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MEZINÁRODNÍ DEN ŽEN
8. BŘEZNA
Původní základní myšlenkou MDŽ je občanská a politická
rovnoprávnost mužů a žen, zapojení žen do rozhodovacích
procesů, zavedení volebního práva pro ženy a odstranění
genderové diskriminace?
VZNIK A VÝVOJ MDŽ
Mezinárodní den žen má svůj původ v době sociálních krizí a
příprav států na nadcházející světovou válku. V této době se začaly
ženy zasazovat o svá práva a pronikat tak do veřejného života.
Počátky můžeme spatřovat v roce 1907, kdy se konal první
mezinárodní sjezd socialistických žen ve Stuttgartu. Právě zde padl
návrh, aby se ženy určitý den v roce scházely a požadovaly volební
právo. Této konference se účastnilo téměř 60 delegátek z 15 zemí.
Důvodem proč se měly ženy v boji za svá práva scházet v jeden
určitý den, byla snaha upozornit na tuto problematiku širokou
veřejnost, jak ženy, tak také muže.
Heslem průvodu žen v newyorských ulicích 8. března 1908 bylo
„Chléb a růže“ jako symbolika ekonomických jistot a lepší kvality
života. Demonstrovalo se za zkrácení pracovní doby, zvýšení
mezd, volební právo a za politická a hospodářská práva pro ženy.
Od tohoto roku se pak ve Spojených státech začal slavit poslední
únorovou neděli „Národní den žen“.
V Evropě byl Den žen zaveden o dva roky později, v roce 1910, na
druhé mezinárodní konferenci socialistických žen v Kodani.
Německá socialistka Clara Zetkinová prosadila to, aby byl
mezinárodní den žen připomínkou boje proti nerovnoprávnosti a
podrobování žen, které byly ustrkovány i společensky.
Na slogan navázaly ruské ženy v únoru 1917, když vyšly
protestovat do ulic pod hesly „Chléb a mír“, po týdnu byl vládnoucí
car donucen k abdikaci a ruským ženám bylo přiznáno volební
právo.
Svátek žen se poprvé slavil 28. února 1909 po vyhlášení
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Americkou socialistickou stranou. Přijat byl ve Švýcarsku, Dánsku,
Německu, USA, ale i v Rakousko-Uhersku. K ustálení svátku došlo
až po první světové válce.
A JAK JE TO DNES?
Připomínat a oslavovat tento den je velice důležité, neboť to
znamená podporovat a souhlasit s rovnými příležitostmi pro ženy a
muže v zaměstnání, politice, vzdělání, rodině a ve veřejném životě
vůbec.
Tento den může být také připomínkou, že ačkoli došlo v určitých
oblastech k výraznému zlepšení v postavení a právech žen, stále
ještě není situace ve všech oblastech a také ve všech státech
uspokojující.
Je nutné dále prosazovat rovnoprávnost žen a mužů a v některých
zemích je navíc nutné dále bojovat za ženská práva, kterých se
tam ženám nedostává ještě ani nyní, v 21. století.
"Vidíme to zejména ve chvíli, kdy se rozpadne rodina a žena
zůstane sama s dětmi, potom se krásně odkrývá nerovné
postavení ve společnosti," říká Stelzerová a připomíná rozdílné
platy nebo penze.
MDŽ nám tedy připomíná, že boj za ženská práva a rovnoprávnost
ušel už dlouhý kus cesty, ale další dlouhý kus cesty má ještě před
sebou.
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TÉMĚŘ VŠE O VITAMINU

D

Když se řekne vitamin…

Když se řekne vitamin, každému je jasné, o čem je řeč. Bavíme se
o specifických mikro-živinách, které jsou účinné ve velmi malých množstvích,
přesto jejich příjem je bezpodmínečně nutný k dobrému zdraví, možná
dokonce i k přežití. Důsledkem odborně neoprávněného, leč stále
prezentovaného tvrzení většiny lékařů, že „dostatečné množství vitaminů
většina z nás přijímá v podobě běžné stravy“ je podceňováním konzumace
vitaminů nejenom vhodnou stravou, ale především formou speciálních doplňků
stravy.

Vitamin

D –

jeden

z vitaminů,

jehož

význam

přesahuje

všechna očekávání
Tento vitamin, veřejnosti známý především jako jeden z „vitaminů rozpustných
v tucích“, který je nutný pro prevenci křivice (rachitis) dětí, je typickým
představitelem negativních důsledků tragicky podceňovaného významu
zdravého životního stylu, zahrnujícího ovšem nejen správnou výživu, ale také
sport a pobyt v přírodě – přesněji řečeno „na slunci“ – a důležitost cíleného
použití doplňků stravy.

Mechanismus působení vitaminu D a jeho vztah k chorobám
1.
2.
3.
4.
5.

Podpora imunitního systému
Tvorba a regulace působení inzulínu slinivkou
Příznivý efekt na myokard a krevní tlak
Svalová síla
Mozková aktivita

Příznivé důsledky lze podle autora objevit v široké škále onemocnění,
jimiž jsou:
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rakovina, hypertenze a oběhová onemocnění, artismus, obezita, revmatoidní
artritida, diabetes l. i 2. typu, mnohočetná skleróza, Crohnova choroba,
chřipka a nachlazení, tuberkulóza, stárnutí, lupenka, ekzém, nespavost, ztráta
vlasů, svalové bolesti, zubní kaz, parodontóza, sportovní výkonnost, makulární
degenerace (onemocnění očí související se stárnutím), pre-eklampsie
(problémy spojené s těhotenstvím), plodnost, astma, cystická fibróza, migrény,
deprese, Alzheimerova choroba, schizofrenie.
Jak vidíte, nemocí je to více než dost. Proto je důležité, že jeden z nosných
principů účinku vitaminu D tkví v tom, že podporuje tvorbu přirozených látek,
zvaných cytokiny, které vykazují silné protizánětlivé účinky. Nicméně tím to ani
zdaleka nekončí.

