Úvodník
Vážení čtenáři,
jaro a léto jsou již za námi a nastalo období, které se snoubí s barevným pohledem na svět. Každý den, když ráno přijíždím do Hlinska
si říkám, jak je na tom světě krásně. Cestou mě těší pohledy na pestře zbarvené listy stromů, zejména javorů, dubů i buků. Nádherně
červenými listy se chlubí škunpy. Pole jsou na mnohých místech již
sklizeny i zorány a tam, kde zemědělci s kombajny a traktory ještě
nevyjeli, zejména na pole s kukuřicí nebo slunečnicemi, se také již
brzy dostane. V ranních mlhách se v oparu schovává srnčí, které
se snaží na sklizených polích najít něco dobrého. Letošní babí léto přineslo velké potěšení
zejména milovníkům houbaření. Sezóna, ve které nejenom vášniví mykologové tráví mnoho
času procházkami po lesích s košíkem, s cílem nasbírat pěknou úrodu, je již pomalu za námi.
A že těch houbařských úlovků letos bylo! Houby rostly jako po dešti a místo košíků jsme se
do lesů mohli vydat spíše s nůší a kosou.

Letošní říjen byl spojen s obdobím voleb do poslanecké sněmovny. Znamená to, že jsme měli
možnost volit na základě svých představ 200 nových kandidátů z různých politických stran,
kteří budou mít v budoucích čtyřech letech na starost dobro naší republiky. Nejenom v médiích
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jsme mohli shlédnout plejádu politiků, lídrů jednotlivých politických stran, kteří se snažili
veřejnost seznámit se svými volebními prioritami. Doufejme, že rozhodnutí nastoupivších
poslanců bude jen ku prospěchu naší společnosti…
A co vše mimořádného se ještě v září a v říjnu přihodilo? Kromě toho, že cena 250 g másla
vystoupala v obchodních řetězcích na cenu minimálně 50 Kč (což je skutečně tragické), v 69.
závodu Zlaté přilby v Pardubicích po 21 letech vyhrál český závodník Milík a 127. Velkou
pardubickou vyhrál žokej Jan Kratochvíl ze stáje pana Josefa Váni. Také došlo ke změně
letního času na zimní, což bohužel mnohým z nás činí velké problémy. Bohužel, na podzim
odešli do hereckého nebe i naši dva slavní a zasloužilí herci pan Jan Tříska (80 let) a Květa
Fialová (88 let).
Po dušičkovém čase se již pomalu, ale jistě budeme chystat na zimní období, které naši krajinu
zahalí do bílého závoje. Užívejte všech podzimních dnů s elánem a z každé pěkné chvilky
se snažte vytěžit maximum!
Krásné dny Vám přeje
Eva Holečková
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Trocha
vtipné kaše
DRACHTINKA
Trocha vtipné kaše

Lidské duši máloco prospěje víc než trocha vtipné kaše. Kdo ji pojedl, lépe myslí, lépe vnímá a lépe žije, než-li ten, který vtipnou kaši nikdy neokusil. Lidová
slovesnost vtipnou kaši nabízí, její nejoblíbenější formou je vtip neboli anekdota.

Slovo anekdota
Slovo anekdota pochází z řečtiny a jeho původní význam je utajovaný příběh ze života, něco,
co nemělo být zveřejněno. Anekdoty se ve středověku vkládaly do kázání a kronik jako
moralizující příklady, později bývaly
oblíbenou součástí lidových kalendářů. Od 19. století anekdoty zařazovali
do svých periodik i vydatelé novin
a časopisů.
Dnes se anekdoty šíří ústně, ale také
internetem, vznikají celé weby nabízející anekdoty z nejrůznějších prostředí. Dnešní anekdoty zesměšňují
osoby, různé situace, rasy, národy,
společenské vrstvy a zvyky.
Vtipy neboli anekdoty můžeme nacházet v nejrůznějším prostředí, velmi oblíbené jsou politické,
policejní, o blondýnách, manželské, erotické a mnoho jiných. Podle použitých prostředků se
rozlišují vtipy s jemným humorem a vtipy s humorem, který je považován za černý, pro ty
nejsilnější se vžil termín kameňák.
V českých anekdotách se objevují postavy spojené s určitým prostředím a s určitým obdobím,
takže některý typ postavy časem mizí a jiný naopak vznikne, aby po čase zase zmizel. Jedna
postava českých anekdot je ale zřejmě nesmrtelná: Pepíček. Pepíček je chlapeček, který velmi nevhodně pojmenovává věci pravými jmény.
Pepíčkovi se smáli naši předkové už před sto lety
a smějeme se s ním i dnes.
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Pepíček před lety:
V hodině zpěvu vyvolá paní učitelka Pepíčka, aby vyjmenoval bicí nástroje.
Pepíček odpoví: „Rákoska, vařečka a řemen!“

