‰tûstí. JestliÏe vás nûkdo bude Ïádat o dovoz nûkam, je lépe doporuãit
mu taxíka, ãi zavolat rovnou sanitku,
pokud by se jednalo o zdravotní potíÏe ãi jejich pﬁedstírání. Stejnû tak neberte nikoho do auta, byÈ by vypadal
sebedÛvûryhodnûji. A uÏ vÛbec ne do
bytu.“
Pro kaÏd˘ pﬁípad není od vûci vyuÏít jednotlaãítkové volby svého mobilu. Na první místo dát ãíslo na sanitku, pokud by se nám nûco pﬁihodilo
a potﬁebovali bychom ji rychle, nemusíme ãíslo byÈ krátké vyÈukávat.
Pro pﬁípad nenadálé pﬁíhody pﬁi pozdním návratu domÛ je dobré mít jako
druhé ãíslo jednotlaãítkové volby ãíslo 158. Mobil pﬁitom nosíme v kapse,
nejlépe s rukou poloÏenou na nûm, tedy pokud tam nemáme uloÏen˘ rovnou obrann˘ sprej. Jednotlaãítková
volba nám mÛÏe pomoci i v pﬁípadech, Ïe nás nûkdo sleduje, ãi pﬁi setkání s podvodníky i nejrÛznûj‰ími násilníky.
Du‰an POKORN¯

ZÁSADA âÍSLO 1
Nejúãinnûj‰í v boji s kapesními krádeÏemi je prvotní prevence ze strany obãanÛ. Takﬁka vÏdy postaãí,
kdyÏ si lidé kabelku nebo batoh v kritick˘ch prostorách sundají a pﬁesunou pﬁed sebe tak, aby je mûli na
oãích. DÛleÏitou zásadou je také oddûlené uloÏení
osobních dokladÛ a finanãní hotovosti. Platební karty by nemûly b˘t uloÏeny spoleãnû s identifikaãním
kódem PIN a ve‰keré cennosti, pokud jsou neseny v
ta‰ce, by mûly b˘t umístûny nikoli na povrchu, ale
buì hloubûji, nebo v oddûlen˘ch kapsách zaji‰tûn˘ch zipem apod. V pﬁípadû krádeÏe mÛÏe kaÏd˘, aÈ
po‰kozen˘, nebo vedle stojící svûdek, voláním o pomoc upozornit své okolí, a reakcí kapsáﬁÛ je pak
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rychl˘ útûk z místa ãinu. Kapsáﬁi nejsou zpravidla
násilníci, a pokud jsou pﬁi své ãinnosti pﬁistiÏeni, reagují sice obãas slovním útokem, ale v prvé ﬁadû se
snaÏí rychle zmizet. Pﬁím˘ fyzick˘ útok je z jejich
strany zcela v˘jimeãn˘. Stále ãastûji jsou ke krádeÏím zneuÏívány i dûti. Je proto i v pﬁípadû seniorÛ
tﬁeba pﬁipomenout ustanovení § 76 odst. 2 trestního
ﬁádu: „Osobní svobodu osoby, která byla pﬁistiÏena pﬁi trestném ãinu nebo bezprostﬁednû poté,
smí omezit kdokoli, pokud je to nutné ke zji‰tûní
její totoÏnosti, k zamezení útûku nebo k zaji‰tûní
dÛkazÛ. Je v‰ak povinen ihned pﬁedat osobu vy‰etﬁovateli nebo policejnímu orgánu“.

PraÏské Hudební divadlo
v Karlínû pﬁipravilo na duben
premiéru muzikálu Limonádov˘
Joe (5. a 6.premiéra, hraje se i 7.),
ale pﬁipomeÀme si, Ïe je‰tû urãitû
strojí zato se podívat na takové
muzikálové evergreeny jako je
Noc na Karl‰tejnû (27. a 28.)
a Zpívání v de‰ti (24. a 26), jehoÏ
filmová verze s Gene Kellym byla
loni vyhodnocena jako nejkrásnûj‰í filmov˘ muzikál v‰ech dob.
Malé Nosticovo divadlo v Praze potû‰í své pﬁíznivce pÛvabnou
hrou o dvou milencích na jedné
Ïelezniãní zastávce Koãka na kolejích (4.), která je uÏ ãesk˘m divadelním evergreenem stejnû jako
Král Ubu (13.).
Mûstské divadlo dr. Josefa
âíÏka v Náchodû potû‰í koncertem , kter˘ uvítají v‰ichni pﬁíznivci populární zpûvaãky Marie
Rottrové, která tu vystoupí se
skupinou NeﬁeÏ (17.).
Divadlo A. Dvoﬁáka Pﬁíbram
láká v‰echny pﬁíznivce dnes uÏ legendární country skupiny Fe‰áci
na její koncert ( 12.).
Mûstské divadlo Brno pﬁipravilo na své ãinoherní scénû premiéru hry Williama Saroyana
známé jako Jeskynní lidé pod nov˘m názvem Sbohem lásko
(21. premiéra, hraje se i 24. - 29.)
Jihoãeské divadlo v âesk˘ch
Budûjovicích uvádí premiéru hry
Andrzeje Saramonowitcze Testosteron (13. premiéra, hraje se
i 19., 21. a 30.), ale mÛÏete se tu
podívat i na Saturnina (24.) i na
pÛvabnou komickou zpûvohru
Bedﬁicha Smetany Tajemství
(30.) na níÏ mají senioﬁi 50% slevu na vstupném.
Dal‰í premiéru mÛÏeme vidût
v Moravském divadle v Olomouci, za hru Marie Sabina (27.
premiéra, hraje se i 30.) h˘ﬁící
magií obdrÏel Viliam Klimáãek
cenu Nadace A. Radoka
Mûstské divadlo Zlín nás zve
na premiéru ztﬁe‰tûné americké
komedie ze souãasnosti Neila Simona V˘borná kachna (21. premiéra, hraje se i 24. a 27.)
Klicperovo divadlo v Hr. Králové potû‰í pﬁíznivce jazzu, vystoupí zde Laco Deczi s kapelou
Celula New York (15.), fandové
legendárního slovenského trumpetisty ze severních âech si jeho
koncert mohou uÏít o tﬁi dny pozdûji - 18., kdy jej uvádí Kru‰nohorské divadlo v Teplicích. (d)
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Z A Z N A M E N Á N O DS
Tﬁi piva dennû
Pravdûpodobnû nejstar‰í Ïena na
svûtû zemﬁela 9. bﬁezna v Salvadoru. Cruz Hernándezové bylo podle
úﬁedních dokladÛ 128 let. Byla tak
o ‰est let star‰í neÏ Francouzka Jeanne Calmentová, která pﬁed deseti lety zemﬁela ve vûku 122 let
a byla dosud zapsána do Guinnessovy knihy rekordÛ.
AÏ
do
sv˘ch sta let
pracovala jako porodní
asistentka.
Stala se svûdkem narození
snad celé své
vesnice San
Agustín
v provincii
Usulután. Byla u více neÏ tisícovky porodÛ.
„Máma obce“ sice nevlastnila
rodn˘ list, ale podle svého obãanského prÛkazu se narodila 3. kvûtna 1878 v jedné ze salvadorsk˘ch provincií. Mûla 13 dûtí, na
60 vnouãat, 80 pravnouãat a 25
prapravnouãat.
Tajemství jejího vûku pr˘ spoãívalo v její zálibû v neobvyklé kombinaci pûti syrov˘ch vajec a tﬁí piv
dennû.
(red)

NA·E TÉMA
Velmi v˘stiÏná je klasikova
my‰lenka, Ïe „stáﬁí je pomstou za Ïivot“ a pozná to
jednou v rÛzn˘ch podobách
urãitû kaÏd˘ z nás. Ulehãit
údûl sklonku pozdního nûkdy nelehkého seniorského
Ïivota je v silách hlavnû jin˘ch, tûch obûtav˘ch. Proto
vás teì pozveme do prostor
geriatrické kliniky V‰eobecné fakultní nemocnice v Praze na Vinohradech. Geriatrií
se zab˘vají lékaﬁi, sestry,
neménû dÛleÏit˘ dal‰í zdravotnick˘ personál a nakonec
i nûkteﬁí dobrovolníci pﬁi
peãování o staré lidi s léãením chorob pﬁíslu‰ejících vysokému vûku. A i kdyÏ u nás
se uÏ ohlásilo jaro, tady,
v Lond˘nské ulici boj o co
nejhezãí podzim lidského Ïivota nekonãí.
deme s kolegou fotografem nejprve
za relaxaãní hudbou. Na chodbû je
J
i vsedû (zãásti na pojízdn˘ch kﬁeslech) a na Ïidlích ru‰nûji neÏ na pokojích. Rehabilitátorka Irena Dlabalová,
která vede fyzickou i du‰evní rozcviãku, s pacienty nejprve d˘chá, pak „ruce na bﬁí‰ko, aÏ sem se nadechneme“
a jejich vûku odpovídajícími pohyby
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O ústech pravdy

Cviãení, zpûv i hezké povídání jsou seniorÛm vonn˘m koﬁením

Nemocnice na kraji stáﬁí
zamûstnává také nohy, ruce i dal‰í
ãásti tûl. Pﬁitom komunikuje tﬁeba
s b˘valou lékaﬁkou, jemnou mechaniãkou, úﬁednicí, chemikem, údrÏbáﬁem, prodavaãkou a dal‰ími z nemocniãního „sportovního t˘mu“, kter˘ ve
svém postavení podává moÏná vût‰í
a namáhavûj‰í v˘kony neÏ na‰e nûkterá extraligová a prvoligová druÏstva.
Cviãení konãí a o notu se hlásí písniãky, pﬁichází rozezpívání jako u operních aktérÛ. Irena mezitím vypíná relaxaãní hudbu, protoÏe teì to „zmáãknou“ její svûﬁenci.
A chodbou zní „Já mám konû“ ,
„Okolo Tﬁebonû“, „Ej od Buchlova.“
Tóny nûkdy neladí, rytmus jde pomaleji, ale asi to bylo jedno z nejhezãích
hudebních vystoupení, které jsme
mohli kdy zaÏít.

Obsah slova
dÛstojnost
Potom jdeme na náv‰tûvu do jednoho
z pokojÛ za pacientkou Alicí Koláﬁovou (93 let) z Prahy, která se nám svûﬁila: „Mûla jsem nepﬁíjemn˘ úraz, zlomila jsem si nohu v krãku, jistû víte, co
to pro starého ãlovûka znamená. Nejprve mû dali dohromady v nemocnici
Na Franti‰ku, kde se o mû skvûle starali. Ale potom jsem pﬁi‰la do zdravotnického zaﬁízení, které radûji nebudu jmenovat, abych neublíÏila tûm
hodn˘m hlavnû lékaﬁÛm a jako bych
ztratila lidskou dÛstojnost. To zavinilo
bohuÏel to dal‰í hrozné okolí. Dost
zlomená jsem se dostala sem, do Lond˘nské ulice, a to byl pro mû balzám
na nervy. Zaãala jsem si najednou pﬁipadat jako v nûjakém luxusním hotelu
se skvûl˘m personálem a sluÏbami.Ta-

dy mû dali díky intenzivní rehabilitaci
do relativnû velmi dobrého fyzického
stavu, ale pomohli i du‰evnû. V‰ichni
jsou zde velice milí, obûtaví a slovo
problém pro nû neexistuje. Tﬁeba se
tamhle podívejte na primáﬁku Dagmar
Pelí‰kovou, stojí tady skromnû a jakoby ani netu‰ila kolika lidem uÏ pomohla takovou mûrou, Ïe by si za to zaslouÏila oceán díkÛ. Sama o sobû tvrdí, Ïe mezi námi omládne, vûﬁíme jí to,
vÏdy z ní máme pﬁíjemn˘ pocit. Byla
jsem pﬁekladatelkou z nûmãiny, zab˘vala se také angliãtinou, a tak tady
hodnû ãtu, dokáÏi to tﬁeba i v holandsk˘ch novinách. Moc mi du‰evní strava pomáhá, stejnû tak jako fyzická,
protoÏe jídlo je zde vynikající. O profesionálním kolektivu uÏ jsem hovoﬁila, teì o pacientském. I mezi námi zde
vládne krásná vlastnost - lidskost. Kdo
napﬁíklad nemÛÏe chodit je podporován více zdatn˘mi pacienty, ti, kteﬁí
jsou jen leÏícími, se zase snaÏí pomoci
byÈ i tﬁeba malou radou - poloÏte si
br˘le dále na stÛl,aÈ vám nespadnout.
Není to hezké? Jinak se musím pﬁiznat,
Ïe jsem v Ïivotû byla myslím skromná,
ale teì bych chtûla b˘t bohatá. Ale vÛbec ne pro sebe, ale pro ostatní. Chtûl
bych dávat velké sponzorské dary podobn˘m zaﬁízením, jako je tady v Lond˘nské ulici. Pane, to by se mnoha
m˘m vrstevníkÛm hodnû ulevilo!
Ov‰em vûﬁím, Ïe se i mezi bohat˘mi
najdou hodní lidé, kter˘m osud jin˘ch
není lhostejn˘. To je uÏ ostatnû vidût
i z ﬁady dal‰ích charitativních akcí,
které u nás dost zakoﬁenily.“
Na klinice je témûﬁ 80 lÛÏek, geriatrická slouÏí pro intenzivní interní
a rehabilitaãní doléãení po rÛzn˘ch
operacích, mozkov˘ch pﬁíhodách