Vitamin D reguluje činnost genů
Co je v případě tohoto vitaminu mimořádně významné je fakt, že reguluje
činnost stovek genů. Odborníci již dokonce našli tzv. receptory (místa, na
která se váže vitamin D v buňkách) prakticky ve všech tkáních! Z toho vyplývá,
že ani zdaleka nejde jen o kosti (například ve smyslu prevence křivice u dětí či
osteoporózy u žen v menopauze), ale když už o nic jiného, tak přinejmenším
o imunitu. To vysvětluje, proč tak často trpíme chřipkou či obyčejným
nachlazením právě v zimě, kdy je nedostatek slunečného záření. Málo
slunečního svitu (přesněji pobytu na slunci) znamená málo vitaminu D! Ale jak
to, že výskyt onemocnění respiračního traktu či viróz není významně vyšší
v severních oblastech Evropy a Ameriky, kde je sluneční svit významně menší
než na rovníku a v subtropech? Odpověď vás překvapí: populace těchto zemí
mají většinou dostatek vitaminu D ve stravě! Nicméně ani to často nestačí,
proto se zde vyskytují více než jinde některá onemocnění, především
nervového systému, jakými jsou roztroušená skleróza nebo jen „obyčejná“
deprese (a tím pádem také nadprůměrný výskyt sebevražd). Na sever od
35. rovnoběžky se také prokazatelně výrazně zvyšuje riziko vzniku
roztroušené sklerózy, a to až na dvojnásobek.
Klinické projevy nedostatku vitaminu D tedy jasně souvisí se vzdáleností od
rovníku. Ve Skandinávii, kde je celoročně snížená expozice slunečnímu
záření, je zvýšená úmrtnost na některé nádory, a v USA byla nalezena
souvislost mezi rakovinou tlustého střeva a intenzitou slunečního záření
v různých lokalitách. V souvislosti s geografickou polohou bydliště je namístě
připomenout důležitost skladby stravy. Národy zemí, žijících ve „slunečním
stínu“ konzumují potravu bohatou na vitamin D, jehož zdrojem jsou jedině
potraviny živočišného původu, konkrétně tučné mořské ryby, játra, vaječný
žloutek, případně i plnotučné mléko – třeba sobí…..
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Vitamin D je v populaci deficitní natolik, až je to překvapující
Nejnovější výzkumy prokazují, že tento vitamin svým významem daleko
přesahuje původně za hlavní považovanou roli ve fyziologii kostí. Studie
prokazují jeho zásadní nedostatek ve stravě především u populací průmyslově
vyspělých zemí. Deficit vitaminu D byl před desítkami let především příčinou
křivice (rachitis) u dětí, žijících ve městech. Léčení i prevence ozařováním
speciálními UV lampami se sice ukázalo být úspěšným, ale v té době ještě
nebylo známo nic víc o dalších oblastech působení tohoto vitaminu. Příznivý
efekt ozařování vedl k odhalení souvislosti mezi jeho tvorbou v organismu a
vstřebáváním světelného záření. Nakonec bylo možné konstatovat, že až
90 % příjmu vitaminu D je zajištěno jeho tvorbou v kůži v důsledku působení
slunečního záření. Důležité je také roční období, jelikož v našich podmínkách
je možné ze slunce získávat vitamin D pouze od května do října. Pak již kvůli
malému úhlu dopadu slunečního záření na naši pokožku k tvorbě vitaminu D
kůží nedochází. Před desítkami let, kdy nebyl znám vitamin D a do té doby než
se přišlo na možnost použití UV lamp, byl tradičním preventivním postupem
„rybí tuk“ (extrakt z tresčích jater), který se podával především nebo dokonce
pouze malým dětem. Nakonec bylo možné křivici předejít nebo ji léčit dvěma
odlišnými postupy – ozařováním a suplementací (použitím léčiva, které ho
obsahuje). To nakonec vedlo k objevu vitaminu D. Pravda, žijeme sice v jiné
době, kdy asi nehrozí křivice, zato se objevil jiný problém. Lidé stále méně
vycházejí na slunce, jednak protože neustále pracují, jednak proto, že podlehli
strachu z dlouhého pobytu na slunci poté, co odborně nekompetentní autoři
v médiích masivně „straší“ rakovinou kůže, způsobenou opalováním.
Doporučuje se použití ochranného krému s vysokým faktorem. To je zásadní
chyba, která je ještě umocněna těsně následující osobní hygienou za použití
mýdel a sprchových gelů, které vzniklý vitamin v povrchové vrstvě kůže
dokonale odstraní. Důsledkem je situace, popisovaná vědci jako celosvětová
pandemie hypovitaminózy vitaminu D.

Co to je vitamin D
Vitamin D není jediná látka. Účinné jsou jak dva přírodní typy (viz dále), tak
celá skupina látek syntetického původu. Molekuly tohoto vitaminu jsou
steroidní povahy a na konci jejich přeměny je tzv. kalcitriol, který se stejně jako
například steroidní hormony váže na jaderný receptor buněk a zde ovlivňuje
činnost genů. Hlavní účinnou látkou je však 1,25– hydroxy-vitamin D.
Syntetické analogy této molekuly účinkují spíše jen jako aktivátory receptorů
pro samotný účinný vitamin D. Převaha jich je v kostech, příštítných tělíscích,
tenkém střevu, svalových buňkách a ve výstelce cév, v beta-buňkách slinivky
(produkujících inzulín) a v kožních buňkách..
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Vitamin D nejenom pro regulaci metabolismu vápníku a fosforu
Jak ukázaly nové vědecké studie, v případě vitaminu D nelze hovořit výhradně
o jeho funkci jako regulátora metabolismu vápníku a fosforu v souvislosti
s tvorbou a neustálou remodelací (přestavbou) kostní hmoty. Jde totiž o jeho
působení jako látky protinádorové, imunologicky aktivní a kardioprotektivní
(chránící srdce).