A dnešní Pepíček:

Pepíček se ptá tatínka: „Opravdu nám ten počítač přinesl Ježíšek?“
„Ano, proč se ptáš?“
„Před našimi dveřmi stojí nějaký pán a chce třetí splátku!“
http://www.i-senior.cz/trocha-vtipne-kase/ – Zdroj: Eva Tvrdá
„Pane doktore, prosím vás, zavolejte mně, až bude můj syn v narkóze, prosí matka lékaře,
který má jejího syna operovat.
„A proč?“ diví se lékař. „Chtěla bych ho ostříhat.“

Vtipný pozdrav z kuchyně
Domova seniorů Drachtinka
SVAČINK A NAŠEHO TATÍNK A
Chceš chutně posvačit venku?
Zajdi sobě pro tlačenku.
Nakrájej ji na nudličky
a z prostřední cibuličky
přidej k tomu tenké plátky
(žádný kečup – ten vrať zpátky)!
Zato už máš na stole
připravené fazole
uvařené do měkka.
Gurmán na nic nečeká:
hořčici mísí s olejem a solí,
ocet vynechat si nedovolí.
Když je to hladké jak nejjemnější krémy,
smíchá to s tlačenkou, cibulí a fazolemi.
Výsledek stěží tvoji žravost přečká,
přidáš-li česnek krájený na kolečka.
A když navrch nasekáš řeřichu,
mlaskáš buď nahlas, nebo potichu.
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Jak se žilo dříve –část I
Předrevoluční finanční samet:
Jak se nám žilo před čtvrt stoletím
Kdo by neměl rád peníze
I v dobách před sametovou revolucí měly svou hodnotu a přitažlivost. Velký výdělek měl však
jen málokdo, pěstovala se průměrnost. Zato čile kvetlo veksláctví a všimné. Někteří „šikulové“ si tak bokem přišli na tučné příjmy, které dokázali po sametové revoluci bohatě zúročit.

Mince a bankovky. Čím jsme platili před rokem 1989
Pan Průměrný chodil pravidelně do práce a v roce 1989 si vydělal na průměrné živobytí jen
zhruba tři tisíce korun měsíčně. Přesněji 3 170 korun hrubého. Komu se pracovat nechtělo
a „poctivé práci“ se vyhýbal, dostal cejch příživníka a mohli ho poslat až na tři roky do vězení. A stejný trest hrozil i těm, kteří se pokoušeli živit samostatně bez příslušných povolení.
Každý občan měl však jistotu, že za rohlík, šunkový salám či desítku pivo zaplatí v každém
obchodě stejně, bez ohledu na to, zda žije v Praze, Bratislavě či malé zapadlé vísce, kam
zajížděla pojízdná prodejna. Nikdo tak neztrácel čas tím, zda se dá někde nakoupit levněji.
Ceny zkrátka tržní nebyly, byly stálé a spočítané úředníky. Určoval je Federální cenový úřad
a pokud dal pokyn, aby se o pár haléřů či korun zvedla cena másla, piva, nebo jiného lidového
zboží, vyvolávalo to vlnu bouřlivých diskusí a emocí, co že se to děje.
Kolik si vydělával pan Průměrný (hrubý příjem v Kč)
1985
1989
1999
2009
2014*
2 920 3 170 12 797
23 344
25 500
Zdroj: Český statistický úřad, *rok 2014 za 2. čtvrtletí

www.wikipedia.cz

Důmyslná daň z obratu
Některé potraviny a spotřební zboží se prodávaly za vskutku lidové ceny. Třeba kilo chleba
stálo 2,80, kilo rýže vyšlo na desetikorunu, cukr na 7,30, bůček byl za 22 a kilo kuřete za 30
korun. V produkci vajec jsme byli soběstační, jedno vajíčko vyšlo na 1,30 Kčs a litr polotučného mléka stál dvě koruny.
Proč tak nízké ceny? Vysvětlení je prosté. V centrálně řízené ekonomice fungoval mimo jiné
důmyslný nástroj – daň z obratu. Tato daň měla pomáhat udržovat cenovou stabilitu a zabránit
nedostatku nebo nadbytku spotřebního zboží. V praxi to mělo fungovalo zjednodušeně řečeno
takto: Co stát považoval za luxus, tam na dani z obratu přirazil. Co bylo pro lid nezbytné, jako
třeba vybrané potraviny a oblečení, na to byla uvalena záporná daň z obratu, což v podstatě
znamenalo státní dotaci.
Zdroj: http://finance.idnes.cz/
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Opatrovnictví