Primáﬁka Dagmar Pelí‰ková vyuÏívá i vizity k vlídn˘m slovÛm a i díky tomu se pacientka Alice Koláﬁová zde cítí po v‰ech
stránkách dobﬁe.

a dal‰ích. Na o‰etﬁovatelsk˘ch lÛÏkách se zase starají zejména sestﬁiãky
o dlouhodobé rehabilitace a o ve‰keré
ulehãení stáﬁí. Sestry, kter˘ch jsme se
namátkou struãnû ptali, protoÏe jejich
práce je zde velmi nároãná, se shodly:
„SnaÏíme se na‰e pacienty pohladit
nejen po ránû, ale i po du‰i. KdyÏ uÏ
to nejde a setkáme se tady s urãitou
demencí, pﬁistupujeme k pacientÛm
profesionálnû a citlivû, sám ãlovûk nakonec nikdy neví, co ho mÛÏe potkat.“

Návraty do Ïivota
Pﬁednostkou této kliniky je profesorka
MUDr. Eva Topinková, CSc., která
vytvoﬁila doslova sehranou partu:
„Podaﬁilo se nám vybudovat kvalitní
a stabilní t˘m, coÏ je základem jaké-

Profesorka Eva Topinková v˘bornû ‰éfuje nejen papírovû

hokoliv léãebného úspûchu. SnaÏíme
se staré lidi vrátit do Ïivota, jak jen to
jde. A kdyÏ to nejde, hledáme intenzívnû dal‰í zabezpeãení a cesty.
Z kaÏdého úspûchu máme radost, stejnû jako kolegové v ostatních oborech.
Ná‰ t˘m se snaÏíme v poslední dobû
obohatit o novinku, která jinde ve svûtû funguje uÏ velmi dobﬁe, napﬁíklad
ve Velké Británii. Jedná se o takzvané
dobrovolníky, kter˘ch je v tamûj‰í populaci asi 15%. Mám-li je jednodu‰e
charakterizovat jsou to lidé, kteﬁí nav‰tûvují pacienty, pﬁedãítají jim, baví
se s nimi, ﬁe‰í jejich osobní problémy
a prostû klestí jim cestiãku pﬁi jejich
nûkdy svízelném závûreãném putování. Tito lidé cítí, Ïe jsou spoleãnosti
zavázáni, a Ïe je mÛÏe potkat moÏná
stejn˘ osud. Za to jim patﬁí dík
a uznání.“ Z dal‰ích rozhovorÛ jsme
poznali, Ïe „‰éfka“ kliniky je nadmíru
oblíbená a stojí u lÛÏek stejnû, jako
ostatní ãlenové t˘mu, je to pro ní samozﬁejmostí. Inu dûlat geiatrii je stejnû tvrdá ﬁehole a poslání, ostatnû stejnû jako v celé medicínû.
Opou‰tíme kliniku s dvûma hlavními pocity. Ten první je nemûnn˘
a nelze ovlivnit - prostû stáﬁí je stáﬁí.
Druh˘ pak ano, tím je ulehãení Ïivota
potﬁebn˘m. Urãitû uÏ mnozí poznali,
Ïe to jde i v normálním Ïivotû - váÏit
si kaÏdého dne a vybrat si z nûj to nejlep‰í a nejhezãí. Potom bezesporu
stárne ãlovûk pomaleji. V hlavû se
znovu rozsvûcí vzpomínka na ten byÈ ti‰‰í a star‰í - pacientsk˘ pûveck˘
sbor. Pochopitelnû nám nepﬁedvedl
cel˘ repertoár, kter˘ je urãitû vzhledem ke stﬁídání pacientÛ bohat‰í.
V tûchto dnech pr˘ bude na programu
i aktuální lidová písniãka, oslavující
paní Vesnu „Pﬁijde jaro pﬁijde.“ Mnoh˘m pacientÛm uÏ pﬁi pobytu na zdej‰í klinice uÏ alespoÀ ãásteãnû „jaro“
pﬁi‰lo a mohli se vrátit do odpovídajícího Ïivota. Ostatním popﬁejme, aby
se k nim po léãbû vrátilo jaro na co
nejdel‰í dobu. Do tûch vlídn˘ch,
i kdyÏ uÏ star‰ích a vrásãit˘ch tváﬁí.
Antonín PEâENKA
Foto Milan ·USTA

Sisyfos byl korintsk˘ král a jako takov˘ si pûknû uÏíval. Ale pak do jeho Ïivota vstoupila náhoda, nûkdo by pravil
Ïe to byl pﬁímo sám osud. Zvûdav˘ Sisyfos nahlédl do velmi vysoce postavené loÏnice a spatﬁil nejvy‰‰ího z bohÛ, jak jinému bohu unesl dceru. Sisyfos uvidûl, co vidût nemûl a najednou
vûdûl, co se nevyplácelo nikdy vûdût,
zvlá‰tû t˘kalo-li se to boÏské vrchnosti. Sisyfos nejenÏe vidûl a vûdûl, ale
dopustil se dal‰í osudné ãili fatální,
chcete-li Ïivotní chyby. Sisyfos nemlãel a trest na sebe nedal ãekat. BÛh
smrti Hádes si pﬁi‰el pro krále, aby ho
odvedl do podsvûtí.
Sisyfos se ale nehodlal smíﬁit s osudem a s pomocí lsti zavﬁel Háda do sudu. A nastala pohroma. Lidi pﬁestali
umírat. Války rázem ustaly, neboÈ
zbranû pﬁestaly zabíjet, tresty smrti se
nedaly vykonávat a lidi se nemohli
mordovat. Doba se vymkla z kloubÛ,
zatímco jedni ﬁíkali, Ïe nastal zlat˘ vûk
lidstva, druzí se obávali, Ïe se blíÏí konec svûta. Bohové to nemohli tak nechat. Zloãin musel b˘t potrestán. Vymysleli proto dokonale ìábelsk˘ plán.
Ze skály vylomili obrovsk˘ balvan.
Vûãn˘ trest marné, bezúãelné a ohlupující dﬁiny spoãíval v jeho neustálém
valení do kopce. KdyÏ uÏ se zdálo, Ïe
Sisyfos je na vrcholu, vysmekl se mu
z rukou a musel zaãít znovu a stále dokola.
Jistû i na jeho vûãnou památku jsou
v lomu na Lipnici vytesána ústa Pravdy. Jsou nûmá, pevnû sevﬁená, zkamenûlá. Dokud nepromluví, nemusíme se
pr˘ obávat, Ïe by se ﬁád svûta vymknul
ze zabûhan˘ch kolejí. Komu se ten pﬁímûr nepozdává, nemusí ho z toho bolet hlava. Na slovu totiÏ nezáleÏí. G. B.
Shaw kdysi Marku Twainovi napsal:
Od Vás jsem se nauãil, Ïe ﬁíkat pravdu
je nejlep‰í Ïert pod sluncem. Za trefn˘
Ïert b˘vá stejná odmûna jako za pravdu. Ani bych se nedivil, kdyby na Lipnici postavili stráÏ, aby tu stﬁeÏila ústa
Pravdy. Pravda je, Ïe kaÏd˘ máme nûkde své kamení, nûkdo je tlaãí pﬁed sebou a jin˘ je ukr˘vá v srdci. A komu
se to slovo nepozdává, aÈ dﬁív neÏ zazní v mém vyprávûní ámen, potûÏká
v duchu svÛj kámen a spoleãnû se
mnou vzdá hold ústÛm pravdy, tomu
geniálnímu nápadu, uzamãenému do
Ïuly na sto západÛ. Na slovu totiÏ
opravdu pﬁíli‰ nezáleÏí, kde pravda
zkamenûla, leÏ s námi dále na krátk˘ch
nohách bûÏí.
Jan SCHWARZ
POZVÁNKA: S rev. Schwarzem se mÛÏete kaÏdou nedûli od 17 hod. setkat osobnû
v Unitarii v Anenské 5 v Praze 1. Pﬁijít mohou v‰ichni, kdo mají zájem o sly‰ení textÛ
Bible, Bhagavadigty, Rabinandráta Thákura
a dal‰ích duchovních osobností. MÛÏete mu
také napsat na email: pastor.schwarz@seznam.cz
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Vyhráli! Znûní tajenky z minulého ãísla: ale u vesmíru to není jisté. Knihy z nabídky sponzora na‰í kﬁíÏovky, knihkupectví Kanzelsberger, za správné ﬁe‰ení
tentokrát dostanou S. ·teslová z Liberce, M. Cachová z Pardubic, J. Horák z Kyjova, J. Brabcová z Chomutova, M. Kobr z Police nad Metují, E. ·imonová z Velkého T˘nce, L. ·tûpanãíková z Habartova, J. Michal z Kozojed, L. StaÀková ze Îatce a F. Rucká z Hnojníka. V‰em ‰Èastn˘m v˘hercÛm blahopﬁejeme. Na ﬁe‰ení
dne‰ní kﬁíÏovky ãekáme do 20. dubna.

VA¤ÍME CHUTNù, ZDRAVù A LEVNù
Polévka
z velikonoãních vajec
Potﬁebujeme: 2 lÏíce másla, 5 lÏic polohrubé mouky, 6-10 natvrdo vaﬁen˘ch
vajec, 2 lÏíce octa, 1 l mléka, 1 l vody,
3 bobkové listy, sÛl, vegeta.

POSTUP: Vajíãka oloupeme a nasekáme na kostiãky. Z tuku a mouky
udûláme jí‰ku, zalijeme vodou a roz‰leháme a povaﬁíme. Pak pﬁidáme
mléko, ocet, sÛl, bobkov˘ list, vajíã-

ka a povaﬁíme. Polévka správnû zkrupiãkovatí. Nejlépe chutná den po
uvaﬁení.

Holandská vejce
Potﬁebujeme: 8 vajec na tvrdo, 300 g vaﬁeného uzeného masa, 200 g strouhaného s˘ra, 1 kysaná smetana, 2 Ïloutky.

POSTUP: Vejce nakrájíme krájeãem
na plátky. Uzené maso nakrájíme na
malé kostiãky. Do vymazaného pe-

káãe uloÏíme vrstvu vajeãn˘ch plátkÛ, posypeme polovinou uzeného
masa, posypeme polovinou s˘ra, polejeme polovinou smetany, rozmíchanou se 2 Ïloutky a uloÏíme opakovanû dal‰í vrstvu. VloÏíme do
trouby a krátce dozlatova zapeãeme.
Podáváme s brambory a zeleninov˘m salátem.

Mrkvové ‰áteãky
Potﬁebujeme: 40 dkg polohrubé mouky, 1 prá‰ek do peãiva, 25 dkg másla,

25 dkg jemnû strouhané mrkve, marmeláda (dÏem).

POSTUP: Mouku smísíme s prá‰kem do peãiva, do smûsi na hrubém
struhadle rozstrouháme máslo a pﬁidáme mrkev. Rychle zpracujeme,
rozválíme, nakrájíme na ãtvereãky
a plníme marmeládou. PﬁeloÏíme na
trojúhelníãek nebo ãtyﬁroh˘ ‰áteãek
a peãeme v horké troubû. Po vyndání z trouby za horka obalujeme ve
smûsi prá‰kového a vanilkového
cukru.

Vydává Rada seniorÛ âR (www.rscr.cz). ·éfredaktor Mgr. Franti‰ek Vonderka. Adresa redakce a inzerce: Nám. W. Churchilla 2,
130 00 Praha 3, e-mail: ds@rscr.cz. Tiskne Libertas, a. s. Roz‰iﬁuje PNS a âeská po‰ta, pﬁedplatné agentura A.L.L. production,
s. r. o., Box 732, 111 21 Praha 1, tel.: 234 092 851. Registrace MK E 16412, ISSN 1801-5859. âlánky vyjadﬁují názory autorÛ a nemusejí b˘t totoÏné s názorem redakce. NevyÏádané texty a fota se nevracejí. DAL·Í âÍSLO VYJDE 27. 4. 2007.
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UÏ za pár dní oslavíme
Velikonoce a pﬁipomeneme si ﬁadu zvykÛ, které
je provázely po staletí
a jsou ãasto star‰í neÏ
kﬁesÈanské svátky samotné. Jak se slavívaly
na Vala‰sku se dovíme
ve skanzenu v RoÏnovû
pod Radho‰tûm.
ﬁed Velikonocemi vrcholí
ãtyﬁicetidenní pÛst zaãína„P
jící Popeleãní stﬁedou po skonãení
Masopustu,“ ﬁíká Mgr. Jana Tichá
z Vala‰ského muzea v pﬁírodû
v RoÏnovû pod Radho‰tûm. „Velikonocím pﬁedchází Smrtná nedûle,
po níÏ následuje Kvûtná, která zaãíná pa‰ijov˘ t˘den. O té se podle
star˘ch zvykÛ vyná‰ela Maﬁena
a s ní v‰echno ‰patné ze vsi a naopak se do vsi nosily z lesa mladé
stromky pﬁedev‰ím bﬁízy, jeÏ na
jaﬁe jako jeden z prvních stromÛ
zelenají. AÏ v devatenáctém století se u nás tento zvyk pﬁenesl na
nedûli Smrtnou. O Kvûtné nedûli
se svûtily koãiãky, pak mûly velkou léãebnou moc, u polí se zapi-