Imunologické účinky
Imunita je to, co nás drží při životě. Jakékoliv nepříznivé změny jejího stavu (a
výkonu) se projeví nějakým onemocněním. Studie, zveřejněná v Nature
Imunology (2010) upozorňuje na význam vitaminu D pro stimulaci aktivity
tzv.T-buněk (též zabíječské buňky – natural killer cells). V tom je skryt celý
princip. Velmi překvapivé a přitom nesmírně důležité je zjištění, že podávání
vitaminu D dětem již po porodu až minimálně do ukončeného 1. roku života
sníží riziko vzniku diabetu 1. typu (juvenilního) na pouhých 20 %! Užívání
vitaminu D také snižuje výskyt revmatoidní artritidy. Také tuberkulóza je
častější v populacích, kde je nízký příjem vitaminu D.

Dávkování
Odborná i laická veřejnost stále žije v přesvědčení, že doplňkové použití všech
vitaminů, rozpustných v tucích (A, D, E, K), je rizikové, protože se v organismu
ukládají, a mohou tak způsobit předávkování, spojené s negativními důsledky.
V případě vitaminu D je to tzv. hyperkalcémie (zvýšení hladiny vápníku v krvi)
a v důsledku toho zvýšené riziko tvorby vápenatých močových kamenů a
kalcifikací měkkých tkání. Je však sporné, zda riziko je reálné, protože
neexistují studie, které by to definitivně prokázaly. Nicméně právě tato
nepodložená tvrzení jsou pro zdravotní legislativu pádnými argumenty při
velmi opatrné formulaci denní doporučené dávky, která se pohybuje v průměru
na hodnotě 400 I.U. (zkratka I.U. znamená international units a odpovídá
konkrétnímu množství 10 mcg – mikrogramů). Ta je stále platná navzdory
nejnovějším vědeckým objevům. Přitom jde o tzv. minimální nutné množství,
pravděpodobně zajišťující ochranu před křivicí dětí. Ale nic víc! Příznivé
zdravotní účinky se však projeví až v případě delšího podávání tzv.
farmakologických množství (též „klinicky účinná dávka“), která jsou 10× (!)
vyšší. Podle nejnovějších návrhů specialistů musí být doporučená dávka
zvýšena pro děti do cca 7 let až na 1400 I.U. a pro dospělé až na 6000 I.U.
(odpovídá to 40 a 150 mikrogramům).

Rozdíly ve zdrojích vitaminu D
Přirozený vitamin je označován jako D3 (též cholecalciferol). Tvoří se
v důsledku ozáření UV(B) paprsky přímo v kůži. Jeho účinnost je údajně
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výrazně vyšší, než když se použije doplněk stravy, obsahující většinou jeho
syntetického „bratříčka“, kterým je vitamin D2 (též ergocalciferol). Nicméně
v obou případech se stále jedná jen o tzv. prekurzory, čili o základní
sloučeniny, z nichž se v játrech tvoří biologicky aktivní forma vitaminu, zvaná
1,25-dihydroxyvitamin D.

Vitamin D a nádorová onemocnění
Články o chorobách jsou vždy depresivní, tak začněme optimisticky. Studie,
zveřejněná v British Journal of Cancer zjistila, že vitamin D zvyšuje šanci přežít
rakovinu tlustého střeva. Tato studie ale není jediná! Hypotéza, že tento vitamin
má těsný vztah k prevenci nádorových onemocnění byla testována a potvrzena
více než 200 studiemi, stejně jako mechanismus jeho působení, který byl
studován více než 2500 pracovišti. Je tedy „nad slunce jasnější“, že vitamin D
není jen látkou, která brání vzniku křivice, nýbrž jeho efekty jsou mnohem širší.
Jedním z těch nejdůležitějších jsou příznivé účinky v prevenci nádorových
onemocnění, jimiž jsou kromě již zmíněné rakoviny tlustého střeva také rakovina
prsu, slinivky, plic, vaječníků, prostaty a kůže. Některé preklinické studie zmiňují
protinádorový účinek dokonce i u leukémie a myelomu. V případě rakoviny
prostaty se ukázalo, že existuje synergický (vzájemně se potencující) příznivý
efekt s chemoterapií! Ta méně příznivá zpráva zní: onkologové nechápou
význam podávání doplňků stravy jako účinných prostředků v podpůrné léčbě a
v rekonvalescenci pokud je dokonce neodmítají! Přitom je například evidentní, že
dostatek vitaminu D (v dávkách 10tinásobku denní doporučené dávky) sníží
riziko nádorových onemocnění až o 60 %!

Vitamin D a srdeční onemocnění
Vitamin D je velmi důležitý v prevenci oběhových onemocnění a infarktu
myokardu jak prokázala studie, realizovaná u žen. Ty z nich, které používaly
doplňky s vitaminem D, měly o 30 % nižší riziko vzniku oběhových
onemocnění. Nedostatečné množství vitaminu D je prokazatelně spojeno
s téměř dvojnásobně vyšším rizikem infarktu u osob, trpících diabetem. Když
to shrneme – nízká hladina vitaminu D znamená dvojnásobné riziko úmrtí na
oběhové onemocnění. Studie, provedené zatím jen na zvířatech prokázaly, že
nedostatek buněčných (jaderných) receptorů vitaminu D vede k těžké
hypertenzi, hypertrofii levé komory srdeční a k proteinurii (přítomnost proteinů
v moči jako ukazatel poškození ledvin vysokým krevním tlakem). Nedostatek
tohoto vitaminu totiž vyvolá zvýšenou tvorbu parathormonu (hormon
příštítných tělísek), který působí toxicky na oběhový systém.
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Vitamin D a stárnutí
Američtí specialisté odhadují, že minimálně 85 % seniorů trpí deficitem
vitaminu D! Podobně je tomu i s dalšími důležitými vitaminy. Výsledky studie,
publikované v časopise Clinical Endokrinology roku 2009 prokázaly, že deficit
vitaminu D u starších lidí výrazně zvyšuje riziko předčasného úmrtí na
jakoukoliv se stářím související chorobu.