OPATROVNICTVÍ
Svéprávnost je způsobilost nabývat pro sebe vlastním právním jednáním práva a zavazovat se k povinnostem (právně jednat). Plně svéprávným se člověk
stává zletilostí. Zletilosti se nabývá dovršením osmnáctého roku věku. Před
nabytím zletilosti je možné se plně svéprávným stát pouze splněním zákonem
stanovených podmínek.
Stejně tak lze při splnění zákonem stanovených podmínek svéprávnost omezit.
Rozsah omezení svéprávnosti je vždy stanoven soudem. Soud může omezit
svéprávnost člověka v rozsahu, v jaké není schopen právně jednat a vymezí
rozsah, v jakém způsobilost člověk samostatně právně jednat omezil. Přitom
musí být v úvahu rozsah a stupeň neschopnosti člověka se postarat o vlastní
záležitosti. Soud pak uvede konkrétní výčet úkonů, které člověk není oprávněn
činit. Musí být jasně prokázáno, kterého jednání člověk není schopen (například může jít o jednání na úřadech, pracovní záležitosti, finanční záležitosti,
péče o svůj zdravotní stav, zajištění plnění závazků a povinností, majetkové
záležitosti, sociální záležitosti …).
V praxi to znamená, že některé životní oblasti zůstávají v kompetenci opatrovance (toho, kterému byl určen opatrovník) a některé vykonává opatrovník
(vždy dle rozhodnutí soudu).
Opatrovanec – člověk, kterému byl určen opatrovník, protože je třeba chránit
jeho zájmy.
Opatrovník – soudem jmenovaný tomu, koho soud ve svéprávnosti omezil.
Bývá jím fyzická osoba z řad rodiny, případně je jmenován veřejný opatrovník.
Veřejný opatrovník bývá zpravidla obec, ve které má opatrovanec bydliště (kde
se zdržuje s úmyslem žít tam trvale). Zákon výslovně stanoví, že jmenování
veřejného opatrovníka není vázáno na jeho souhlas a není možné, aby se veřejný opatrovník své funkce vzdal.
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Mírnější opatření bez omezení svéprávnosti – k omezení svéprávnosti nemusí během řízení vůbec dojít. Soud může rozhodnout o mírnějším opatření:
opatrovnictví bez omezení svéprávnosti, zastoupení členem domácnosti, nápomoc při rozhodování apod.
V Hlinsku dne 21. 9. 2017
Bc. Olga Forejtová, sociální pracovnice pověřená činností veřejného opatrovníka
Tel.: 469 315 356
Email: forejtova@hlinsko.cz
Článek k tématu opatrovnictví byl použit se souhlasem zpracovatele, paní Bc. Olgy Forejtové,
Markéta Štědrá, vedoucí sociálního oddělení Domova