DS

vás zve na v˘let

Na „‰migrust“ na Vala‰sku
pliãky ãi kostelíka a pak s klapotkami a rapaãi, coÏ byly ﬁehtaãky mnohem vût‰í neÏ je známe dnes, za
ohromného rámusu budili obyvatele
domÛ, od nichÏ za koledu dostávali
vajíãka.“ Velk˘ pátek b˘val dnem
nejvût‰ího pÛstu, ale také byl v lidové tradici spojen hledáním pokladÛ
a mnoÏstvím ochrann˘ch praktik
proti zl˘m silám jako tﬁeba
ãarodûjnicím – strigám,
které mûly právû v ten den
nejvût‰í moc.
O Bílé sobotû se jedly
na Vala‰sku jidá‰e - uÏ
o Velkém pátku upeãené
sladké splétané tûsto. Kromû mazancÛ, které jsou
pro Velikonoce charakteristické se tu o nedûli pekly je‰tû ‰tûdráky: „To byly
vdolky s hru‰kovou náplV Dﬁevûném mûsteãku ve Vala‰ském muzeu v pﬁí- ní,“ ﬁíká Jana Tichá. „Mûrodû zaãínají Velikonoce uÏ v sobotu nabídkou tradiãního velikonoãního zboÏí a ukázkami sváteãní- ly pﬁiná‰et ‰tûstí, ‰tûdrost
a bohatství, ov‰em nesmûho jídelníãku.
chovaly vûtviãky tisu pro dobrou
úrodu.“
„O Sazometné stﬁedû se uklízelo
a vymetaly saze z pecí a komínÛ,“
pokraãuje etnografka Tichá. „Na Zelen˘ ãtvrtek odletûly zvony do ¤íma
a zaãali chodit koledníci - klapotáﬁi
a rapaãáﬁi. Hned brzy ráno nûkdy uÏ
ve ãtyﬁi hodiny se se‰li nûkde u ka-

Kdo si hraje – nefÀuká (4)
I kdyÏ pﬁísloví ﬁíká „bﬁezen, za
kamna vlezem - duben, je‰tû tam
budem“, letos je tomu jinak a poãasí zve k vycházkám. Nejde v‰ak
jen o pohyb a pobyt na zdravém
vzduch. Pﬁi procházce si mÛÏete
o ledasãems popovídat nebo se pobavit také hrou, kterou mÛÏeme
tﬁeba nazvat „Kdo dﬁív“, a rozcviãit si tak zimou ospalé mozkové
buÀky.
Jak na to? Jeden z vás si vyhlédne tﬁeba strom, keﬁ,kvûtinu, ptáka,
brouãka nebo cokoli vás napadne,
a vysloví jeho pojmenování. Ten
druh˘ má za úkol tuto vûc, rostlinu
nebo Ïivoãicha co nejdﬁíve objevit
a ukázat. Hrajete-li pouze ve dvojici, jde o to, kdo úkol hledání splní
za krat‰í dobu. SoutûÏí li vás více,
coÏ je samozﬁejmû zajímavûj‰í, pak
vítûzem a zadavatelem dal‰ího slo-

va mÛÏe b˘t ten, kdo danou vûc ze
v‰ech objeví nejdﬁíve.
Budete-li bloudit ulicemi, zkuste
bystﬁit svÛj pozorovací talent jinou
hrou. Jeden z vás vysloví název reklamy, obchodu nebo pﬁeãte jin˘
nápis, kter˘ dal‰í soutûÏící pak budou hledat. Zajímavûj‰í tato hra bude, vyslovíte-li ono vybrané slovo
pozpátku. A tak TABÁK bude znít
jako KÁBAT, INTERSPAR se stane RAPSRETNI a DROGERIE zase EIREGORD. Uvidíte, jak se nûkdy slova pletou a jak je obtíÏné
správn˘ název opaãnû vyslovit, aniÏ
byste se prozradili jeho dlouh˘m
pozorováním. Ale pozor! Za chyby
se platí. Jak? To si jistû dohodnete
sami, zda to bude pusa, bombón nebo povinnost vyprávût nûjak˘ vtip.
TakÏe hezkou zábavu a hodnû
zdraví vám pﬁeje Karel KRÁTK¯.

Zasmûjte se s námi
¤íká se, Ïe minuta smíchu prodluÏuje Ïivot o pût minut.
Nyní je jasné, proã BÛh poté, co
stvoﬁil ãeského politika, Ïije vûãnû.
●
Proã se parlament stará o na‰e
blaho?
ProtoÏe o svoje se uÏ postaral.
●
OÏrala se motá po parkovi‰ti pﬁed
hospodou, opﬁe se pﬁi tom o kaÏdé
auto a hladí ho rukou po stﬁe‰e.

Po chvilce se tomu hostinsk˘ zaãne divit a tak se ho jde zeptat:
„Hele ãlovíãku, co to tam dûlá‰?“
– „Hledám moje auto!“ – „A k ãemu je to dobré, kdyÏ ho hladí‰ rukou po stﬁe‰e?“ – „Normálnû je to
k niãemu, ale moje auto má na
stﬁe‰e modr˘ majáãek!“
●
Pepíãek: Dûdo, nemohl bys mi pÛjãit 3.000 Kã ze svojí penze? Vrátím, aÏ dostanu penzi já.

Na Hod BoÏí velikonoãní si tu mÛÏete
prohlédnout jarní zvyky v podání folklórních souborÛ.

ly se trhat, musely se buì krájet nebo sníst celé. V nedûli se uÏ mohlo
jíst i maso a kosti se zapichovaly do
krtincÛ, aby odradily krtky. A mládeÏ se pﬁipravovala na pondûlí –
dûvãata pﬁipravovala kraslice, mládenci chystali buìánku – slivovici
na velikonoãní buzení. Pomlázka
neboli ‰migrust probíhala jak ji známe i dnes. Dûvãata se ale i máãela
v potocích ãi pozdûji pod pumpou
studnû pak s celou rodinou dostala
napít buìánky. Mládenci zase dostali vajíãka, tady se kromû batikování pﬁedev‰ím barvila naãerno a do
barvy dûvãata vyr˘vala vzory, kytiãky i ver‰íãky – pro stálého nápadníka nûkdy i dost lascivní. Na
rozdíl od na‰ich vyfouknut˘ch ãi
vaﬁen˘ch ‰lo vÏdy o vajíãka syrová
– jinak by totiÏ uÏ nebyla symbolem
zrození.“
Du‰an POKORN¯

S U D O K U
Pﬁed kinem
ve skotském
Edinburghu
visel poutaã:
Osobám nad
70 let vstup
na tento film
zdarma!
A
úplnû
dole
malinkat˘mi
písmeny: Pﬁijdou-li... (dokonãení je v
tajence).
Po
vepsání
v‰ech správn˘ch ãísel pﬁipi‰te ke v‰em
jedniãkám tato písmena:
DUVPERLII.
Ke
v‰em
dvojkám pak tato písmena: MISâOSO¯S. Vpisujte postupnû po sloupcích
zleva do prava. Tajenka se ãte po ﬁádcích shora dolÛ.
NÁVOD K ¤E·ENÍ:
DoplÀte mﬁíÏku dal‰ími ãísly tak, aby kaÏd˘ ﬁádek, kaÏd˘ sloupec i kaÏdé
pole od 3x3 políãkách obsahovaly v‰echna ãísla od 1 - 9, Ïádné se nesmí opakovat. Vyberte napﬁ. tﬁi spodní pole vedle sebe a zjistíte, Ïe ‰estka musí b˘t
v políãku s teãkou, pak se tﬁeba zamûﬁte na tﬁi levá svislá pole, zde musí b˘t
ãtyﬁka jedinû v políãku místo dvou teãek. Postup opakujte v obou smûrech
ãtení. Jak se tabulka takto stále zaplÀuje, ﬁe‰ení se usnadÀuje.
A KDO JSOU V¯HERCI Z B¤EZNOVÉHO âÍSLA DS?
Správné ﬁe‰ení z minula: .skoro sedmdesát rokÛ. Suven˘ry âeského rozhlasu 2
– Praha dostanou Josef Houska z Nové Bystﬁice, Pavel Kratochvíl z KromûﬁíÏe
a Marie Grécová z Prahy 9. Blahopﬁejeme a v‰em ostatním pﬁejeme hodnû ‰tûstí pﬁi losování tﬁí v˘hercÛ ze v‰ech do‰l˘ch správn˘ch odpovûdí sudoku z tohoto ãísla. Na odpovûdi ãekáme do 20. dubna.
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Z A Z N A M E N Á N O DS
Slevy na sex
Spoleãnost stárne a nejen u nás. Je
to celosvûtov˘ jev, kter˘ se v‰ak
projevuje zejména v Evropû a Severní Americe. Na stárnutí zákazníkÛ musí reagovat i obchod
a sluÏby. Nûkdy to vede aÏ ke kuriozním situacím. Napﬁíklad v nûmeckém Kolínû nad R˘nem veﬁejn˘ dÛm Pascha, kter˘ má filiálky
v Mnichovû, DráÏìanech a rakouském Salzburku, zavedl od zaãátku bﬁezna celot˘denní padesátiprocentní slevy za sexuální sluÏby pro dÛchodce od 12:00 do
17:00 hod. poté, co tuto „akci“ úspû‰nû nabízel na zkou‰ku jednou
za t˘den. Slevy platí pro klienty
star‰í 66 let, kteﬁí ov‰em musí doloÏit, Ïe kmetského vûku skuteãnû
dosáhli.
Zprávu zveﬁejÀujeme, i kdyÏ
z dﬁívûj‰ích ohlasÛ víme, Ïe nûkter˘m ãtenáﬁÛm DS se asi nebude líbit. Berte ji prosím pﬁedev‰ím
jako kuriozitu, co v‰e je ve svûtû
moÏné.
(fav)

Reklamní leták podniku Pascha uvádí, Ïe „v 66 Ïivot teprve poﬁádnû zaãíná“.

GRATULUJEME
Stalo se tak bûhem uzávûrky minulého ãísla DS, takÏe do nûho uÏ
jsme to nestihli. Skuteãností je, Ïe
Matûj Saudek se narodil 18. 2.
v 18 hodin 59 minut. Mat˘sek
mûﬁil 49 cm a jeho porodní váha
byla 3,65 kg. Stalo se v Podolské porodnici. Jednasedmdesátilet˘ otec, svûtoznám˘ fotograf Jan
Saudek, vlastnoruãnû pﬁestﬁihl pu-

peãní ‰ÀÛru. Rodiãka pﬁi porodu
pr˘ vtipkovala s porodníkem, kter˘ se jí pﬁi ‰ití ptal, zda má udûlat ozdobné stehy, naãeÏ maminka
Pavla se v Ïertu zase dotazovala
otce Jana, zda nemá pan doktor
pﬁece jen radûji jeden ubrat. ·Èastné rodiãe krátce po porodu s jejich
miminkem na foto zvûãnil ná‰
spolupracovník Josef Louda. (red)
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CHODCI STÁLE V OHROÎENÍ
Zaãátkem bﬁezna zemﬁel na Fr˘deckomístecku na pﬁechodu pro
chodce sedmasedmdesátilet˘ muÏ. Srazilo ho
nákladní auto. Od roku
2001, od kdy mají
chodci na pﬁechodech
neúplnou pﬁednost jich
umírá roãnû dvakrát
tolik neÏli pﬁed platností zákona.
oni zemﬁelo pﬁi pﬁecházení ulice
na pﬁechodu 16 lidí. Víc neÏ
L
dvakrát tolik neÏli pﬁed zaãátkem
platností silniãního zákona, kter˘
jim dal takzvanou pﬁednost: V roce
2000 jich totiÏ bylo „jen“ 7. Hned
roku 2001 bylo na pﬁechodech dokonce 30 mrtv˘ch, o rok pozdûji 32.
Poãet smrteln˘ch nehod se sice lety
sníÏil ale jejich celkov˘ poãet tak
rapidnû rozhodnû nikoli: JestliÏe
v roce 2000 bylo na pﬁechodech 496
nehod, roku následujícího uÏ 938
a loni 816.
Odborníci na dopravu volají po
dal‰ích opatﬁeních, pﬁedev‰ím zv˘raznûní pﬁechodÛ, nov˘ch semaforech a osvûtlení. Jedním dechem ale
dodávají, Ïe se zákon minul úãinkem také proto, Ïe policie na jeho
dodrÏování pﬁíli‰ nedohlíÏí. „Mám
pocit, Ïe policie rezignovala, a to
nejen na kontrolu dávání pﬁednosti
chodcÛm, ale i na jiné vûci. Dopravního policistu dnes na silnici
prakticky nepotkáte,“ ﬁíká ãlen expertní komise ministerstva dopravy
Stanislav Huml. „Zákon sám o sobû
je jen kus papíru. Pomohla by vût‰í
osvûta a také úpravy pﬁechodÛ, jejich vût‰í zv˘raznûní a více svûteln˘ch signalizací. Absolutnû nejne-

bezpeãnûj‰í jsou pﬁechody, které
jdou pﬁes ãtyﬁproudové vozovky.
Tam kdyÏ není semafor, tak je to
‰patnû, lidsk˘ Ïivot za instalaci signalizace vÏdy stojí.“
Ve státech, kde byla pﬁednost
chodcÛ zavedena bylo podle odborPoãet nehod
na pﬁechodech
zpÛsoben˘ch ﬁidiãem:
rok:
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006

nehod
483
513
496
938
893
758
869
846
816

Zdroj: Policie âR

níkÛ po dal‰í dva roky více nehod
i obûtí neÏli pﬁed platností zákona.
Dva roky. U nás je jich uÏ ‰est˘m
rokem témûﬁ dvakrát tolik!
Jde o to, Ïe chyba je uÏ v zákonû samotném. A stojí roãnû nûkolik
ÏivotÛ. Zákon totiÏ chodcÛm pﬁednost dává a zároveÀ nedává. Stejnû