Osteoporóza
Toto onemocnění je spojováno především se stárnutím. Sice není smrtelné,
ale jeho důsledky jsou velmi nepříjemné, protože dokáží nemocného zcela
invalidizovat. Riziko je výrazně vyšší u žen v menopauze. Studie, zveřejněná
v Diabetes Care prokazuje, že zdaleka nejlepší efekt v prevenci nabízí
kombinace vitaminu D s vápníkem v podobě doplňků stravy.

Vitamin D jako účinná prevence i podpůrná léčba sclerosis
multiplex (mnohočetná skleróza) a psoriázy (lupenky)
Autoři studie, představené v PLoS Genetics potvrzují mimořádný význam
včasné prevence sklerózy multiplex jako velmi devastující choroby,
podáváním vitaminu D a pravidelným sluněním. V případě lupenky je použití
derivátu vitaminu D spolu s „ozařováním“ UV světlem dávno známým
terapeutickým postupem. Přesto je nutné zmínit jednu z nejnovějších studií,
prezentovanou v Journal of Allergy and Clinical Imunology roku2008. Jde
o zjištění, že podávání vitaminu D ve formě doplňku stravy je účinným
prostředkem zmírnění stavu atopické dermatitidy (tzv.ekzém).

Vitamin D v prevenci vzniku metabolického syndromu
Metabolický syndrom je civilizační onemocnění, sdružující klinické projevy
jimiž jsou vysoký krevní tlak, zvýšená hladina krevního cukru (snížená
produkce inzulínu nebo snížená citlivost tkání k inzulínu), riziková hladina
krevních tuků (triglyceridů) a vysoká hodnota LDL-cholesterolu, a v neposlední
řadě také tzv.centrální obezita (obezita tzv.mužského typu - typ „jablko“).
Studie, prezentovaná americkými autory v Journal of Clinical Lipidology roku
2009 potvrzuje předpoklad, že podávání vitaminu D je účinnou prevencí
vzniku tohoto onemocnění a to především díky tomu, že dojde ke zvýšení
hladiny HDL-cholesterolu (ochranného) a snížení hodnoty triglyceridů.

Nebojte se slunce
V souvislosti s letním obdobím jste jistě zaznamenali, že v médiích se objevuje
hysterická kampaň boje proti rakovině kůže. Jste varováni, abyste nechodili na
slunce v poledních hodinách, abyste se neslunili déle než 10–20 minut a na
9
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přímém slunci nebyli bez oděvu nebo se chránili slunečníkem či skrývali ve
stínu. Obliba opalování navzdory varováním stále roste. Toho velmi šikovně
využívají výrobci „sluneční kosmetiky“. Nejhorší demagogií, zneužívanou
k obchodním zájmům, je tvrzení, že krémy s vysokým ochranným faktorem
proti záření UVA a UVB, je již zmíněné „strašení“ rakovinou kůže odborníky.
Výrobci slibují bezpečí, pokud na sebe kdykoliv půjdete na slunce, naplácáte
jejich „100% účinný krém“ a po slunění „mléko po opalování“. To vše za
mnoho peněz, ale přesto plné chemie, která vám víc ublíží, než pomůže.
Nelze kategoricky tvrdit, že takové krémy nejsou účinné, naopak. Nicméně
opalování s nimi znamená poškodit si pleť asi víc než bez nich. O tom, že se
nevytvoří žádný vitamin D ani nemluvě. Tím však „causa opalování“ nekončí!
Je totiž běžným zvykem ihned po koupání (bez ohledu zda v moři či v bazénu)
se osprchovat teplou vodou a mýdlem či sprchovým gelem. To je chyba,
protože tak zcela vstřebání již vytvořeného vitaminu D z kůže zabráníte. Podle
nejnovějších zjištění je k tomu, aby se mohl vytvořit vitamin D po opalování
nutné nepoužívat při hygieně jakékoliv kosmetické „odmašťovací“ prostředky.

Opalujete se?
Dejte tedy pozor na použití vitaminu A jako jednoho z vitaminů, mylně
považovaných za ochranný faktor UV záření. Ten totiž nefunguje! Ale pozor –
hovořím o syntetickém vitaminu A, nikoliv o jeho přirozeném prekurzoru –
beta-karotenu. Použití doplňků s beta-karotenem se stalo módou, protože je
možné jej použít jako účinnou náhradu ochranných krémů. Nutné je tedy
kontrolovat, zda doplněk, který chcete použít, neobsahuje vitamin A, ale betakaroten. Nic z toho co je zde uvedeno, však neznamená, že vitamin A jako
takový je pouze škodlivý, nebo že není nutné dbát na jeho příjem formou
konzumace jeho přírodních zdrojů! Možná jste se dokonce dočetli, že vitamin
A může být toxický. Mohla by to být pravda avšak jen v případě, kdy současně
trpíte nedostatkem vitaminu D! Toto je jeden z důkazů, že vitaminy by měly být
konzumovány uváženě a nejlépe v podobě správně vyvážené směsi.
Z toho, co zde již bylo řečeno, vyplývá základní doporučení:
1. Rozumně se opalujte co možná nejčastěji
2. Nepoužívejte opalovací krémy s vysokým ochranným faktorem
3. Používejte beta-karoten jako základní přírodní preventivní ochranný
prostředek
4. Nemyjte se mýdlem a sprchovým gelem po opalování – jen vodou
AUTOR: RNDr. Petr Fořt, CSc., nutriční poradce, dietolog a privátní konzultant pro výživu

Zdroj: https://www.nejenleky.cz
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Známá neznámá Třebíč - Masarykovo náměstí
Pan Mašek, který je naším novým klientem na domově Kubešova,
má paměť, kterou by mu mohl leckdo závidět.
Poprosila jsem ho, zda bychom mohli sepsat vzpomínky na starou Třebíč,
na dávno zapomenuté uličky, starobylé domy, krámky a jejich majitele,
všechno to, co dělalo město krásným a nezapomenutelným místem..