Svatomartinské rohlíčky
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Pečujeme o své blízké
PEČUJEME O SVÉ BLÍZKÉ
Ohlednutí za Seminářem v Domově seniorů Drachtinka
Dne 14. 9. 2017 náš tým pracovníků Domova připravil odpolední cyklus přednášek na téma
Pečujete o své blízké – nejste na to sami! Reagujeme tak na poptávku nejen z řad zájemců
o služby, ale také z řad rodin klientů Domova. Seminář byl určen nejen pro osoby pečující
o své blízké v domácím prostředí, ale také pro
pracovníky poskytovatelů sociálních a zdravotních služeb.
Setkání se zaměřilo na řadu témat:
2
Demence – přednesla paní Miluše Štiková,
koordinátorka oddělení pracovníků aktivizačních
činností
2
Podpora rodinných pečujících – přednášející Michaela Lengálová, lektorka Diakonie ČCE
2
Sociální systém – služby, dávky, vybrané možnosti zastupování – přednášející Markéta
Štědrá, vedoucí sociálního oddělení; Lucie Tlustá, sociální pracovnice
2
Výživa a pitný režim osob s demencí a imobilních osob – přednášející Ludmila Dostálková, nutriční terapeutka, Sociální služby Lanškroun a Domova Hlinsko
2
Zdravotní péče o osoby upoutané na lůžko, imobilní – problematika dekubitů, hojení ran (příklady z praxe) – Lucie Pospíšilová, Michaela Opluštilová, Věra Zdražilová DiS.,
zdravotní sestry Domova.
V průběhu setkání i po něm bylo možné pohovořit s přizvanými konzultanty z oboru (právní
poradce Domova, lékařka Domova, dále pracovníci sociálního odboru MěÚ Hlinsko, pracovníci Úřadu práce Hlinsko).
Setkání se setkalo s úspěchem, který nás mile potěšil. Bylo
zpracováno vyhodnocení dotazníků, které přihlášení účastníci
semináře vyplnili:
♣ Celkem bylo předáno 54 ks dotazníků, vráceno 36 ks (67%
návratnost).
Pracovníků poskytovatelů sociálních a zdravotních služeb,
kteří se účastnili setkání, bylo 2x více než osob z řad laické
veřejnosti (osoby pečující doma, studenti …). Účastníci projevili zájem o další semináře zaměřené zejména o téma aktivizace u klientů trpících demencí, dále byl zájem o prohlídku
našeho Domova, o problematiku domácí péče, o komunikaci
s psychiatrickými klienty, bazální stimulaci a o další témata.
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Účastníci ocenili příjemné prostředí Domova a těší se na další případná školení, které bychom
realizovali.
Tímto chci poděkovat všem svým kolegům
a celému týmu pracovníků Domova za spoluúčast a pomoc při přípravě a realizaci samotného semináře. Bez naší společné spolupráce bychom nedosáhli tak kladných ozev
nejen ze strany účastníků, ale také ze strany
přizvaných konzultantů.
Markéta Štědrá,
vedoucí sociálního oddělení Domova

Kolik stála auta v Československu před čtyřiceti lety?

►
Nejlevnější auto stálo v roce 1977 36 500 Kčs
►
To je jako kdyby dnes stálo nejlevnější auto zhruba 430 000 korun
►
Nejlevnější škodovka stála skoro 23 průměrných platů
►
Dnes stačí na základní Octavii čtrnáctinásobek průměrného platu
Před čtyřiceti lety probíhalo období tuhé husákovské normalizace a komunistické diktatuře
zbývalo ještě předlouhých dvanáct let života. Skoro čtvrt milionu Čechoslováků to nemohlo vydržet a v letech 1968 až 1989 utekli
na „Západ“. Zajímavé jistě je, že přes 60 %
migrantů byli lidé ve věku do 30 let. Ti,
kteří zůstali, se museli také nějak přepravovat. Když se podíváme do tehdejšího
oficiálního ceníku Mototechny, najdeme
tam samozřejmě běžné vozy východního
bloku, ale kupodivu také pár západních
importů.
Doporučujeme: Socialistická auta, která byla (aspoň v něčem) lepší než ta „západní“.
Základem tehdejší nabídky byl Trabant, Škodovky, Moskvič a polský Fiat, sem tam jezdila
i nějaká ta Lada. Ale kdo našetřil, ten si mohl dopřát i trochu lepší auto. A že šetřit musel.
Jak ukazuje přepočet tehdejšího průměrného hrubého platu (2450 Kčs, dnes je průměrný
hrubý plat asi 29 000 korun), i Trabant byl dražší než dnes základní Octavia. Nejlevnější
škodovka stála v dnešních penězích přes 660 000 korun.
V ceníku Mototechny ale figuruje i pár kuriozit. Třeba relativně „dostupný“ Ford Cortina
za milion nebo Tatra 613 za více než 3 300 000 korun, pokud tehdejší ceny přepočteme
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Automobily
na dnešní peníze. Litr benzinu stál v roce 1977 4,50 Kčs, což je při přepočtu na dnešní hodnotu peněz šílených 53,30 korun za litr. Jojo, socialismus je vážně prima!