SOUTùÎ: Víte kdo ji namaloval?
DráÏìansk˘ Zwinger dnes patﬁí podobnû jako Louvre ãi ErmitáÏ k nejv˘znaãnûj‰ím galeriím ve svûtû.
Pﬁíkaz k jeho stavbû dal sask˘ kurfiﬁt August Siln˘, kter˘ se v roce
1697 stal polsk˘m králem. Jako
mnoho dal‰ích napodoboval Ïivotní
styl Ludvíka XIV. Proto poﬁádal ﬁadu slavností a veãírkÛ a nechal pro
nû postavit krásné stavby. Teprve
pozdûji bylo rozhodnuto, Ïe ãást
Zwingeru bude slouÏit hlavnû jako
galerie.
Definitivnû byl Zwinger dostavûn
aÏ v 19. století architektem Semperem. Ten také dostavûl obrazovou
galerii. Jejím základem se stal nákup stovky dûl v˘znaãn˘ch umûlcÛ
v 18. století. Nakonec bylo ve sbírce Star˘ch mistrÛ nashromáÏdûno

více neÏ 760
dûl
pﬁedev‰ím
italsk˘ch, vlámsk˘ch, holandsk˘ch
malíﬁÛ
17.
století a také
díla star˘ch
nûmeck˘ch,
francouzUÏ víte jméno autora sk˘ch a ‰patéto malby, kterou
obdivují náv‰tûvníci nûlsk˘ch
mistrÛ.
Zwingeru?
Za druhé
svûtové války byly obrazy ukryty
v dolech u nedaleké Pirny, takÏe
unikly niãivému bombardování,
které v únoru 1945 postihlo DráÏìany. Po válce byly obrazy odve-

jako ﬁidiãi nesmûjí
ohrozit na pﬁechodu
jejich Ïivot a zdraví,
chodci nesmûjí totéÏ
zpÛsobit ﬁidiãÛm, tedy
nesmûjí na pﬁechod
vkroãit, kdyÏ je jedoucí auto blízko, tvrdí
policisté. Zákon tak
poÏaduje po pûtasedmdesátileté babiãce,
která nikdy neﬁídila
automobil, stejnû jako
po desetiletém klukovi, aby pﬁesnû odhadli
rychlost pﬁijíÏdûjícího
automobilu, aby si
spoãítali jeho brzdnou dráhu a na
základû této anal˘zy buì je‰tû
vkroãili na pﬁechod pﬁes vozovku,
protoÏe jsou si jisti, Ïe automobil
je dost daleko, nebo aby zÛstali stát
na chodníku, kdyÏ si vypoãítali, Ïe
by ﬁidiã nemusel mít dost ãasu pﬁed
pﬁechodem zastavit. Îe vám tohle
naﬁízení zákona zaãíná pﬁipadat
v pﬁípadû pûtasedmdesátileté babiãky ãi jejího desetiletého vnuka
vracejícího se ze ‰koly slabomyslné? PoslancÛm a senátorÛm na‰eho
parlamentu to tak bohuÏel nepﬁipadlo. Pﬁitom ﬁidiã jedoucí v automobilu informaci o své rychlosti
má na tachometru a brzdnou dráhu
by znát mûl.
Bylo by naãase, aby s pﬁipravovan˘mi nov˘mi zmûnami silniãního zákona koneãnû nûkdo ze zákonodárcÛ koneãnû navrhl i opravdovou pﬁednost chodcÛ na pﬁechodech a pomohl tak zachránit
Ïivoty, které jeho pﬁedchÛdci tak
laxnû promarnili!
Du‰an POKORN¯
POZNÁMKA REDAKCE: Co si
o tomto problému myslíte vy? Napi‰te
nám, rádi vá‰ názor zveﬁejníme.

zeny do SSSR, v roce 1956 byly
vráceny, takÏe opravená galerie
mohla b˘t znovu otevﬁena v roce
1960. Dal‰í rekonstrukcí Zwinger
pak pro‰el v letech 1988-1992.
Roãnû obrazárnu nav‰tíví kolem
400 000 lidí z celého svûta. Nejznámûj‰ím obrazem Zwingeru je
Sixtinská Madona, údajnû nejkrásnûj‰í ztvárnûní boÏí matky. Víte,
kdo je jeho autorem? Napovíme, Ïe
se narodil 6. dubna 1483 v italském Urbino. Na tﬁi autory správn˘ch odpovûdí ãekají suven˘ry
âeského rozhlasu 2 – Praha. Odmûny za správné odpovûdi v bﬁeznovém ãísle dostanou Josef Pilnáãek z Hradce Králové, M. Konãinská z Ko‰íku a R. Waller z KromûﬁíÏe. Napsali, Ïe hukvaldsk˘m
rodákem je Leo‰ Janáãek a mûli
‰tûstí pﬁi losování.
(fav)
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Zlatá pravidla pro záda
Bolí mne záda, taková slova jste jiÏ jistû ãasto sly‰eli a moÏná sami vyﬁkli. Velmi ãasto za to mohou
páteﬁní meziobratlové ploténky. Tvoﬁí totiÏ jak˘si
nárazníkov˘ pol‰táﬁ mezi dvûma tûly obratlÛ.

V

e svém stﬁedu se ploténka skládá z mûkkého, elastického rosolovitého jádra a je obklopena
vrstvami vláken a chrupavky uspoﬁádan˘mi jako slupky cibule. âím
vy‰‰í je obsah vody v ploténce, tím
lépe pruÏí. Tlak, kter˘ na ploténce
spoãívá, je závisl˘ na drÏení tûla.
Napﬁ. pozice vsedû se zakulacen˘mi
zády, vede k tlakovému zatíÏení na
pﬁedním okraji ploténky. Mûkké rosolovité jádro se posunuje dozadu
a vede k zatíÏení okrajové vláknité
vrstvy. Jádro se vyklene dopﬁedu
smûrem k mí‰e a dochází k bolestivému vyklenutí ploténky. NeudrÏíli uÏ vnûj‰í vláknit˘ prstenec tlak
zatíÏení, roztrhne se, pﬁiãemÏ z nûj

vyhﬁeznou ãásti jádra. Také v˘hﬁez
vede v dÛsledku sevﬁení míchy nebo nervového svazku k bolestem
zad. Tyto bolesti mohou nastoupit
akutnû (ústﬁel) nebo se mohou plíÏivû zvût‰ovat (lumbago). S postupujícím vûkem ãlovûka se ploténky

odvodÀují a ztrácejí elasticitu. Star‰í ãlovûk si obraznû ﬁeãeno, nemÛÏe
vyskakovat jako za mlada. Ale pﬁesto mÛÏete udûlat hodnû, aby jste
pﬁede‰li problémÛm s ploténkami,
které se pﬁipisují stárnutí. Dbejte
tûchto ‰esti zlat˘ch rad:
1. SniÏte svoji tûlesnou hmotnost.
Pokud váÏíte velmi hodnû, zatûÏuje
to nadmûrnû i va‰e ploténky.
2. Sedávejte pokud moÏno na vysok˘ch Ïidlích. KdyÏ budete tﬁeba
kupovat psací stÛl nesmí b˘t v Ïádném pﬁípadû pﬁíli‰ nízk˘ a mûl by
b˘t nastaviteln˘ do správné polohy.
Správn˘ pomûr mezi v˘‰kou Ïidle
a stolu zjistíte následovnû: pokud
sedíte a máte ohnuté ruce poloÏené
na stole, mûla by va‰e
stehna a bérce, stejnû jako paÏe a pﬁedloktí svírat
úhel 90 stupÀÛ.
3. Vûci, které pouÏíváte ãasto, by se mûly nacházet ve v˘‰i ramen. To
platí jak pro kníÏky, tak
tﬁeba i pro kuchyÀské nádoby. Pokud vûci, které
ãasto potﬁebujete, umístíte do správné v˘‰ky,
ulehãíte rukám a zabráníte pﬁetíÏení krãní páteﬁe.
4. Hluboká a mûkká kﬁesla a pohovky, aÈ jsou jakkoli pohodlná,
jsou jedem pro va‰e záda. Pokud
nemáte jinou moÏnost a musíte si
sednou do podobného „ply‰e“ vemte si pevn˘ pol‰táﬁek.
5. Pult na psaní ve stoje je ideál-

ním odlehãením pro záda. Dbejte na
to, aby pult byl tak vysoko, Ïe pﬁed
ním stojíte vzpﬁímenû a nikoli
ohnuti do tvaru otazníku. I v tomto
pﬁípadû platí: pokud sloÏené ruce
poloÏíte na pult, mûly by paÏe
a pﬁedloktí svírat prav˘ úhel.
6. Pokud musíte zvedat tûÏké
pﬁedmûty, bûÏte do podﬁepu se
vzpﬁímenou páteﬁí a zvedejte zátûÏ
ze stehen. Nikdy se nesklánûjte
a nezvedejte pomocí narovnávání
zad. ZátûÏ rozloÏte na obû ruce stejnû. Jen pro ilustraci: Je-li s tûlem
pﬁedklonûn˘m dopﬁedu zvedán ze
zemû pﬁedmût váÏící 50 kg, musíme
poãítat se zatíÏením páteﬁe 700 aÏ
800 kg. Vhodn˘m pohybov˘m vzorem mÛÏe b˘t tato zátûÏ redukována
na 25 procent a souãasnû rozdûlena
na v‰echny meziobratlové ploténky.
(red)

KdyÏ doneseme domÛ ‰tûnû od chovatele, vymezíme mu jeho
pelí‰ek, necháme ho 2 aÏ tﬁi dny zvyknout si na nové prostﬁedí
– je najednou bez matky a sourozencÛ a taky jinde neÏli kde
to dosud znalo – co potom v prvním mûsíci u nás? Odpovídá
MVDr. Luká‰ Hanzel z praÏské veterinární kliniky Andûl:
Ï jsme si ﬁekli, Ïe jakmile si ‰tûnû

ré zajít s ním k veterináﬁi, kter˘ nám
ﬁekne kdy máme pﬁijít na oãkování
a odãervení. Co se t˘ãe potravy v prvních dnech dáváme to, co ‰tûnû zná od
chovatele, ale pﬁi náv‰tûvû u veterináﬁe nám poradí co je pro ‰tûnû na‰í velikosti nejlep‰í. U nás radíme suché
granule, protoÏe je nenapadají plísnû
a 90% psÛ je dobﬁe sná‰í a k nim se
pak napijí. JestliÏe zjistíme, Ïe na‰e
‰tûnû suché granule nejí, namoãme mu
je. Dávkování je individuální - dÛleÏité je, aby v misce nezÛstalo nic, pokud
zÛstane, sníÏíme pﬁí‰tû dávku, jestliÏe

je ‰tûnû hladové, pﬁidáme a díváme se,
jestli snûdlo v‰e. Rozhodnû bych ale
nedoporuãoval kupovat levné krmení
v hypermarketech. Bûhem prvního roku se organismus psa vyvíjí a potﬁebuje kvalitní, i kdyÏ draÏ‰í krmení. Je
to investice do budoucího zdraví na‰eho psa. V prvním mûsíci je nejdÛleÏitûj‰í ‰tûnû dÛslednû uãit hygienû, aby
doma neãÛralo a nekakalo. Jakmile je
pﬁitom pﬁistihneme, musí následovat
okamÏit˘ trest - nejlépe je chytit ‰tûnû
za kÛÏi za krkem a zatﬁepat s ním, není to nebezpeãné pro nû ani pro majitele a pro ‰tûnû je to potupné. Samozﬁejmû musíme mu na druhé stranû

RADY LETEM
POMOC Z P¤ÍRODY
Libeãek lékaﬁsk˘
Levisticum officinale Koch
Lidov˘ název: apich, vopich

KdyÏ máme doma ‰tûnû

Uzvykne v novém prostﬁedí je dob-
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Libeãek je vytrvalá rostlina, která pochází z Pﬁední Asie. Znali ho jiÏ obyvatelé starovûkého ¤ecka a ¤íma.
V âechách je tato rostlina velmi oblíbena. Koﬁení se jím polévka oukrop
nebo jiné bramborové polévky, hlavnû
v období Velikonoc, kdy b˘valo zvykem sníst nûco zeleného.
Podle lidov˘ch povûstí se kousek libeãku dával mlad˘m dûvãatÛm do
koupele, aby nalezla v dospûlém vûku
zalíbení u muÏÛ. Proto byl libeãek
symbolem lásky.
V zelen˘ch listech libeãku najdeme
i vitamíny z ﬁady C a A, hoﬁãiny, pryskyﬁici, cukry a organické kyseliny.
Nejlep‰í jsou ãerstvé
listy, ale mÛÏeme je
i su‰it nebo mrazit.
Droga podporuje vyluãování solí z tûla,
povzbuzuje
tvorbu
trávicích ‰Èáv, podporuje ãinnost Ïluãníku, mírní nad˘mání,
údajnû mírní i únavu a vzpruÏuje nervovou ãinnost. V listech libeãku byl
objeven rutin, kter˘ posiluje krevní kapiláry a sniÏuje jejich kﬁehkost. Libeãkov˘ koﬁen je léãivou drogou, kteráje
souãástí Ïluãníkov˘ch ãajov˘ch smûsí,
protoÏe stejnû jako naÈ podporuje vyluãování trávicích ‰Èáv a Ïluãe, pÛsobí
proti nad˘mání a také pomáhápﬁi zánûtech moãového mûch˘ﬁe. Tradiãnû
je droga pouÏívána pﬁi infekcích moãového traktu a ledvinov˘ch, ãi Ïluãníkov˘ch kamenech. Doporuãuje se také
pﬁi menstruaãních potíÏích. UplatÀuje
se jako prostﬁedek zlep‰ující odka‰lávání pﬁi zánûtu prÛdu‰ek. Drogu by
nemûli uÏívat pacienti se zánûtem ledvin. Drogou je koﬁen libeãku a naÈ.
Nálev se pﬁipravuje z jedné kávové
lÏiãky drogy na ‰álek vody.Pijí se dva
‰álky dennû. Ov‰em i ten, kdo má
zdravé ledviny by mûl pít nálev z libeãku jen nûkolik dní a poté na nûjakou dobu uÏívání pﬁeru‰it.
(MM)