Chci jen velmi krátce zavzpomínat na dnes již velmi změněnou část
města a to na Masarykovo náměstí a z části přilehlé ulice.
Začneme-li severní částí náměstí od poloviny tzv. Pivovarského kopce,
byla nad pivovarským dvorem, kde se vyplachovaly a smolily tehdy
dřevěné sudy, Filipova tiskárna, jejíž druhá část, prodejna, byla
v Hasskově ulici. Nad tiskárnou stály dva téměř stejné domy
s předzahrádkami. V tom spodnějším měl v sedmdesátých a
osmdesátých letech v přízemí dílnu velmi šikovný zámečník.
11
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Pokud se dobře pamatuji, bydlel v jednom z těch domů pan Kubík. Chodil
po Třebíči s hranatým košem, který nosil před sebou a v něm byly ty
nejlepší preclíky, rohlíky a další pečivo.
Nad těmito domy stál dům rodiny Pleskačovy, která provozovala s černou
pragovkou autoškolu. Zajímavostí byl v hale stojící (na dnešní podmínky
primitivní) trenažer. Později v tomto domě sídlila prodejna nábytku, rodina
pak bydlela v poschodí domu. Dnes je tam proluka a parkoviště. Byl tam
dům kadeřníka pana Cahy, kadeřnictví bylo situované na západní straně
Jihlavské brány. Dům byl zbourán začátkem šedesátých let minulého
století. V domě pana Cahy bydlela rodina pana Bačáka, který měl obchod
vedle bytu a později pracoval ve Vodárně.
Dnes ještě stojí dům obchodníka Donutila, který měl obchod proti dnes již
bývalé „Zdravce“. Prostor, kde je dnes parkoviště a kde se na kraji
prodává v malém přívěsu pečivo, patřil obchodníku Veselému a pokud
mě paměť neklame, byl to dědeček primáře MuDr Veselého
z rehabilitace. Když ještě uvedený dům stál, byl v něm sklad nábytku.
Následoval bok budovy školy a vysoká zeď zahrady patřící faře Sv.
Martina. Na konci této části náměstí stál obytný dům, kde v přízemí
ordinoval MuDr Samek, otec doktora Samka. V poschodí bydlela rodina
Švejdova. V průčelí východní strany náměstí stojí dům dnes již bývalé
rodiny Pavlíkovy a následuje památné Gymnázium a dům obchodnice
s uhlím. Náměstí uzavíral dům, v jehož přízemí byla Holbova zelenina.
Součástí náměstí byla i čerpací stanice benzínu, která tam stála, než se
postavila čerpačka na Hrotovické ulici. Naproti přes ulici ze špice ulice
Sokolská býval krámek pana Mijoviče, obchodníka s „turamedem“.
Pokračujeme-li jižní stranou Masarykova náměstí, narazíme na Jurův
zájezdní hostinec, který měl na svou dobu velké parkoviště před
restaurací a rozlehlý dvorní trakt. Po zřízení strojních traktorových stanic
zde byla umístěna pobočka, vybavená traktory Zetor 25 s výfukem
vedeným bokem sedadla. Též tam bylo několik dvoupalivových traktorů
Škoda 30. Dál byl rozlehlý Bartussův dům, ve kterém bylo umístěno
několik obchodů různého zaměření. Na rohu domu knihkupectví pana
12
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Kloudy. Před vchodem u silnice byla umístěna čerpací stanice systému
dvou pětilitrových přečerpávacích sklenic, kdy jedna sklenice vypouštěla
a druhá se ručním čerpadlem plnila. V době, kdy bylo již ČSAD, stávaly
před uvedenou čerpačkou dlouhé fronty autobusů. Za vchodem
následovalo holičství pana Horáčka, později mlékárna ještě později
obchod s textilní galanterií, z něhož jedna strana ústila do Smrtelné ulice,
později zde byl obchod s ovocem a zeleninou.
Na rohu budovy po několika schodech malý obchod Modiství, později
prodejna Tabáku. V pokračování budovy ve Smrtelné ulici bylo velmi
populární cukrářství rodiny Chytilovy, kde byla ve své době nejlepší
zmrzlina a pudinkové řezy v Třebíči. Následoval velmi krátce otevřený
obchod pana Novotného s drogistickým zbožím. V ulici na levé straně
byla kamenosochařství pana Slámy a pana Biegla. V pokračování řady
domů byl nejprve dům špeditéra Zeiberta. V průčelí domu bylo mezi
Smrtelnou ulicí a vraty malé řeznictví pana Karbaše, který se později
přestěhoval na spodní stranu Karlova náměstí, v současné době
Havlíčkovo řeznictví. Na druhé straně budovy byl vchod malými dveřmi
do kancelářské budovy, kde pracovala již jako mladá holka paní
Hofirková, rozená Tvarůžková. Její otec byl dlouholetý řidič firmy, potom
jezdil s taxi.
V poschodí přední budovy bydleli Čechovi, pan Čech taxikařil. Jeho černá
Tatra stávala před domem. Paní Čechová rozvážela telegramy.
Následoval dům Jednoty katolických tovaryšů, v jehož horní části průčelí
byl letopočet MCM. Domu vévodila dvoukřídlá vrata, nalevo měl obchod
pan Topinka. V přední části bydlel pan Matěj Mašek (nebyl se mnou
příbuzný). Povoláním byl sice truhlář, ovšem známější byl jako režisér.
Jeho duety s divadelní partnerkou, učitelkou mateřské školy, paní
Palome, bylo legendární. Při jejich vystoupení diváci málem padali ze
židlí. V jeho zadní části byl divadelní sál s poměrně velkým jevištěm.
Pokračoval velkou zahradou, která byla stupňovitě rozdělena tak, aby
pomocí tří altánů bylo možné provozovat letní divadlo. Prostřední altán
sloužil pro osazení orchestrem a konání koncertů. Na pravé straně
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objektu byla hospoda spolku, byla otevřena pouze v sobotu a v neděli.
Pivo zde čepované pocházelo z Třebíčského pivovaru a díky výbornému
sklepu pod hospodou i dobré kvality. Hospodu po válce vymaloval
třebíčský malíř pan Urbánek a jeho malba na zdi výčepu – pavouk křižák
s glosou: Tovaryšů hospoda, kteří..atd byla doslova uměleckým dílem.
Asi v roce 1951 byl z uvedeného objektu zřízen ODPM a prvním
ředitelem se stal pan Mládek. V řadě domů stál dům pana Šilhana,
v jehož přední části v poschodí bydleli Chytilovi. V přízemí byly kanceláře
firmy. Pan Šilhan postavil po válce nový obytný dům a to na opačném
konci pozemku, v aleji pod parkem. Bydlel v něm Ivan, nejstarší ze tří
jeho dětí. Další byl dům bratří Šlechtů. Jeden provozoval restauraci
v pravé části domu, druhý měl obchod se zvěřinou a s rybami o vánocích.
Dalším domem byl dům Pustějovských, který se vyznačoval oválným
svatým obrazem. Následoval tmavý dům firmy ZON, v uvedeném objektu
byly hned tři studně s velmi dobrou vodou. Na konci řady domů bylo na
rohu Papírnictví, dobře umístěné proti škole. Tím jsme se dostali
k vysokému rohovému domu, v jehož přízemí bydlel a měl ordinaci MuDr
Choutka s manželkou a dcerou Evou, která pracovala jako lékařka ve
znojemské nemocnici. Garáž s autem měli z druhé strany domu, v tzv.
Pivovarském kopci. Málokdo ví, že ve skále bylo vysekáno svaté
zastavení.
A to je zatím vše. Další zastavení zase příště..
Milan Mašek
DpS Kubešova