V následující tabulce uvádíme tehdejší ceny přepočtené na dnešní peníze:				
Převzato od: Dalibor Žák
Model
Trabant 601
Fiat 126p
Moskvič 2140
Škoda 105 S
Wartburg 353
Lada 1200
Fiat 125p
Dacia 1300
Škoda 120 GLS
Škoda 110 R
Lada 1600
Ford Cortina
Chrysler 180
Fiat 131
Volha 24
Simca 1307
Škoda 1203
Saab 99
Tatra 613
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Cena v Kčs v roce Násobek průměrného platu
1977
v roce 1977
36 500,14,9
42 000,17,1
53 700,21,9
56 000,22,9
56 300,23,0
58 000,23,7
62 400,25,5
64 000,26,1
65 000,26,5
66 800,27,3
76 300,31,1
85 000,34,7
98 000,40,0
104 300,42,6
105 000,42,9
115 000,46,9
122 100,49,8
132 000,53,9
284 000,115,9

Přepočet na dnešní
peníze
432 041,497 143,635 633,662 857,666 408,686 531,738 612,757 551,769 388,790 694,903 143,1 006 122,1 160 000,1 234 571,1 242 857,1 361 224,1 445 265,1 562 449,3 361 633,-

Stravování – ceny se zvyšují
Snídaně v Domově seniorů Drachtinka
Od nového roku se pomalu začaly zdražovat potraviny. Největší skok nastal
v červnu 2017 zdražením másla. Mouka za 7 korun, máslo za 30 korun, olej
za 20 korun, to byly ceny, za které dnes nenakoupíme. Domov seniorů Drachtinka má většinou
garantované ceny potravin zhruba na šest až osm týdnů. Například dodavatel nám nabídne
a garantuje stálou cenu hladké mouky za 7 korun právě po dobu šesti až osmi týdnů. Tedy
naše kuchyně bude po tuto dobu mít záruku, že nám dodavatel přiveze každý týden 40 kg
hladké mouky za 7 korun za jeden kilogram.
Velké zdražování proběhlo v cenách másla, ještě v dubnu 2017 jsme měli garantovanou cenu
másla po dobu čtyř týdnů za 32 korun za kus, v červnu to bylo 42 korun za kus a dnes se
pohybuje cena másla za 56,32 korun za kus (balení 250 g). Z toho důvodu se zdražilo pečivo,
koláče, vánočky, …
Vnímáme postupné – nenápadné – zdražování
v průběhu celého roku, haléřek k haléřku.

Skladba jídelníčku je velice náročná

Někdy se zapomíná, že pitný režim se započítává do stravovací jednotky, ranní káva, čaj,
nebo džus. Například pro bílou kávu ke snídani je potřeba pro celý domov 2 kg kávy, 6 litrů
mléka (průměrná cena 1 litru mléka 12 korun),
25 g sušeného mléka za 27,50. Tedy ranní bílá
káva pro 87 klientů je za 387,93 korun, i tato částka se musí započítat do stravovací jednotky.
Stravovací jednotka celodenní (racionální) stravy je 146 korun na celý den. Na snídani
je určeno poměrnou částí 15 korun na klienta.
Snídani odebírá 85 klientů (dvě klientky mají speciální stravu). Tedy
15 x 85 = 1275 korun na snídani, od které odečteme ranní kávu 387,93
Kč, a zůstane nám 887,17 korun na snídaně.
887,17 : 85 = 10,43 korun na snídani pro jednoho klienta. Tedy, ráno
snídaně na jednoho klienta vyjde na 15 korun, nám zůstane 10,43
korun, pokud dáme ke snídani jogurt, který stojí 12 korun, už nám
chybí 1,57 korun. Proto sestavování jídelníčku je velice náročné, pokud jeden den dáme ke snídani jogurt, druhý den jej musíme vyvážit
něčím jiným, abychom se vešli do stravovací jednotky.
Například hovězí roštěná z rýží, která byla k obědu v neděli, je velice
slavnostní oběd, protože cena hovězí roštěné je 245 korun za jeden kilogram masa. Ono se
řekne svíčková na smetaně, kuře ala kachna, ale to jsou poměrně drahá jídla. Proto někdy
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Výměnný obchod
musíme stravovací jednotku neustále upravovat, abychom nebyli ztrátoví. Kuchyně má samozřejmě pro klienty pochopení, rádi bychom Vám dopřáli, ale každý měsíc dostaneme určitou
částku na stravovací jednotku, a s tím musíme vyjít.
Snažíme se, aby jídlo bylo kvalitní, aby bylo pravidelně maso, ať hovězí, či vepřové, krůta,
kuřecí maso, sladká jídla, … Přesto je to velice náročné naplnit. Každý den hlídáme různé
akce a nabídky od dodavatelů, k tomu se snažíme upřednostňovat české firmy. Ale ceny se
neustále zvyšují.
Monika Hanusová, provozář