SoutûÏ: Víte to?
dopﬁát ãasté vycházky – tak kaÏdé dvû
tﬁi hodiny – a chválit i odmûÀovat je
za to, Ïe svou potﬁebu koná venku.
U dlouhosrst˘ch plemen od maliãka
trénujeme ãesání, aby se na nû pes
zvykl, ãistíme u‰i – existují na to roztoky, které se nakapou do zvukovodu
a naváÏí na sebe maz, a v‰e se pﬁirozenû vytﬁepe – a kapeme do oãí ophtal nebo borovou vodu, protoÏe malí
psi mají oãi nízko u zemû, kde se prá‰í a tak trpí zánûtem spojivek. Poslední co bych radil v tomto vûku je, zaãít
psa navykat na pozdûj‰í ãi‰tûní zubÛ –
prstem mu pﬁejíÏdût pod pysky v tlamiãce.
(d)

Statistiky uvádûjí, Ïe onemocnûním
prostaty trpí polovina muÏÛ star‰ích
50 let! Na pultech v lékárnách si mÛÏete vybrat z celé ﬁady doplÀkÛ stravy, které se uplatÀují jak v preventivní péãi, tak i v pﬁípadû rozvinut˘ch
obtíÏí, kdy pomáhají v˘znamnû zmírnit nepﬁíjemné projevy zbytnûlé prostaty a omezit její dal‰í rÛst. Mezi takové produkty patﬁí i Proval®.

Víte v jaké formû je Proval®
k dostání v lékárnách?
Nápovûdu na na‰i otázku mÛÏete
najít na stránce ã. 19 nebo na
www.valosun.com. Tﬁi autoﬁi správn˘ch odpovûdí mají moÏnost získat
jedno balení Provalu, které do této
soutûÏe DS vûnovala spoleãnost Valosun.
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RADY LETEM
Houby v dubnu
TﬁebaÏe na hlavní houbaﬁskou
sezónu si je‰tû poãkáme, ﬁada
hub zaãíná rÛst uÏ na jaﬁe. Na jaké mÛÏeme nyní narazit, jsme se
zeptali ing. Heleny Hamerské
z âeské mykologické spoleãnosti:
Na jaﬁe rostou desítky druhÛ hub, ﬁeknûme si aspoÀ o tûch nejznámûj‰ích.
V dubnu jsou to
Kaãenky ãeské.
Rostou ve velk˘ch
mnoÏstvích,
v bﬁeznu a v dubnu. Najdete je pod
jasany, tﬁe‰nûmi
i pod divok˘mi
hlohy.
SmrÏe
mnozí houbaﬁi pﬁíli‰ neznají, ale vyplatí se je sbírat. Jsou to houby tenkomasé, duté, které rostou spí‰ v lesích listnat˘ch neÏli jehliãnat˘ch.
Tﬁeba SmrÏ praÏsk˘ ãasto na rozdrcené kÛﬁe, která se dává pod keﬁe.
V posledních letech tam mÛÏete najít
stovky smrÏÛ, sbírejte je ale na místech, kde se nechodí venãit psi a která nejsou u silnice.
·Èavnatka bﬁeznovka je jedna
z prvních klasick˘ch kloboukat˘ch, lupenat˘ch
hub. Roste v trsech, které mají aÏ 10 plodnic, jeÏ dorÛstají aÏ 10 cm v prÛmûru. Vypadají jako uklouzan˘ kámen. Rostou
v jehliãnat˘ch i smí‰en˘ch lesích.
V dubnu zaãíná rÛst i ãirÛvka májovka, najdete ji
v list-nat˘ch
lesích v parcích, na zahradách v trávnících, na
loukách, tam ãasto v zaãarovan˘ch
kruzích.
Nejsou zamûnitelné s jedovat˘mi
houbami?
SmrÏovité houby jsou v‰echny jedlé,
jen se nesmí splést s jedovat˘m ucháãem obecn˘m, to je pomûrnû men‰í
houba, rostoucí obvykle pod borovicemi a je na‰tûstí dost vzácná. Májovky se dají splést s jedovatou vláknicí naãervenalou. To je bílá kloboukatá jedovatá houba, která po utrÏení
zrÛÏoví, zãervenají jí nejdﬁív okraje.
Ale v dubnu je‰tû neroste. Májovka
má navíc velice charakteristickou vÛni – kdyÏ ji vidíte rozkopnutou na zemi, cítíte ji i kdyÏ stojíte nad ní.
Co se s dubnov˘mi houbami dá poãít v kuchyni?
SmrÏe a kaãenky nemají typicky houbovitou chuÈ a vÛni, nemíchala bych
je s jin˘mi houbami. Jsou dobré do
omáãek pod maso i s vajíãky i jako
smaÏenice na topinky - to je vyhlá‰en˘ recept na kaãenky. SmrÏe bych dala pod jakékoli maso, Májovky se doporuãují nejvíc do bílé smetanové
omáãky.
Ptal se Du‰an POKORN¯
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BEZ OBAV NA SILNICI
Po zimû, která letos pﬁíli‰ nezlobila, zaãíná hlavní motoristická sezóna. JestliÏe v ní
chcete jezdit bezpeãnû a bez
obav ze selhání va‰ich pojízdn˘ch miláãkÛ ãi vysok˘ch
pokut, mohlo by se vám hodit
pár rad. Co ﬁíkáte synonymÛm pneumatiky – boty, svûtla a skla - oãi, motor – pohybové ústrojí, brzdy – opatrnost a dal‰í? Lidé o takové
vûci dbají, ale i auta vyÏadují skoro totéÏ.
ima uÏ skonãila, a tak mÛÏeZ
me pﬁezouvat, pﬁi
teplém poãasí také
nenosíte „snûhuly“.
Zimní pneumatiky mají totiÏ za
teplého poãasí podstatnû del‰í brzdnou
dráhu a rychle se
opotﬁebují. K pﬁezutí patﬁí pochopitelnû i vyváÏení kol v servisu, je
vhodné poÏádat i o nové ventilky.
Svûtla za pomoci druhé osoby
zkontrolujte, zda svítí vpﬁedu, vzadu
i s blinkry a nezapomeneme ani na
mlhovky! DoplÀte pﬁípadnû také
krabiãku s náhradními Ïárovkami.
Rada pro zapomûtlivé – montuje se
i zaﬁízení, které zároveÀ s nastartováním motoru zapne povinná tlumená svûtla – informujte se v nejbliÏ‰ích servisech. V modernûj‰ím motoru uÏ toho moc svépomocí neopravíme, takÏe zjistíme hladinu oleje
a nedoléváme pﬁes horní mûrnou

Nechtûlo by to moÏná um˘t
motor a vystﬁíkat spodek od
zimních solí?

rysku, dochází
k zaolejování.
V ostﬁikovaãích
klidnû spotﬁebujeme
zimní
smûs, pak zvolte vût‰inou Ïlutou,
letní – pÛsobí lépe proti hmyzu na
oknech. Není tﬁeba vymûnit drhnoucí gumy do stûraãÛ? A máte dolitou destilovanou vodu do chladící
kapaliny, stejnû tak, jako do autobaterie? ZvaÏte i servisní zkou‰ku
brzdové kapaliny a pokud
vám skﬁípou brzdy, neváhejte je nechat opravit. Co povinná i nepovinná v˘stroj? Náhradní
Ïárovky, doplnûná lékárniãka, v˘straÏn˘ trojúhelník, rezerva (dohu‰tûná!) a náﬁadí k v˘mûnû kol, do zahraniãí se vozí i barevná vestiãky
pro opravy na silnici, vozte i kﬁídu

Pneumatiky jsou pro
auto jako správná obuv
pro ãlovûka

k zakreslení po nehodû a vyplatí se
také hasící pﬁístroj. Nûjaké hadﬁíky
pﬁijdou vÏdy vhod, stejnû jako prostﬁedek k ãistûní oken a tﬁeba igelitové rukavice. Do postranní pﬁihrádky dveﬁí pﬁidejte i platnou automapu. V dokladech s platn˘m ﬁidiãsk˘m prÛkazem (do konce
leto‰ního roku vymûnit vydané do
roku 1993) nesmí chybût platn˘
techniãák (se známkami na zadní
SPZ), potvrzení o zaplacení povinného ruãení, je dobﬁe mít pﬁi sobû
i telefony na servisy, odtahové sluÏby a jinou silniãní sluÏbu. Pak uÏ
v‰echno závisí na vás. Jezdûte opatrnû a vyhnûte se nehodám i nepﬁíjemn˘m pokutám. „·ËASTNOU
CESTU!“
Antonín PEâENKA,
autor ﬁadu let pÛsobil jako redaktor
poﬁadu Pozor zákruta!

NEVù¤TE NA ZÁZRAKY
Pﬁístroje na v‰echny choroby nabízejí podomní obchodníci a záleÏí jen na vás, zda podlehnete nebo
ne. Jedna spoleãnost si teì dokonce vymyslela fintu
– obvolávají seniory a ptají se jich, co je bolí.
protoÏe kaÏdého nûco nûkde
píchá a trápí, tak lidé do teA
lefonu obvykle velmi vstﬁícnû komunikují. âlovûk na druhém konci
drátu jim nabídne, Ïe je nav‰tíví zástupce jedné spoleãnosti, bude se
legitimovat a urãitû jim poradí, co
se dá dûlat. Pán pﬁijde, prokáÏe se
osvûdãeními vyhlá‰en˘ch praÏsk˘ch nemocnic, prohlédne léky,
které podle telefonické rady nemocn˘ ãlovûk pﬁipravil. Zkritizuje
je a nabídne pomoc – léãebn˘ pﬁístroj. Na klouby není na svûtû nic
lep‰ího! Párkrát ho zapnete a odhodíte hÛlku, budete chodit jako za
mlada.

Jen ta cena – 27 000 korun – ta obvykle vyrazí dech kaÏdému dÛchodci. Nicménû pod vlivem mámiv˘ch
slibÛ jsou ochotni podepsat i smlouvu o drahém spotﬁebitelském úvûru.
Za den, za dva si to rozmyslí, to
pokud se rozumnû dojdou poradit
s lékaﬁem nebo se o radost ze „skvûlého“ nákupu podûlí s nûk˘m z rodiny. A rychle na základû § 57 obãanského zákoníku pí‰í odstoupení od
smlouvy. Paragraf dává totiÏ spotﬁebitelÛm právo na odstoupení od
smlouvy uzavﬁené pomocí prostﬁedkÛ komunikace na dálku ve lhÛtû 14
dnÛ od uzavﬁení smlouvy bez udání
dÛvodu. TakÏe zabalí pﬁístroj a spolu

s odstoupením ho po‰lou prodejci. Za
pár t˘dnÛ ho mají zpátky. ProtoÏe si
náv‰tûvu dealera sjednali sami za
úãelem koupû, se pr˘ na nû ustanovení tohoto paragrafu nevztahuje.
Mnoh˘m zb˘vají jen oãi pro pláã.
Opravdu, pokud si ãlovûk sjedná
náv‰tûvu podomního obchodníka
kvÛli nákupu, má pﬁi odstoupení od
smlouvy smÛlu. Pak uÏ mu zb˘vá
jen prokázat, Ïe ne‰lo o úmysl nakoupit, ale pouze o seznámení se
s pﬁístrojem. Ale – a to je ãastûj‰í –
je moÏné opﬁít se o ustanovení
§ 616 a namítat, Ïe pﬁístroj nemá ty
úãinky (vlastnosti), které o nûm
prodejce tvrdil. A trvat na odstoupení – to je moÏné i po uplynutí
ãtrnácti dnÛ. Ov‰em úplnû nejlep‰í
je nevûﬁit na zázraky.
Mgr. Ivana PICKOVÁ,
SdruÏení obrany spotﬁebitelÛ âR,
www. spotrebitele.info
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ZAÎE≈TE STA¤ECKÉ SKVRNY

ká i pigment stáﬁí nebo opotﬁebení.
Jin˘mi dÛvody vzniku staﬁeck˘ch
skvrn mohou b˘t napﬁ. nadmûrná
konzumace alkoholu nebo tabáku,
pouÏívání nûkter˘ch léku nebo nadbytek nitrátÛ v potravû.
Nahnûdlé skvrny mohou b˘t velké
aÏ nûkolik centimetrÛ. Svûtlá pokoÏka a úÏehy, ale i ãasté opalování, napomáhají vzniku staﬁeck˘ch skvrn.
Zmûny nejsou zhoubné, pro postiÏené ale vût‰inou pﬁedstavují kosmetick˘ a tím ãasto i psychick˘ problém.
Staﬁecké skvrny vznikají zejména
na místech, která
jsou vystavena
sluneãnímu záﬁení.
Podle míry pobytu na slunci se
mohou vyskytnout uÏ po ãtyﬁicítce; v âesku je
jimi postiÏeno více neÏ 90% lidí,
star‰ích ‰edesáti

let. Na rozdíl od klasick˘ch letních
pih jsou staﬁecké skvrny viditelné trvale. Nejãastûji se vyskytují na hﬁbetech ruk, pﬁedloktích, v obliãeji
a v dekoltu.