Stará čerpací stanice
vpravo dole
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DpS Koutkova
Valentýnské malování
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DpS Koutkova
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Velikonoce se blíží, začínáme s výrobou dekorací
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Květiny nám dělají radost, ať už je dostaneme nebo je sami pěstujeme, jako
třeba paní Vincková. Té své říká Kočičí ocásky
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Osvědčená ochrana proti chřipce z doby našich
prababiček
Původní zdroj historického článku:
Národní listy - 1935, autorka p. Tippmannová.

Nejrůznější epidemie chřipek trápí lidstvo již velmi dlouhou dobu. Článek
z roku 1935 vám nabídne řadu užitečných a osvědčených rad, jak svou
odolnost proti chřipkové nákaze zvýšit.
Proč je nyní průběh chřipek horší než býval.
Dříve se jarní a podzimní onemocnění odbylo rýmou, o níž se říkalo,
že odvádí devaterou nemoc.
Nyní jest podzimní a zimní období provázeno chřipkovými epidemiemi.
Chřipka není už považována za nemoc, kterou vyléčíme mávnutím ruky a
nadějí: „Však ono to přejde“.
Každá churavost působí na nervový systém i ta rýma vyvolávala mrzutou
náladu, nechuť k práci a bolest hlavy. Chřipka, která nahradila tu svou
nevinnou sestru rýmu, se tak odbýti nedá, a běda, když se o to někdo
pokouší. Následky jsou nepříjemné; i když to není zápal plic, zánět
19
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středoucha, nebo nějaká podobná velmi vážná nemoc, zůstane po
nevyléčené chřipce vždy jistá nervosita a dlouho trvající neschopnost a
nechuť k intensivní práci.
Dříve děti běhaly s mokrými nosíky a trochu zkalenýma očkama a
maminky ani nenapadlo, aby je honily do postele a podrobovaly léčení;
dnes se na rýmu díváme jinak; vidíme v ní doprovod nemoci, která
zaslouží pozornosti.
Na naše nervy jest naloženo tolik, že nesnesou více. Děti jsou nuceny k
stálé ostražitosti; bezstarostné hraní na mezi, kde kromě ptáčků a kytiček
nebylo ničeho, a to nebylo zdraví a životu nebezpečno, jest nenávratně
pryč. Dnes jest i cesta do školy určitou zkouškou nervů. Přecházení
silnice neb ulice, hukot aut, neradostné vzdechy matky a otce, hovor o
trampotách, krisi, nedostatku, nejistotě existence, to všecko působí na
děti, ať jsou malé nebo velké. Ty malé nechápou, jen cítí — ty větší
chápou i cítí.
Fakt, že máme nyní velmi mnoho nervosních dětí, jest nepopiratelný. Že
jsou dospělí nervosní, ví každý. A zde jsme u důvodu, proč se chřipka
stává tak zákeřnou a zachvacuje celé tělo. Bolí hlava, bolí ruce, nohy jsou
těžké a nálada, že by člověk, kdyby to šlo, sám sebe pozřel. Někteří
lékaři popírají nebezpečí nachlazení, ale nutno tomu rozumět. Strach
před průvanem, před stoupnutím na studenou podlahu je neodůvodněný.
Průvan není něčím jiným než vítr a vítr škodí jen tehdy, je-li mu na delší
dobu vystavena nepohybující se část těla.
Nachlazení z ovanutí větrem nenastane, ale nastane nachlazení, když
dlouhou dobu a bez pohybu jsme v chladu. Je-li působení chladu zvenčí
větší, než výroba tepla, kterou je tělo schopno vytvořiti, nastává pak
snadno ochuravění. Horečka, kterou se hlásí četné nemoci, jest mnohými
lékaři označována jako svépomoc těla proti nemoci. Injekce, způsobující
horečku, jsou v lékařství s úspěchem užívány (ovšem jen v určitých
případech).
Jsme-li v chladu, máme se pohybovati. Cítíme-li, že jsme prochladli, nebo
obáváme-li se, že prochladly děti, přimějme je, aby se aspoň potom
prochladnutí pohybovaly. Cvičme chvíli, aby se krev rozproudila,
20
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abychom se zahřáli, aby prudší cirkulace krve zdolala bacily, které se v
našem těle při snížení teploty velmi snadno usídlí.
Hlásí-li se nachlazeni anebo infekcí získaná chřipka, jest důkladné
vypocení prostředkem, který i když naprosto neodstraní, jistě aspoň
zmírní chorobu. V čaji rozpuštěný aspirin nebo není-li po ruce horký čaj s
citronem, nebo lípový odvar s citronem a napaření nohou ve slané vodě,
jest přece domácí prostředek pro pocení. Já používám kompresu z
píšťanského bahna.
Koupila jsem jej proti reumatismu, ale upotřebuji jej vždy, když jsem v
nebezpečí, že mne chřipka porazí na lopatky. Přiložím jej horký, jak
snesu, na záda nebo na prsa, vypiji čaj s citronem neb aspirinem a účinek
ještě nikdy neselhal.
Předcházím nemoc a snad proto jsem chřipkami a jim podobnými
nemocemi nikdy netrpěla. I angínu vyháním přiložením výše zmíněného
kompresu na krk. Neusmívejte se! Když kolem řádily chřipky a bylo v
každém domě několik pacientů, ani já ani moje děti jsme nepodlehly
nákaze. Předešla jsem nemoc, když se nevinně začala hlásiti mrazením a
špatnou náladou.
Náš velmi otřesený a poměry oslabený nervový systém jest jedním z
důvodů, že se z nevinné nemoci stává nemoc vážná; chvat, který vám
nedovoluje zůstati doma a léčiti se, nebo si aspoň odpočinouti, když se
objeví malá indisposice, jest důvodem druhým. Jeden den ztrávený v
posteli, jednoduché prostředky pro pocení by zamezily několikadenní
nebo i několikatýdenní onemocnění, když už nemoc nad námi vyhrála.
Musíme chtíti vyhráti nad ní.
Neposledním důvodem, že právě chřipka se jeví v tak vážných formách,
jest nedostatek spánku. Spí málo velcí i děti — a nervy vyčerpávané
intensivnějším životem by potřebovaly delší dobu klidu než kolik
potřebovaly za idylických dob před sto lety. Kdo dovede obětovat aspoň
osm hodin denně spánku, jest vzdornější proti chřipce i ostatním
nemocem.
Národní listy - 1935
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Trénink paměti
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Doplňte přísloví:

Doplňte do vět správná slova:
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Trénink paměti
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

Zkuste rozluštit tyto přesmyčky týkající se jídla

Co mají společného slova?
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Pravdivé příběhy a osudy

Moje babička je pěkné číslo. To, co vyvádí, nezvládám.
Ani vy byste to nedali.
(Jana 35 let)
Senioři jsou často automaticky pokládáni za křehké a nemohoucí.
Někteří z nich si ale s takovým škatulkováním hlavu nelámou a i
mladým se z toho, co předvádí, jen tají dech.
Janina babička je podnikavá žena odjakživa. Namísto toho, aby s
věkem ztrácela sílu, se ale zdá, že jí naopak napadají větší a větší
vylomeniny. Jana i její rodiče to sledují raději zpovzdálí a netroufnou
si se do babiččina náročného programu zapojit.
To je můj život, holčičko!
Tak přesně tohle mi řekla babička snad pokaždé, když jsem se jako
malá probírala jejími krabicemi plnými medailí, diplomů a fotek.
Cvičila gymnastiku snad od tří let a poté, co odešla do sportovního
důchodu, se věnovala trénování mladých nadějných sportovkyň.
Já jsem sice dostala po babičce jméno, ale to bylo všechno, co jsem
po ní zdědila. Odmala mě bavily knížky, malování a ruční práce, nad
kterými moje energická babi jen znuděně mávala rukou.
Ani moje máma, její dcera, po babičce vášeň pro sport zrovna
nezdědila. Možná i proto babi zůstávala jako trenérka v místním
sokole tak dlouho, jak to šlo.
Nakonec ale i trénování nechala a docházela jen jednou za týden
jako lektorka na cvičení pro seniory. Pokaždé, když jsem ji viděla, jak
rázným krokem pochoduje směrem k sokolu, říkala jsem si, že je to
asi jediná hodina seniorského cvičení, které se vyrovná vojenské
přehlídce.
Jenže babi Jana byla natolik zvyklá mít dny k prasknutí napěchované
akcí, že brzy po tom, co přestala trénovat malé gymnastky, začala mít
„roupy”. Asi jediná věc, kterou nedokázala udělat, bylo zahálet.
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Pravdivé příběhy a osudy

Začala organizovat výlety pro svoje známé, ale ukázalo se, že jen
málo z nich s ní dokáže držet krok. Většinou její kamarádky toužily po
tom, aby se usadily na lavičku s výhledem a v klidu si vypily kafíčko z
termosky, zatímco babička měla naplánovanou tříhodinovou túru.
Nějakou dobu jezdila na výlety sama, dokonce si koupila nový foťák –
prý proto, aby se ten čas na výletě pořádně využil – ale pak začala
hledat další zábavu.
Jedno lednové odpoledne se za mnou přiřítila kamarádka s očima
navrch hlavy. Úplně se zalykala a já také, když mi konečně řekla, co
se děje. Právě potkala u řeky mojí babičku. Tedy spíš v řece. V
plavkách a kulichu.
Ten den mrzlo, až praštělo, řeka musela mít teplotu sotva nad nulou.
Kamarádka tvrdila, že babička vypadala nadmíru spokojeně a vesele
na ni z vody mávala.
Nemohla jsem se ubránit obavám. Babi Jana byla sice fyzicky velmi
zdatná, ale tohle se už i mně zdálo opravdu příliš. Večer jsme se za
ní vypravily společně s mámou, abychom jí promluvily do duše. Jenže
celý večer dopadl úplně jinak, než jsme čekaly.
Máma se samozřejmě zhrozila, když jsem jí vyprávěla, co se stalo a
kde kamarádka babičku „načapala“. Dorazily jsme do babiččina bytu
patřičně rozhořčené a připravené babičce sice něžně, ale pořád
vynadat. Než jsme se nadechly a spustily řeč složenou z pádných
argumentů, začala babička sama.
Vlastně nás vůbec nepustila ke slovu. Vychvalovala si novou metodu
otužování, kterou objevila. Cvičí nějaká dechová cvičení a díky tomu
jí studená voda vůbec nevadí.
Naopak, je to prý příjemné a ona se cítí nejen zdravější a silnější, ale
má dokonce pocit, že jí po takové ledové koupeli samy od sebe mizí
vrásky.
A protože chce dělat věci pořádně, neváhala a vstoupila do místního
klubu otužilců. A protože nás má ráda, přinesla samozřejmě přihlášky
i pro nás.
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Pravdivé příběhy a osudy