Dokonalý výměnný obchod
Pamětníci si jistě vzpomenou, k čemu to vedlo a co všechno nebylo běžně k mání. Slovo
„podpultovka“ se na konci 80. let skloňovalo ve všech pádech a redaktoři Československé
televize pokládali ekonomům a ředitelům socialistických podniků otázky, proč tomu tak je,
proč se krátí dodávky pro trh a jak to udělat, aby toho či onoho nebylo pro lid málo.
Šikovní Čechoslováci to vyřešili po svém, začali pěstovat výměnný obchod a protislužby:
„Já poskytnu něco tobě a ty zase něco mně.“ Kdo měl dobré kontakty a dobré známé, uměl
roztočit dokonalý výměnný obchod s nedostatkovým zbožím a přijít si na své. Pod pultem
se dalo sehnat třeba ananas, svíčková, omnia víčka, automatická pračka, lednička, barevný
televizor, náhradní díly na auto a spoustu dalších věcí.
A s dobrými kontakty se dala do bytu pořídit i samostatná telefonní linka. Ostatně mít doma
telefon byl v té době poměrně velký luxus. Když bylo potřeba zavolat sanitku, běželo se
do telefonní budky, na poštu, nebo k sousedovi, který si uměl najít cestu, jak se k telefonu
dostat. I auto si mohl dopřát jen někdo, škodovka stála v roce 1989 v průměru 84 600 korun.
Šetřilo se na ni dlouho.

Tak co, miláčku, udělala jsi řidičák?“
„Nevím, když jsem opouštěla nemocnici, byl zkušební komisař
ještě v bezvědomí.“
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Jak se žilo dříve – část II
TOTALITA: Život za bolševika a dnes
(Údaje: Český statistický úřad)
Mléko za necelé 2 koruny, máslo za 10 Kčs, hovězí za 24 korun, pivo za 1,40 Kčs, kino za
6 Kčs. Jó, to byly časy!
Také si to občas řeknete, když dnes v obchodě prakticky „za nic“ necháte pětistovku a taška
ani není plná? Ale bylo opravdu kdysi, „za bolševika“, tak levně, jak se nám to dnes jeví?
Pohled na ceny z roku 1965 je až nostalgicky úsměvný: kilo chleba za 2,60 Kčs, mouka za
3,20 Kčs, kilo eidamu za 19 Kčs, litr bílého vína za 17 Kčs, a ovocné dezertní (jabčák – nápoj
studentů) za 11 Kčs.
To se to tenkrát žilo, říkáte si možná.
Jenže!

Průměrný měsíční plat byl roku
1965 pouhých 1.493 korun hrubého, za-

tímco v roce 2003, z kterého jsou zatím poslední kompletní statistické údaje, už 16.917
Kč a průměrná mzda v Česku přeskočila
hranici 18 tisíc.
A tak jsme vzali kalkulačku a počítali. Postup byl vcelku jednoduchý:
Průměrný plat byl v roce 2003 více než jedenáctkrát (přesně 11,3x) vyšší než před čtyřiceti lety. Stejným číslem jsme proto vynásobili některé tehdejší ceny… A?
Tak to tedy byl i pro nás šok! Mýtus levných potravin vzal za své. Kilo kávy v roce 1965
stálo 180 korun, což po přepočtení k dnešnímu průměrnému platu odpovídá 2.040 korunám!
Ale ve skutečnosti je to dnes pouhých 67,50 Kč! Takže tehdejší ceny by dnes vypadaly v obchodech takto:
Chléb 29,50 Kč (skutečná dnešní cena je 15,60 Kč),
mouka 36 Kč (skutečná dnes 9 Kč),
eidam 215 Kč (skutečná dnes 109 Kč),
litr bílého vína 193 Kč (skutečná dnes 61,50 Kč).
Ještě stále si myslíte, že byly potraviny tak úžasně levné?
A to nemluvíme o tom „neuvěřitelně širokém“ výběru. Možná už jste na to dávno zapomněli,
a ti mladší, ze šťastnější generace, to vůbec nezažili. Jogurtů nebylo padesát druhů – dva
byly tehdy úspěch. Kvalitní maso bylo nedostatkové zboží, taková šunka také nebyla úplně
každý den. A banány, dámské vložky nebo toaletní papír se daly sehnat jen „pod pultem“.
A většinou ještě za úplatek, třeba za malý balíček kávy (kg 2.040 Kčs:)).
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„Každý máme co říci, na každém je něco zajímavého“