TIPY LETEM
âeská a moravská muzea ãi galerie nabízejí v dubnu celou ﬁadu nádhern˘ch expozic a v˘stav.
Nûkteré z nich jsme vybrali pro
vás.

Staﬁecké skvrny se
lze odstranit rÛzn˘mi
zpÛsoby. Kdo chce
staﬁecké skvrny alespoÀ
krátkodobû
opticky
odstranit,
mÛÏe je pﬁekr˘t tónovacím krémem, coÏ je
ale z dlouhdobého hlediska pomûrnû nároãné a také nákladné.
Skvrny lze opticky
zesvûtlit krémy. Bûlicí úãinky má napﬁíklad ﬁeﬁicha potoãní nebo derivát
vitaminu A s peelingov˘m úãinkem.
Léãba takov˘m krémem musí b˘t
provádûna
dennû. JelikoÏ se vlivem
pﬁípravkÛ
o‰etﬁovaná
místa
na
kÛÏi stávají
citliv˘mi
na slunce,
je nejlep‰í
podstoupit
léãbu v zimû
nebo
alespoÀ veãer.
Pokud se
skvrn ãlovûk chce zbavit nadobro, mÛÏe si lékaﬁem nechat odstranit svrchní vrstvu kÛÏe. Existují rÛzné moÏnosti peeling ovocn˘mi kyselinami, mechanické obru‰ování, zmrazení nebo
odstranûní prostﬁednictvím laserov˘ch paprskÛ (fotojuvenizace).
Vrstva pokoÏky se skvrnami je odstranûna a pod ní vznikne nová, normálnû pigmentovaná kÛÏe.

Muzeum hlavního mûsta Prahy
otevﬁe 18. dubna ve své hlavní budovû
v˘stavu Smíchov - mûsto za Újezdskou bránou I. - Historie mûsta Smíchova ve fotografiích a obrazech, ale
nejen to, v galerii Portheimka si od 26.
dubna mÛÏete prohlédnout i druhou
ãást v˘stavy. To ov‰em není v‰echno po ukonãení oãisty se od 11. dubna
znovu pﬁedstaví i LangweillÛv model

V˘hodou této metody je, Ïe pigmentace v kÛÏi je odstraÀována cílenû a selektivnû a souãasnû je chránûna tkáÀ v okolí. Ov‰em i pﬁi ní jsou
o‰etﬁená místa do úplného zahojení
velmi citlivá na UV záﬁení.
Samozﬁejmû, vznik staﬁeck˘ch
skvrn se dá i zpomalit. VyÏaduje to
o‰em bránit se v‰emu, co jejich
vzniku napomáhá. Kromû alkoholu
a nikotinu to je i nadmûrné opalování, zejména pak u lidí se svûtlej‰í
pletí. DÛleÏitá v péãi o pleÈ je
i správná strava. Doporuãuje se taková, která je bohatá na antioxidanty: vitaminy C, E, A, selen, bioflavonoidy. Souãasnû tﬁeba konzumovat pár kapek tuku, kter˘ je nutn˘
pﬁi metabolismu tûchto vitaminÛ nejvhodnej‰í jsou rostlinné oleje.
dennû jíst alespoÀ 400 aÏ 600 g ãerstvého ovoce a zeleniny, zejména takové, která obsahuje hodnû flavonoidÛ (ãervené zelí, brokolice, ãervené
víno). DÛleÏit˘ je i pﬁíjem karotenoidÛ (mrkev, meruÀky), selenu
a vitaminu E - oba patﬁí mezi antioxidanty a je vhodné udrÏovat je v organismu v rovnováze. ObsaÏeny
jsou ve v˘robcích z kukuﬁice, v droÏdí a ãesneku.
(drv)

Nejen chemie pomáhá prostatikÛm
Ne nadarmo existuje vzletné úsloví „Lékaﬁ léãí, pﬁíroda uzdravuje“. Leckter˘ moderní lék má v‰ak
o hodnû blíÏe k chemické továrnû, neÏ rozkvetlé
louce. Pﬁitom i na na‰em trhu existují názorné
ukázky toho, Ïe bylinky a ãistû pﬁírodní preparáty
zdaleka nepatﬁí do „starého Ïeleza“. Napﬁíklad Proval - dlouhodobû nejÏádanûj‰í v˘robek na prostatu
sestaven˘ podle dnes uÏ stoleté tradiãní receptury.
V dne‰ním svûtû rychle se mûnících znaãek, názvÛ
i samotn˘ch v˘robcÛ je jistotou, kterou jen v âR
oceÀuje v posledním desetiletí pravidelnû kolem 30
000 muÏÛ. Bylinn˘ komplex kapek Proval se uplat-
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Staﬁecké skvrny (Lentigo senilis) patﬁí podobnû jako mateﬁská znaménka a pihy
k pigmentov˘m skvrnám na kÛÏi.. Vznikají tehdy, kdyÏ je v kÛÏi dlouhou dobu vlivem UV záﬁení pﬁítomno pﬁíli‰ mnoho voln˘ch radikálÛ.
ak dochází k nahromadûní voskovitého hnedého pigmentu liP
pofuscinu, kterému se proto ãasto ﬁí-

DOBA SENIORÒ

Àuje jak v preventivní péãi, tak i v pﬁípadû rozvinut˘ch obtíÏí, kdy pomáhá v˘znamnû zmírnit nepﬁíjemné projevy zbytnûlé prostaty a omezit její dal‰í
rÛst. Pﬁíznivé úãinky Provalu byly prokázány formou klinick˘ch studií*). Pﬁi správném uÏívání navíc
vystaãíte s cca 100 Kã na mûsíc. Vedle ovûﬁen˘ch
pﬁízniv˘ch úãinkÛ na prostatu je právû tato v˘hodnost oproti jin˘m preparátÛm dal‰ím dÛvodem
spokojenosti uÏivatelÛ. Doplnûk stravy Proval najdete na pultû kaÏdé dobré lékárny. Infolinka:
800 171 617, www.valosun.com
*) I.Pﬁikryl: Longitudinální studie. Proval. Brno. 2001

Pivo chutnalo na Smíchovû i v dobách
cylindrÛ a buﬁinek.
Foto Muzeum hl. m. Prahy

Prahy, vytvoﬁen˘ pﬁed polovinou 19.
století, kter˘ je jedineãn˘m dokladem
podoby Starého Mûsta, Malé Strany
a PraÏského hradu pﬁed pﬁestavbou
Prahy na konci 19. Století a poãátkem
století dvacátého..
Slovácké muzeum v Uherském Hradi‰ti aÏ do 20. kvûtna zve na v˘stavu
Jehla, pﬁíze, pokliãky, hraãky kaÏdé
babiãky, na níÏ si mnozí nebo spí‰e
mnohé z nás mohou pﬁipomenout
techniky ruãních prací, které moÏná
samy nezaÏily, ale vidûly u sv˘ch rodiãÛ a prarodiãÛ.
Muzeum umûní Olomouc pﬁedstavuje do 13. kvûtna reprezentativní v˘bûr
z dosavadního díla svûtoznámého fotografa na v˘stavû Jindﬁich ·treit:
Fotografie 1965 - 2005, ov‰em náv‰tûvníky nespornû zaujme i expozice
Umûní a ﬁemeslo pﬁelomu 19. a 20.
století.
Moravská galerie v Brnû pﬁedstaví
v roce, kdy uplyne 400 let od narození Václava Hollara, na desítku prací
z nichÏ vyniká napﬁíklad cyklus Ïensk˘ch krojÛ s názvem Ornatus muliebris (1639) nebo grafické listy zobrazující prostﬁednictvím Ïensk˘ch postav
âtyﬁi roãní doby.
Ostravské muzeum, pﬁestoÏe je jeho
budova v rekonstrukci, zve od 5. dubna na v˘stavu Revolvery a pistole
v promûnách doby, na níÏ náv‰tûvníka seznámí s v˘vojem krátk˘ch paln˘ch zbraní od 17. aÏ do 20. století
Jihoãeské muzeum v âesk˘ch Budûjovicích vystavuje je‰tû do 22. dubna
Lidové madony - expozici velkoformátov˘ch fotografií mlad˘ch matek
i star‰ích Ïen s dûtmi, které jsou obleãeny v lidov˘ch krojích ze v‰ech oblastí âech, Moravy a Slovenska, fotografie jsou dílem Ludvíka Barana.
(d)
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Z A Z N A M E N Á N O DS
Slovo ãtenáﬁky
k ãlánku MDÎ slavit nebo ne?
Kdo haní MDÎ, mÛÏe b˘t jen muÏ
a to je‰tû pﬁekypující neúctou k Ïenám.
On ten pan M. (pozn. red. – mínûn je
pﬁedkladatel návrhu na vy‰krtnutí
MDÎ z ãeského kalendáﬁe senátor
Mejstﬁík) nezaÏil ten dobr˘ pocit, kdyÏ
na‰el 8. bﬁezna na svém pracovi‰ti kytiãku s pﬁáním a podûkováním za práci. Svátek matek slaví rodina, MDÎ není jen oslavou matek. Ten pán je such˘
patron. Nezná historii, ze Západu pﬁejímá asi jen Valent˘na, ale Ïe MDÎ
vznikl v USA a nemûl nic spoleãného
s komunismem, to mu nedo‰lo!
Já uÏ se toho nedoÏiju, ale bude jistû zajímavé, jak za 50 let bude hodnoceno jednání dne‰ních ãesk˘ch politikÛ a co jim bude kdo vyãítat. KaÏdá doba nûco vyná‰í a nûco zatracuje a dûjiny ji budou podle toho
hodnotit.
âtenáﬁka ALENA
Red.: Snahy pana senátora Mejstﬁíka ohlednû MDÎ ohodnotila jiÏ
souãasná Poslanecká snûmovna Parlamentu âR. Tím, Ïe jeho scestn˘ návrh zamítla.
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NEDùLNÍ VALâÍK
ylo nevlídné nedûlní odpoledne.
Foukalo, poprchávalo. PospíchaB
la jsem. Do tepla, hudby a vlídné pospolitosti lidí, kteﬁí mají stejnou zálibu jako já: tanec. Minul˘ t˘den jsem
ukecala svého kamaráda, abychom ‰li
v nedûli tanãit na Barãu. Nechtûl. „To
jsou pﬁece taneãní odpoledne pro dÛchodce,“ namítal. „No a co? VÏdyÈ ty
uÏ jsi dávno prduch, tak co ti to vadí?
Protestovat bych mûla já! Ale mnû se
tam chce! PÛjdeme!“ Nakonec se nechal pﬁesvûdãit.
Vypadalo to tam, jako kdyby dorazilo nûkolik zájezdov˘ch autobusÛ
domovÛ dÛchodcÛ. Tím ale ve‰kerá
podobnost s nimi konãila. Na parketû
se umûli otáãet. Ignorovali data narození, ‰patné klouby i umûlé chrupy.
Místo aby v teplákách zírali na televizní seriály nebo na laviãce v parku
krmili holuby, krásnû se oblékli a vyrazili do spoleãnosti. Zcela evidentnû
se vût‰ina z nich znala. âtvrtá cenová
skupina dovolovala kuchaﬁkám pﬁinést napeãené nedûlní koláãky nebo
slané tyãky. Pánská ãást k tomu koupila pivo nebo vínko a to se to poví-

dalo a tanãilo! A samozﬁejmû pomlouvalo a mezi tanci se sdûlovaly
novinky. Co koho trápí a co komu ﬁekl doktor. Zcela jasnû vedl Va‰ek od
vedlej‰ího stolu, kter˘ se chlubil, jak
obvoìákovi pﬁebral sestﬁiãku a ten jak
mu to vrátil pﬁi nejbliÏ‰í prohlídce.
„Jako malí kluci,“ pomyslela jsem si.
Pak jsem ‰la na záchod. A tam
jsem vyslechla rozhovor dvou taneãnic. „MáÀo, já ji mám jako z praku!“
pravila první a kroutila se pﬁed zrcadlem, jak se snaÏila strefit se rtûnkou
na tu správnou ãást úst, kterou mûla
ponûkud rozmazanou. „Ale to neva,
Jarko. VÏdyÈ jsme mûly kaÏdá jen dvû
dvojky,“ ozvala se odpovûì z kabinky. „To jo. To jsme mûly. Ale vykládej jí to! Dcera mnû naposled ﬁekla,
Ïe pokud pﬁijdu je‰tû jednou domÛ
namazaná, Ïe mû dá do domova dÛchodcÛ.“ Dusila jsem smích... Léta
najednou zmizela a já jsem se vidûla
zase na taneãní prodlouÏené, jak v podobné situaci zachraÀuji opilou Danu.
Té vyhroÏovala maminka polep‰ovnou. Dokola, dokoleãka, stejnû jako
valãík, kter˘ jsme v‰ichni tanãili. Ta-

kov˘ je Ïivot, v‰echno tu uÏ jednou
bylo a zase bude, otáãka doprava,
otáãka doleva, dopﬁedu pán, dopﬁedu
dáma....Vrátila jsem se do sálu a moc
jsem si pﬁála, abych za tûch dvacet
let, které mû od vût‰iny v sále dûlily,
mûla tolik chuti do Ïivota a radosti
z hudby a tance jako ti v‰ichni, s kter˘mi jsem mohla strávit nedûlní odpoledne.
Po náv‰tûvû KD BarikádníkÛ v Praze
napsala Monika K.
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Pivo, motorky a hraãky
Pivo a jízda na motorce jaksi nejde dohromady
- na silnici. Ale obojí mÛÏe obsadit jedno místo
a proti téhle kombinaci nemohou protestovat
ani ti nejpﬁísnûj‰í ochránci zákonÛ se sv˘mi pﬁístroji na dechové zkou‰ky ãi odbûry krve. Dotyãná budova stojí v Ka‰persk˘ch Horách a sídlí v ní muzeum historick˘ch motocyklÛ a ·umavské pivovarnické muzeum.
uzeum je umístûno v jednom
z domÛ v horní ãásti námûstí.
M
DÛm pochází z pÛvodní zástavby. ByÈ
byla v 50. létech provedena necitlivá
pﬁestavba, jsou dochovány pÛvodní
sklepy se sloupy ze 13. Století.
V pÛdních prostorách, které jsou
ukázkou perfektní práce ‰umavsk˘ch
tesaﬁÛ, jsou umístûny dvû expozice.
Sbírka historick˘ch motocyklÛ je nejvût‰í soukromou expozicí svého druhu v âeské republice. V souãasné dobû vystavuje 70 kusÛ historick˘ch
motocyklÛ, z nichÏ nûkteré jsou unikáty. Své zastoupení má zde JAWA,
âZ, INDIAN, ARIEL, BSA, FN