V tu chvíli jsme se už nadechovaly, že teď bude ta správná chvíle
zase na náš proslov, ale babička mluvila a mluvila. Po několika
dalších minutách už jsme nevěděly, kde nám hlavy stojí.
Po další půlhodině babiččina plamenného projevu jsme najednou s
mámou obě dvě držely v ruce tužky a vyplňovaly přihlášky do klubu
otužilců.
Zítra to vypukne a my jdeme s babičkou na naše první společné
setkání s otužilci a ledovou vodou. Doteď nevím, jak se to stalo, ale
už asi nemám šanci vycouvat. Babička mě přesvědčuje, že aspoň po
kotníky to určitě zvládnu. Tak mi držte palce.

Ilustrační foto

26

Křížovky….
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vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv

KŘÍŽOVKA
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Pro zasmání…
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Víte, že výuka online je jako vyvolávání duchů?učitelka: „Honzo, Honzo, jsi
mezi námi? Jestli ano, ozvi se!“
Může bohatý a úspěšný Číňan kritizovat vládu?
Může. Ale bude ho škoda...
Nevěřil bych, že mě vyhodí z práce, když prostě jen pustím sednout slepce. A to
jsem byl třikrát za sebou jmenovaný autobusákem měsíce!
Ruským vědcům se povedlo zkřížit zlatou rybku a žraloka a vznikla zlatá rybka,
která vám splní poslední tři přání.
Zákazník si stěžuje v restauraci:
„Číšníku, ta ryba, co jsem si objednal, není dopečená!“
„To není možné,“ říká číšník, „sám jsem byl při její přípravě!“
„Tak jak je možné, že mi chce splnit 3 přání?“
„Taťuldo, dej mi 5 korun.“
„Nedám, Hurvínku.“
„Když mi dáš 5 korun, tak ti řeknu, co říká každé ráno pošťák paní Kateřině.“
„Tady máš, co říká?“
„Dobrý den, tady je vaše pošta.“
„Až si mě vezmeš, můj milý, chci abys věděl, že s tebou chci vždy sdílet všechny tvé
neúspěchy, prohry, trable, těžkosti a jiná trápení,“ vyznává se dívka. „Ale já jsem
celkem šťastný muž, nemám žádná trápení ani problémy,“ opáčí chlapec.
„Taky sis mě ještě nevzal!“
Zřítil se zbrusu nový dům.
„Za to můžou cihly, byly špatně vypálené!“
Cihly protestují:
„To je lež, my za nic nemůžeme, to písek byl špatně prosetý!“
Písek je proti:
„Kdepak, já jsem byl v naprostém pořádku, za to může vápno!“
Vápno nesouhlasí:
„Já bylo výborně hašené, to je určitě vina cementu!“
Cement klidně odpoví:
„Mě do toho netahejte, já tam vůbec nebyl!“
Uklízečka na výslechu:
„Proč jste neutekla, když na vás ten zloděj mířil pistolí?“
„Protože za mnou byl on, vlevo a vpravo zdi a vepředu jsem měla vytřeno.“
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Kronika událostí

DpS Koutkova
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V březnu oslaví své narozeniny:
paní Dočkalová Vladimíra
paní Jelínková Věra
paní Součková Blažena
paní Blažková Miluška
pan Tesař Stanislav, Ing.
pan Mašek Jaroslav
paní Mládková Drahoslava
paní Outulná Anděla
paní Večeřová Josefa
paní Ostrihonová Jarmila
paní Nováčková Růžena
pan Škorpík Emil
paní Vaverková Blažena
paní Sládečková Věra
paní Vafková Arnoštka
paní Konečná Květuše
paní Mastná Marie
paní Rybníčková Vincencie

Přejeme vše nejlepší, hodně zdraví, štěstí, lásky a spokojenosti.

S lítostí oznamujeme, že nás navždy opustily:
paní Klímová Marie
paní Žáková Marie
paní Vaníčková Marie
paní Spurná Bohumila, MUDr.
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DpS Kubešova
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V březnu oslaví své narozeniny:
paní Jaroslava Kolouchová
pan Petr Caha
pan Josef Marek
pan Vlastimil Matoušek
pan Jiří Sedlák
pan Petr Zeman

Přejeme vše nejlepší, hodně zdraví, štěstí, lásky a
spokojenosti.
Vítáme nové obyvatele:
Paní Marii Štěpkovou
Paní Ludmilu Kadlecovou
Pana Lubomíra Kolínského
Paní Alžbětu Zejdovou
Paní Jindřišku Dennerovou
Pana Vladimíra Cahu
Pana Lubomíra Nahodila
Pana Pavla Feldbábela
S lítostí oznamujeme, že nás navždy opustil:

Pan Jan Šimeček
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 Před tím, než se rozhodnete prorazit hlavou zeď, zamyslete
se, co budete dělat ve vedlejší místnosti.
 Jedna z nejlepších rad:
Neber kritiku od někoho, za kým by sis nikdy nešel pro
radu.
 Ti, co jsou zvyklí dávat, musí nastavit hranice, protože
ti, co jsou zvyklí brát, obvykle žádné nemají.
 Diskuze ve vztahu je lepší než hádka.
Hádka ukáže, kdo je lepší. Diskuze, co je lepší.
 Myslete na to, co chcete, nikoli na to, co nechcete.
 Rozčilovat se znamená mstít se na vlastním zdraví pro
blbost jiných.
 Hlupák žvaní. Chytrý mluví. Moudrý koná.
 Jakmile si začneme myslet, že jsme lepší než ostatní lidé,
nic jsme nepochopili.
 Nezajímej se o množství, ale o kvalitu přátel.
 Sebejistota nevychází z toho, že víš co dělat, ale že se nebojíš
šlápnout vedle.
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