Vzpomínání
Jako kluci jsme po škole chodili do třešňové aleje, kterou bůh ví, proč hlídal jeden děda.
Možná, že to až zas takový děda nebyl.
Jednou jsme tam šli a na poli stály stojany se senem. Ale jeden byl obrácený. Přišlo mi
to divné, ale nic jsem netušil.
Jak jsme vlezli na stromy, dědek vylezl ze stojanu. Seskákali jsme ze stromů a dědek
za námi. Já jsem byl nejmladší a taky nejslabší. Děda volal: „Stůj pacholku!“ a prosvištěl
mi kolem hlavy jeho dřevák. Posléze i druhý. To už jsem si myslel, že mám šanci utéct.
Ale neměl. Chytil mě za ucho a po důkladném výslechu a domluvě mě pustil.
Dnes mi to přijde úsměvné.
									
Převzato z: i-senior.cz
Vztek
Pes v noci dvě hodiny zuřivě štěkal (asi na ježka). Po dvou hodinách jsem s pěnou
u pusy vyběhl na boso v pyžamu s kýblem vody, a vší silou jsem na psa vodu vychrstl.
Žel psí kotec byl postaven z desek tak na husto, že se všechna voda odrazila, a já jsem
odcházel uklidněn celý mokrý spát. Pes se jen udiveně díval.
Převzato z: i-senior.cz
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Schody do
DRACHTINKA

nebe

Takový schody do nebe
Takový schody do nebe hm, hm
postavit chtěl bych pro Tebe,
vždyť Ty jsi bílá, jako ta víla,
nemyslíš vůbec na sebe, hm, hm.
Není tu místo pro Tebe, hm, hmm,
zkrátka musíš jít do nebe,
abys tam žila, hm, hm, a šťastná byla
v ráji, kde jsou jen andělé.
®: Ty jsi takový kvítek křehký,
vím, že Tě všechno hned unaví.
Na zemi, tam život není lehký,
vidím, že Tě ani nebaví.
Postavím schody pro Tebe,
zkrátka musíš jít do nebe,
abys tam žila, hm, hm a šťastná byla
v ráji, kde jsou jen andělé.
®: Ty jsi takový kvítek křehký,
vím, že Tě všechno hned unaví.
Na zemi, tam život není lehký,
vidím, že Tě ani nebaví.
Postavím schody pro Tebe,
zkrátka musíš jít do nebe,
abys tam žila, hm, hm a šťastná byla
v ráji, kde jsou jen andělé.
Tak buď už k sakru veselá,
v nebi tam se přece nedělá.
text a melodie: Karel Kopecký
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Vzpomínání ve fotografiích
Podzimní křeslo pro hosta s panem
Josefem Sochorem. Zpěvák, který
vystupuje v pořadu TV Šlágr.
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Společné podzimní posezení

Jak se žilo dříve – část III
„Pivo bylo – a určitě bylo i levnější!“ – namítnete možná.
Jenže čísla mluví jasně: tehdy stálo lahvové pivo 1,40 Kčs, dnes by tedy vyšlo
na 16 korun, v obchodech ho přitom v průměru pořídíte o polovinu levněji za 8 Kč. Ani
rum nebyl nikterak levný. V roce 1975 jste flašku koupili za 65
korun, což odpovídá dnešním 477 Kč. Za tuhle sumu už dnes
pořídíte láhev hodně, ale hodně kvalitní whisky. Vydejme se
ale z Jednot a Budoucností (jak se tehdejší „obchodní řetězce“
nazývaly), do obchodů s textilem (většinou Prior). Jak dopadlo
srovnání tady?
Dámský zimní vlněný plášť stál před čtyřiceti lety 440 korun.
To je po přepočteno na dnešní poměry 4.986 Kč. Ve skutečnosti je cena o 400 korun nižší. Košile s dlouhým rukávem
vyšla na 40 korun, což by nyní činilo 453 Kč. Tady poprvé
by byla cena nižší. V obchodě totiž košili pořídíte v průměru za 512 Kč. Zato dámské punčochy stály 18 korun,
což je po přepočtu 203 Kč. Jenže v obchodě je pořídíte
o více než 170 korun levněji! I tehdejší cena pánského obleku 1.060 korun se po přepočtu nejeví tak skvěle, vychází na 12.011 Kč. V reálu jej koupíte
za 5.080 korun – a když jsou slevy, tak třeba i za necelé dva tisíce.