Dnes uÏ málokdo ví,
co to b˘val pivní
ohﬁíváãek

a mnoho dal‰ích svûtov˘ch znaãek. Poãet
vystavovan˘ch
exponátÛ se stále
zvût‰uje.
Expozice se neustále roz‰iﬁuje a byla doplnûna i o historická jízdní kola.
Nûkteré z vystaven˘ch exponátÛ jsou
svûtové unikáty dochované v jediném
kuse (JAC,WAGNER) a nûkteré jsou
jedin˘mi dochovan˘mi v âR.
Druhou expozicí jsou âeské hraãky. Jde o ukázku v˘voje ãeského

Rekreaãní soutûÏ

DS

A uÏ známe jméno dal‰ího v˘herce,kter˘ bude deset dní zdarma bydlet se sv˘m partnerem v jedné z dvoumístn˘ch chtek
v RZ Katka v Pikovicích. Je jím paní Jana Zapletalová
z Prahy 2. Správnû uvedla, Ïe hledan˘m architektem byl Slovinec Josip Pleãnik. Gratulujeme! U Pleãnikova monolitu je‰tû zÛstaneme. Mûl b˘t zakonãen so‰kou, která se ale nelíbila SlovákÛm. Ptali jste se nás, zda mÛÏeme ukázat, co se tehdy nelíbilo. Pﬁiná‰íme tedy obrázek. A ten je také souãasnû námûtem
na‰í dal‰í soutûÏní otázky. Víte, kde byl tvÛrcem odmítnutého návrhu? Prozradíme, Ïe ‰lo o jednoho ze zakladatelÛ ãeského moderního sochaﬁství. Byl absolventem Akademie v˘tvarn˘ch umûní v Praze; Ïákem J. V.
Myslbeka. V letech 1922-24 byl rektorem Akademie
v˘tvarn˘ch umûní. Zpoãátku byl ovlivnûn secesním
symbolismem; usiloval o poetické ztvárÀování niterného svûta ãlovûka (Z láznû, Îivot uniká, Melancholické
dûvãe). Po roce 1908 se pﬁiklonil ke smyslovému uchopení plného tvaru zralého Ïenského tûla (Eva, Sulamit Rahu). Byl ale jako mnozí v té dobû ovlivnûn i kubismem (reliéf Umûní pro MánesÛv most,
Odpoãívající taneãnice). Ve své tvorbû také reagoval na tragické a tísnivé váleãné záÏitky (Pohﬁeb v Karpatech, Ranûn˘); jeho pováleãná plastika Hráã na ninûru pﬁedznamenávala estetiku civilismu. V podstatû v‰ak neopou‰tûl základní v˘chodiska své zralé tvorby: hledání duchovního pojetí
smyslového tvaru v bezprostﬁedním kontaktu s vidûnou realitou, které v pováleãném období dospûlo do polohy harmonické modelace (Dar nebes a zemû, Vítûzství). V˘znamné místo v jeho tvorbû mají vedle portrétní tvorby
(E. Vojan, Matka umûlcova, T. G. Masaryk,
Podobizna M. Hübnerové) pﬁedev‰ím monumentální realizace (Humanita a Práce pro
JAK NA TO
pylony Hlávkova mostu v Praze, pomník
Objednávkov˘ kupon vystﬁihnûS. âecha a H. Kvapilové v Praze, B. Smetate nebo okopírujte, vyplÀte a za‰lete na adresu A.L.L. producny v Litomy‰li). Zemﬁel 2. kvûtna 1925 ve
tion, s. r. o., Box 732. 111 21
vûku nedoÏit˘ch 45 let. UÏ víte kdo to byl?
Praha 1.
Pokud ano, napi‰te nám jeho jméno. Budete
Pokud budete posílat v obálce,
se tak kvalifikovat do hry o desetidenní bezpﬁipi‰te na ni pod adresu „Pﬁedplatné Doba seniorÛ“.
platné ubytování v RZ Katka u Sázavy. DrNezapomeÀte, Ïe pﬁedplatn˘m
Ïíme palce, protoÏe podobná zotavená urãitû
mÛÏete udûlat radost i sv˘m
stojí za to! I proto, Ïe se tam mÛÏete setkat
blízk˘m a znám˘m.
(red)
i s dal‰ími ãtenáﬁi DS.

hraãkáﬁství se zamûﬁením na souãasnou produkci, která vychází z dﬁívûj‰ích lidov˘ch tradic v˘roby
hraãek v âechách, zejména ve
znám˘ch stﬁediscích jako je Ska‰ov, Krouna a Hlinecko.
Z nûkolika set vystaven˘ch
exponátÛ je patrn˘ v˘voj ãeské
lidové hraãky od minulosti aÏ po
souãasnost. Expozice je
neustále
roz‰iﬁována,
a proto nabízí dûtem i dospûl˘m ke shlédnutí jedineãnou sbírku.
Poslední
expozicí
v areálu muzea v Ka‰persk˘ch Horách je ·umavské
pivovarnické muzeum. Najdete v nûm více neÏ 500
exponátÛ
historick˘ch
pﬁedmûtÛ z hospod a pivovarÛ. Pﬁesvûdãíte se jak vypadala hospoda z 30. let
minulého století. Najdete tu nejvût‰í
expozici pivních lahví v republice 352 pivních lahví z tﬁistapadesáti
dvou pivovarÛ, v‰echny jsou z let
1870 - 1930. MÛÏete si prohlédnout
i sbírku pivních sklenic - pÛllitry, tupláky a mázy z let 1890 - 1950. A nejen to, jsou tu historické plakáty, ale

108 Kã
9 Kã

I takovéhle obrázky se v hospÛdkách
objevovaly

Historické lahve a pÛllitry nûkdej‰ích
pivovarÛ a hospÛdek

i porcelánové tácky, ohﬁíváãky, reklamní popelníky a jiné pﬁedmûty ze
star˘ch hospÛdek.
V období od 1. 10. do 30. 4. je
otevﬁeno od 9:00 do 16:30 h.
(d)
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Zvou do divadla
PraÏské komorní divadlo zve
v‰echny fanou‰ky dobré zábavy
ve ãtvrtek 19.4.2007 v 11 hodin
na veﬁejnou generální zkou‰ku
hry Ladislava Klímy Utrpení
kníÏete Sternenhocha
Je to groteskní drama o lásce
a nenávisti doslova aÏ za hrob.
Utrpení kníÏete Sternenhocha je
fiktivním deníkem jednoho z pﬁedních velmoÏÛ nûmecké ﬁí‰e na poãátku minulého století, „jenÏ by se
byl dozajista stal nástupcem Bismarckov˘m, kdyby Osud nebyl vrhl na jeho cestu mohutnou osobu
Helgy-Démony“. Nehezké démonické Ïeny, která ho zvlá‰tní mocí
ov‰em pﬁitahovala natolik, Ïe si ji
vzal za manÏelku a tímto krokem
se vydal na cestu, konãící jeho
smrtí v ‰ílenství a blahu zároveÀ.V hlavních rolích se v reÏii
Davida Jaﬁaba, kter˘ je souãasnû
autorem scénáﬁe, pﬁedstaví Martin
Finger a Vanda Hybnerová, dále
hrají Ivana Uhlíﬁová, Stanislav
Majer a Roman Zach
Na generální zkou‰ku je jednotné vstupné 50,- Kã , dal‰í termíny
uvedení hry jsou 20., 28. a 30.4.
vÏdy v 19.30 hod. Vstupenky lze
objednat na telefonu 224 222 4845 nebo el. po‰tou na adrese obchodni@prakomdiv.cz.

(red)
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BLÍÎÍ SE PRAÎSKÉ JARO
A dodejme, Ïe velmi sviÏn˘m krokem a s nûkter˘mi novinkami. Pﬁedpremiérou leto‰ního 62 roãníku této dnes jiÏ svûtoznámé hudební slavnosti
bude operní galakoncert, kter˘ se uskuteãní osmnáct dnÛ pﬁed vlastním zahájením festivalu, a to
v novém praÏském divadle Hybernia.
e to nov˘
divadelní
J
prostor, kter˘
vznikl rekonstrukcí historicky
cenné
budovy spjaté
poãátky ãeského divadla. Pﬁi
poslední
rekonstrukci zde
vznikl divadelní sál s celkovou kapacitou 960 sedadel, urãen˘
pﬁedev‰ím pro hudební, zejména
muzikálové produkce. Na koncertním veãeru 25. dubna se ve slavn˘ch áriích pﬁedstaví laureáti posledních roãníkÛ nejprestiÏnûj‰í domácí akce v pûveckém oboru – Mezinárodní hudební soutûÏe Antonína
Dvoﬁáka. Bude to napﬁíklad polská
sopranistka Agnieszka BochanekOsiecka, mezzosopranistka Eli‰ka
Weissová, tenorista Martin ·rejma
ãi basista Lee Gang – Min z jiÏní
Koreje. Umûlce bude doprovázet

Karlovarsk˘ symfonick˘ orchestr,
veden˘ dirigentem Státní opery Praha Franti‰kem Drsem.
Také na vlastním festivalu se objeví nûkteré nové tváﬁe a jména.
Uveìme napﬁíklad kanadskou
houslistku Chantal Juillet, vyhlá‰enou specialistku na interpretaci
hudby 20. století, gruzínskou houslistku Lisu Batiashvili ãi britskou
trumpetistku Alison Balsom. Souãástí PraÏského jara je jiÏ tradiãnû
mezinárodní hudební soutûÏ, tentokrát v oborech dirigování a lesní
roh. K soutûÏí ve hﬁe na lesní roh se
pﬁihlásilo 81 kandidátÛ z jedenatﬁiceti zemí. stejn˘ poãet zemí vyslal
své zástupce na obor dirigování.
Samozﬁejmû, na základû videonahrávek a anonymního poslechu vybraly pﬁíslu‰né poroty jen by nejlep‰í adepty.
Samostatnou kapitolou je prodej
vstupenek. Leto‰ní praÏské jaro má
k dispozici 45 000 kapacitních míst
na 49 koncertÛ. Vstupenky jsou
k dostání v pokladnách Ticketpro

a v pokladnû PraÏského jara v Rudolfinu. Zcela vyprodány jsou v‰ak
jiÏ lístky na oba zahajovací a ﬁadu
dal‰ích koncertÛ, na vût‰inu programÛ dosud jsou, ale nedoporuãuje se
odkládat jejich zakoupení na poslední chvíli.
Dodejme, Ïe leto‰ní festival probûhne opût pod zá‰titou prezidenta
Václava Klause. Americk˘ velvyslanec pﬁevzal patronát na koncerty
San Fracisco Symphony a velvyslanec ·panûlska za‰títí a finanãnû
podpoﬁí koncert Hesprio XXI. Hudební slavnost finanãnû podpoﬁili
mnozí jiÏ stálí sponzoﬁi a nûkolika
miliony pﬁispûl i praÏsk˘ magistrát.
Jan KA·TÁNEK

DOSTIHOVÁ
SEZÓNA ZAâÍNÁ
Po loÀském jubilejním roce vstoupilo dostihové
závodi‰tû ve Velké Chuchli do druhé stovky let
své existence. Do dostihÛ se v jeho stájích v tomto roce chystá pﬁes 150 koní a dal‰í se pﬁipravují ve stájích po celé republice.
ovinkou leto‰ní sezóny bude pouÏívání australsk˘ch startovních boxÛ, jeÏ
N
splÀují nejmodernûj‰í bezpeãnostní poÏadavky a pﬁitom umoÏní úãast v dostihu aÏ
‰estnácti koním.
Sezónu 2007 zahájí v Chuchli 8. dubna
tradiãní Gomba handicap. O t˘den pozdûji bude odstartována 50. Velká dubnová
cena, 22. dubna tu probûhne 33. Memoriál Rudolfa Deyla a 29. dubna 18. Memoriál prof. Václava Michala. Dostihová
odpoledne zaãínají tradiãnû ve 14 hodin.
I letos si senioﬁi (60 a více let) mohou
koupit kartu Klubu Patriot za 120 Kã,
jeÏ platí jako vstupenka na v‰echny dostihové dny této sezóny. Karty budou v prodeji v úãtárnû závodi‰tû, nebo od zaãátku
sezóny na pokladnû u vstupu do závodi‰tû.
V platnosti zÛstává také spoleãn˘ projekt s Dopravním podnikem Praha,
tedy drÏitelé „tramvajenek“ s roãním kupónem mají vstup zdarma, drÏitelé
ostatních (krátkodobûj‰ích) platn˘ch kupónÛ, zaplatí zlevnûné vstupné
40 Kã. BûÏná cena jednotlivé vstupenky je 100 Kã, vãetnû 20Kã sázkového tiketu, mládeÏ od 18 let má vstup zdarma.
(d)
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TOTO MÍSTO je urãeno pro dopisy na‰ich ãtenáﬁÛ. Vûcné diskusi nejsou stanoveny Ïádné mantinely. Psát
nám mÛÏete skuteãnû o v‰em. Co vás pálí, co naopak
potû‰ilo ãi co by podle vás mûli vûdût i dal‰í ãtenáﬁi.
Redakce si vyhrazuje pouze právo nezaﬁadit uráÏlivé
a vulgární pﬁíspûvky a dopisy ãtenáﬁÛ z prostorov˘ch
dÛvodÛ krátit podle potﬁeby. Pi‰te nám na adresu Doba seniorÛ, Nám. W. Churchilla 2, 130 00 Praha 3.

K obsahu DS
Reaguji na dopis ãtenáﬁky M. P.
z Náchoda k obsahu DS. Myslím si,
Ïe ãíslo, o kterém ãtenáﬁka pí‰e, se
velice povedlo. Nevím proã se pohor‰uje nad vtipy a ãlánkem o pornoherci, vÏdyÈ je to pro pobavení
a úsmûv. Je mi pﬁesnû tolik let co
ãtenáﬁce a s manÏelem se rádi odreagujeme od v‰edních ‰ediv˘ch starostí. VÛbec nás to nepohor‰ilo.
âlánek jak se mají dÛchodci v b˘valé NDR, byl velice dobr˘ nápad.
Noviny ãte i mÛj velmi aktivní a ãil˘ 90-let˘ tatínek a navrhujeme, zda
by ne‰lo v DS informovat ãtenáﬁe
o tom, jak Ïijí dÛchodci v dal‰ích
zemích EU. MÛÏete, pokud to jde,
zaãít nov˘mi zemûmi EU. Bylo by
to velmi zajímavé a pouãné. “Proã
se popelit jen na na‰em dvorku“?
Dûkujeme za kvalitní ãasopis.

ba nûjak˘ch americk˘ch základen ãi
jak˘chkoli vojensk˘ch základen,
proã vzniká tisíce prostitutek, moÏná miliony po celé zemi. A co dûlat
s mezinárodními odloÏen˘mi dûtmi,
s nimiÏ si ani u nás nevíme dost
dobﬁe rady, tj. rady legislativní.
Otázka zní, co s problémy, které
h˘bou spoleãností, jakou pravomocí
a kde zasáhla Rada seniorÛ, neví-li,

Eva BABINCOVÁ, Zlín

Chtûla bych reagovat na pﬁíspûvek
paní M. P. z Náchoda v Tribunû ãtenáﬁÛ: Já naopak vítám zprávu, jak se
mají dÛchodci v jin˘ch zemích a speciálnû u na‰ich sousedÛ, tj. i v b˘valé NDR. Nemûli bychom pﬁece omezit svÛj zájem jen na to, co má pﬁím˘
vliv na na‰i situaci. Je dobré znát, jak
to vypadá jinde a pokud je to lep‰í
neÏ u nás, snaÏit se jak˘mkoli zpÛsobem pﬁiblíÏit – aÈ uÏ je to snahou spolupracovat, nebo poÏadovat na na‰í
vládû podobn˘ pﬁístup.

kam se vrtnout: nalevo, anebo napravo? A nebo nikam?
Také balení DS v ãerné folii mi vyráÏí dech (navíc jsem astmatik). Pﬁichází totiÏ ãím dál více smuteãních
oznámení. Îe je nûkdo zvûdav˘ na
obsah prÛsvitné fólie? To je ale pûkné, jestliÏe nûkdo ze „zvûdav˘ch lapkÛ“ narazí i na Dobu seniorÛ, nebo
ne? PhDr. Jana VACKOVÁ, Praha

Dana Mù·ËANOVÁ, Vejprnice

K MDÎ
Autor ãlánku „MDÎ pﬁipomínat nebo ne“ se patrnû chtûl zavdûãit b˘val˘m neseniorÛm, kteﬁí se v tento
den hezky vydovádûli na pracovi‰tích, zejména feminizovan˘ch, kde
snad byli platovû solidární s Ïenami, dne‰ními seniorkami. Pûkné povyraÏení jim zpÛsobovala zejména
okolnost, Ïe „v tzv. socialistick˘ch
státech byl MDÎ zneuÏíván pro potﬁeby reÏimu“! Vida, nikoli pro potﬁeby muÏÛ! Na mém pracovi‰ti
jsme mívali pﬁedná‰ky s dokumentací o tom, Ïe socialismus by bez
práce Ïen neexistoval. NechÈ autor
laskavû definuje onen pojem takzvané socialistické státy! NechÈ sepí‰e traktát o tom, jak konkrétnû byl
MDÎ zneuÏíván, pro ãí potﬁeby,
nechÈ porovná, pro jaké potﬁeby
v porovnání s dne‰ními potﬁebami
kapitalistick˘ch státÛ vzniká potﬁe-

RED: âlánek o MDÎ nebyl
v Ïádném pﬁípadû namíﬁen proti tomuto svátku Ïen. Naopak chtûl ukázat na jeho opodstatnûnost jako dne
boje za práva Ïen. Pokud jde o ãernou fólii: také tuto barvu nemáme
rádi, ale lapkové jsou bohuÏel faktem a úãel v tomto pﬁípadû svûtí
prostﬁedky. Budeme se ale snaÏit
prosadit fólii v jiné neprÛhledné
barvû.

DÛchodov˘ úãet
S povdûkem jsem si pﬁeãetl ãlánek
poslance Miroslava Opálky o lÏiv˘ch informacích sdûlovacích prostﬁedkÛ ohlednû toho, Ïe dÛchodov˘
úãet je ve ztrátû. Neustále sly‰íme
o dÛchodové reformû, pﬁestoÏe stávající systém funguje a je tﬁeba ho
jen upravit. Dne‰ní dÛchodov˘
systém je solidární, generaãní, finanãní zaji‰tûní obãanÛ ve stáﬁí. Do
tohoto systému nepatﬁí Ïádné k‰ef-
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ty, ani úvahy o dvou kasách: jedna
pro bídníky a druhá pro nadlidi. Pro
dobré fungování je tﬁeba udrÏet úroveÀ mezd a platÛ tak, jako je to
v zemích EU. Je tﬁeba organizovat
práci pro zdravé a schopné obãany
a nedávat ‰anci rÛzn˘m pﬁíÏivníkÛm!
Jaroslav VANâA,
Roudnice nad Labem

Odpovûì
na dopis
V DS byl uveﬁejnûn dopis pana
Franti‰ka Stohla z Prahy 10, na kter˘ bych ráda odpovûdûla.
VáÏen˘ pane Stohle, velice mne
pﬁekvapil Vá‰ pﬁíspûvek, ve kterém
si stûÏujete, Ïe jste na Praze 10 objevil pouze takové kluby dÛchodcÛ,
kde jsou poﬁádány pouze pasivní
programy, hlavnû pﬁedná‰ky. Jsem
pﬁedsedkyní SvazÛ dÛchodcÛ Prahy
10 a mohu Vám sdûlit, Ïe v klubech
probíhají nejen pﬁedná‰ky, ale také
rÛzné turnaje – ‰achy, dáma, bridÏ,
trénování pamûti atd. Kromû Klubu
dÛchodcÛ je v Praze 10 i 6 základních organizací SDâR, celkem je registrováno cca 600 seniorÛ, které poﬁádají rÛzné akce - vycházky, v˘lety,
zájezdy, cviãení, plavání, náv‰tûvy
koncertÛ, divadel, muzeí, v˘stav atd.
Také se mÛÏete zapojit do práce
SDâR a pﬁispût sv˘m umem k je‰tû
vût‰ímu rozvoji aktivní ãinnosti seniorÛ. Vûﬁím, Ïe si k nám brzy najdete
cestu a Vá‰ Ïivot bude obohacen
o nové záÏitky. Najdete nás na adrese SDâR Praha 10, âestlická 1/994,
Praha 10. Tel.: 274 816 105 nebo
mobil 723 761 394.
Václava DRUHANOVÁ, Praha

Sdûlení redakce
V dopisech se nás ptáte, zda je tﬁeba odpovûdi na soutûÏe zasílat jednotlivû, nebo zda je moÏné na jednom koresp. lístku nebo v jedné
obálce zaslat více odpovûdí. Samozﬁejmû lze poslat více odpovûdí naráz! Víme, kolik stojí po‰tovné a víme, Ïe senioﬁi nemají peníze nazbyt. Losování probíhá tak, Ïe odpovûdi na v‰echny soutûÏe jdou do
jednoho ko‰e a z nûho se postupnû
losují vítûzové jednotliv˘ch soutûÏí.
Pokud je napﬁ. pﬁi losování kﬁíÏovky vytaÏen lístek pouze s odpovûdí
na sudoku, vrací se zpût do ko‰e
a má ‰anci b˘t vytaÏen, aÏ pﬁijde ﬁada na tuto soutûÏ. Ze systému losování tedy vypl˘vá i to, Ïe kdo po‰le
více lístkÛ, má o nûco vût‰í ‰anci.
Ale k v˘hﬁe pokud budete mít ‰tûstí pﬁi losování skuteãnû staãí jeden
lístek, na kterém budou odpovûdi
k více soutûÏím.
(fav)

Drobná inzerce v

DS

Splnili jsme va‰e pﬁání ze ãtenáﬁské ankety a zavedli rubriku soukromé ãtenáﬁské inzerce (pﬁálo si ji cca 90% úãastníkÛ na‰eho prÛzkumu). Má zatím tato pravidla: první ﬁádek stojí 50 Kã
a kaÏd˘ dal‰í inzerenta pﬁíjde na 20 korun ãesk˘ch. ¤ádek mÛÏe mít maximálnû, 60 znakÛ. Za
odeslání do‰l˘ch odpovûdí na inzeráty pod znaãkou po‰tou pak budeme úãtovat poplatek
30 Kã (po‰tovné + v˘daje za zpracování). (Pﬁíklad: inzerát na tﬁi ﬁádky (kaÏd˘ max. 60 znakÛ) = 90 Kã, odeslání odpovûdí 30, celkovû tedy 120 Kã). Po dohodû bude
● Taneãníka do odpoledních seniorov‰em moÏn˘ i osobní odbûr do‰l˘ch odsk˘ch taneãních v Praze hledá malá, ‰típovûdí v sídle RS âR v Praze. Inzeráty
hlá
Ïena
po
pade sátce. TEL.:
bude zatím moÏné zadávat jen po‰tou
603 582 538 - prosím jen SMS, nebo
nebo
prostﬁednictvím
e-mailu:
ZN. Písemnû.
ds@rscr.cz Platba: osobnû po dohodû
v sídle RS âR v Praze nebo sloÏenkou na
● Hezké chvíle v RZ Katka v Pikoviadresu Doby seniorÛ (viz tiráÏ, k rukám
cích, ve kterém budou ubytováni v˘herci
B. Olmerové) s tím, Ïe kopii ústﬁiÏku o
na‰í rekreaãní soutûÏe, si mÛÏete uÏít i vy.
zaplacení pak pﬁiloÏíte do dopisu s texCena dvoulÛÏkové
tem inzerátu, kter˘ chcete zveﬁejnit. Prachatky, které jsou
cujeme na tom, aby podání inzerátu bykousek od bﬁehu Sálo jednodu‰‰í. Do tohoto ãísla do‰ly názavy, je jen 300 Kã
sledující inzeráty:
na den, rekreanti
mají moÏnost vyuÏíVzhledem k tomu, Ïe v anketû jste
vat spoleãnou kuchyni, sprchy a spol. soc.
ãasto pﬁipisovali, Ïe byste si pﬁáli,
aby drobná inzerce umoÏnila i sezaﬁízení. Nedaleko je i restaurace. Letos
známení, hledání b˘val˘ch spoluv RZ Katka kromû rÛzn˘ch akcí plánují
ÏákÛ ãi pﬁátel a upozornûní na
i dobrovolné spoleãné v˘lety za okolními
rÛzná jubilea, znovu opakujeme,
pamûtihodnostmi, popﬁ. zájezd do divadla.
Ïe je to jen na vás. DS je tu k toRekreanti si mohou do chatek zdarma vzít
mu, aby vám pomohla, ale koni psa. Pokud máte pﬁístup k internetu, mÛtakt na dávné kamarády nebo tﬁeÏete se na RZ Katka podívat na stránce
ba moÏnost nalezení nov˘ch pﬁáhttp://www.sweb.cz/rzkatka/. A kaÏd˘
tel vám pﬁi nejlep‰í vÛli nemÛÏe
mÛÏe své pﬁípadné dotazy volat majiteli
poskytknout bez toho, aniÏ by
na tel. 775 063 836
podnût vze‰el od vás
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