Kolik stálo vybavení domácnosti?
Kdo má židli, ten bydlí, říkalo se. A tak se podívejme, kolik stálo vybavení domácnosti.
Kuchyni jste v roce 1965 pořídili za 2.474 Kčs (a ani jste neměli žádnou práci s výběrem
barvy a vzhledu). Po přepočtu je to 28.033
Kč. Skutečná průměrná cena v obchodech
je dnes 16.456 Kč. Tříplotnový sporák stál
2.880 korun, což je dnešních 32.633 Kč.
V obchodě přitom v současnosti za kombinovaný čtyřplotýnkový spotřebič vydáte jen
něco málo přes 10 tisíc. Velmi podobné je
to s chladničkou. Tehdy stála 2.400 korun
www.i.prima.cz a měla objem 60 litrů. To je po přepočítání
27.194 Kč. Pořádnou chladničku o objemu
220 litrů teď ale koupíte už za 9 tisíc. Ještě zajímavější výsledek dostaneme u televize. Tehdy
vyšla černobílá na 3.800 korun, tedy dnešních 43.057 Kč.
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Dnes velkou barevnou televizi koupíte v průměru za 8.312 Kč.
Mimochodem: barevnou televizi jste si až v roce 1985 mohli
pořídit za 15.200 Kčs. Po přepočtu k současným platům by její
cena činila neuvěřitelných skoro 90 tisíc!

Levné bydlení?

Poněkud těžké je porovnávat nájemné, informace jsou neúplné.
V roce 1985 jste ale za bydlení ve 2 + kk platili 358 korun, což je
po přepočtu 2.100 Kč. V roce 2003 ale činil nájem za obecní byt
3 + kk ve skutečnosti 1.818 (bez poplatků za inkaso = energie
a voda). Koupit byt na volném trhu ovšem nešlo, což bohužel
částečně přetrvává dodnes.

Předražená auta
Z domova nyní vyražme do autosalónu. Tedy vlastně do prodejen Mototechny, jiné nebyly.
Zapomeňte na dnešní velké prostorné showroomy plné skla, nejrůznější modely, akční nabídky – a okamžité dodání.
Na auta se tehdy v pořadnících čekalo týdny, měsíce a někdy i roky. A mnohdy jste ještě
museli šéfovi Mototechny něco šoupnout „bokem“. Balíček kávy ovšem nestačil. Ale nekupte
to, když „embéčko“, tedy Škoda 1000 MB, stálo jen 45.600 Kčs! Jenže po přepočtu se vám
poněkud protáčejí panenky. Cena totiž vychází na neuvěřitelných 516.688 Kč!
Za to dnes v pohodě koupíte Mercedes typu A! Nebo
dvě průměrně vybavené Škody Fabie s nejslabším
motorem. A můžete s nimi okamžitě odjet.
Mimochodem, benzín v roce 1965 stál 2,40 Kčs
(speciál = dnes Natural 91), což je po přepočtu
27,19 Kč. V roce 2003 přitom průměrná cena Naturalu 95 (lepšího) činila 24,13 Kč (pravda, dnes je to
skoro 30 korun). Takže ani ten benzin nebyl tenkrát levnější.
Nemluvě o tom, že tehdejší auta zpravidla měla mnohem větší „žízeň“.
A když na výlet, tak do hotelu. Dvoulůžkový pokoj bez koupelny stál v hotelu kategorie „B“
38 korun za noc, tedy „dnešních“ 431 Kč. Nyní za stejné peníze pořídíte pokoj s kompletním
sociálním zařízením.

Ještě stále máte pocit, že to tehdy bylo všechno levnější???
Převzato z: www.totalita.cz (Údaje: Český statistický úřad)
– 18 –

DRACHTINKA

š
„V

iditelné.“
v
e
an
im
č
o
e
e,
j
,
é
co
Antoine-de-Saint-Exupery
je v člověku krásn
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CITÁTY
O PŘÁTELSTVÍ
Přátelé jsou jako andělé,
kteří tě zdvihnou, když naše
křídla zapomenou létat.
[neznámý]

Kdo hledá přítele bez chyby, zůstane
bez přítele.
[turecké přísloví]

Je krásné být bohatý,
je krásné být silný, ale nejkrásnější
je být milován spoustou přátel.
[Euripidés]

Přítel není ten, kdo tě polituje, přítel je
ten, kdo ti pomůže.
[neznámý]

Člověk umírá tolikrát,
kolikrát ztratí přítele.
[Francis Bacon]
Přátelství je jako zlatá nit, která když se
přetrhne, jde sice ještě spojit, ale uzel už
navždy zůstane.
[neznámý]
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