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Co dnes v listech
najdete… ?

Potkávat lidi…
Stále ãastûji si ve
svém Ïivotû uvûdomuji, jak je pro moji
pﬁítomnost dÛleÏitá
i moje minulost. V‰e,
co jsem v Ïivotû proNa slovíãko
Ïil, udûlal, cítil, ﬁekl
pﬁátelé…
nebo sly‰el, miloval
nebo nenávidûl, to v‰e mi v mém souãasném Ïivotû nûjak pomáhá nebo naopak
ubliÏuje. To v‰echno mû po cel˘ch více jak
50 let Ïivota nûjak utváﬁí a formuje. I pﬁesto, Ïe ﬁíkám „to v‰echno“, mám tím na
mysli „ty v‰echny“. Ty desítky, stovky
a tisíce lidí blízk˘ch, znám˘ch nebo i zcela neznám˘ch, kteﬁí m˘m Ïivotem pouze
pro‰li, jakoby bez pov‰imnutí, bez tváﬁe
a beze jména. MÛj tatínek ãasto ﬁíkával, Ïe:
„KAÎD¯ âLOVùK JE TAKOV¯, JAKÉ
LIDI V ÎIVOTù POTKÁ“. Pﬁesto, Ïe mû
tato jeho slova provázejí jiÏ od puberty,
zaãínám o nich pﬁem˘‰let aÏ v posledních
letech. Stopy, které v nás zanechávají
ostatní lidé, mohou b˘t hluboké i mûlké,
pevné i kﬁehké, lehce zaváté prachem ãasu
nebo nepﬁehlédnutelné a viditelné po cel˘
Ïivot. S tím aÏ tak moc nenadûláme. Ale co
ty na‰e stopy?
Vzpomínám si na jedno setkání, které
se stalo pﬁed pár lety. Mûl jsem tehdy se
sv˘m kolegou noãní sluÏbu. V podzimní
chladné noci ubíhal ãas rychle. VyjíÏdûli
jsme k obvykl˘m pﬁípadÛm. Tu drobná
krádeÏ, nebo hádky ãi postrkování, jinde
zase hulákající opilci nebo bezohlední ﬁidiãi. Jak ﬁíkám, nic mimoﬁádného. Po pÛlnoci pﬁi‰lo hlá‰ení o opilci leÏícím na
chodníku poblíÏ jedné zavedené hospÛdky. Podívali jsme se na hodinky a oba
témûﬁ souãasnû vyslovili slovo „mladíãek“.
Pro‰edivûl˘ muÏ se smutn˘ma, otekl˘ma
oãima, v uma‰tûném a kouﬁem naãichlém
vaÈáku. To byl ná‰ „mladíãek“. LeÏel bezmocnû na chodníku s igelitkou pod hlavou
a neteãn˘m pohledem upﬁen˘m do prázdna. Stejnû, jako jiÏ nesãetnûkrát pﬁed tím,
jsme jej doprovodili na „záchytku“. Celou

cestu v sanitce se na mû díval tûma sv˘ma
smutn˘ma oãima a jakoby pro sebe si opakoval: „Mladíku, vy neskonãíte dobﬁe“.
¤íkal to pokaÏdé a kaÏdému. Proã? Nad
tím jsem nikdy nepﬁem˘‰lel. Nebyl dÛvod.
Na záchytce se „mladíãka“ ujal lékaﬁ
a dva pacienti z protialkoholní léãebny,
kteﬁí zde, v rámci léãby, pomáhali s pﬁíjmem opilcÛ. V‰echno ‰lo jako obvykle,
sepsat ‰aty a vûci, které mûl „mladíãek“
u sebe a pak jej poﬁádnû um˘t a uloÏit na
lÛÏko. Ale pak se stalo nûco zvlá‰tního.
KdyÏ jeden z pacientÛ rozepínal „mladíãkovi“ kalhoty zaznûla jeho oblíbená vûta:
„Mladíku, vy neskonãíte dobﬁe“. Pacient
zÛstal jako opaﬁen˘. Pomalu se narovnal,
nevûﬁícnû hledûl na „mladíãka“ a pak se
opatrnû zeptal: „Pane profesore, jste to
vy?“. Pozoroval jsem oba dva a snaÏil se
porozumût tomu, co se právû stalo. Bylo to
osudové setkání b˘valého profesora stﬁední ‰koly a jeho studenta. Pﬁed lety byl profesor mezi studenty velmi oblíben˘. Rozumûl jim, a obãas s nimi za‰el i na nûjaké to pivo nebo „panáka“. Obãas z nûj bylo
pivo cítit i ve ‰kole, ale ke studentÛm byl
o to více pﬁátelsk˘ a tolerantní. Nikdy si na
nûj nestûÏovali a on jim nikdy nedûlal problémy. Jen jim vÏdycky s úsmûvem ﬁíkával: „Mladíku, vy neskonãíte dobﬁe“.
Venku jiÏ svítalo a já sedûl na sluÏebnû, usrkával horkou kávu a pﬁem˘‰lel
o „mladíãkovi“. O ãlovûku, kter˘ dnes
v noci ani nebyl schopen vnímat, Ïe „stopa“, kterou moÏná kdysi zanechal ve svém
studentovi, byla hlub‰í neÏ by si za tûchto
okolností pﬁál. O ãlovûku, kter˘ zapomnûl,
Ïe potkávat lidi je neopakovatelnou pﬁíleÏitostí je ovlivnit nebo i zmûnit. Ne slovem, napomenutím ãi mentorováním, ale
sv˘m vlastním Ïivotem. ZáleÏí jen a jen na
nás, zda to bude k lep‰ímu ãi hor‰ímu. Je
to na‰e volba, ale také na‰e odpovûdnost.
Mûsto zaãalo pomalu oÏívat. Vy‰el jsem na
ulici a pozoroval to ranní „hemÏení“
s nadûjí, Ïe jsem pﬁipraven potkávat lidi.
Snad…
Luboslav Fiala

Motto k zamy‰lení
„To, co zpÛsobuje stáﬁí, není vûk, ale opu‰tûní ideálÛ.“
Karolína Svûtlá.
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Lidé pochybují o tom,
co ﬁíkáte,
ale vûﬁí tomu,
co dûláte.
— Karolína Svûtlá

Pod zámkem…
Pod zámkem b˘vá zpravidla podzámãí,
ale my dnes nemáme na mysli majestátní
stavby zámkÛ a ménû ãi více vydaﬁené domy
v podzámãí. My se s vámi dnes chceme
podûlit o pár zku‰eností, jak a proã dostat
pod zámek na‰e vûci, informace, ale také nás
samotné. Není to nikterak sloÏité, nicménû
urãitû je dobré, neÏ se rozhodneme nûco
nebo nûkoho „dát pod zámek“, zapﬁem˘‰let
nad tím, proã to dûláme. Co a pﬁed ãím chceme ochránit nebo naopak kdo a proã by se
pﬁes ná‰ zámek mûl dostat bez zbyteãn˘ch
problémÛ. Zamãené dveﬁe pro nás mohou
b˘t garantem bezpeãí, ale mohou se také
promûnit v nedobytnou past. Dveﬁmi totiÏ
nechodí jen zlodûji a podvodníci, ale také
na‰i blízcí a lidé, kteﬁí nám pﬁiná‰ejí lásku,
potﬁebné sluÏby a nûkdy i pomoc v nouzi.
Pro nû, ale hlavnû pro vás, se pak zamãené

dveﬁe stávají pﬁekáÏkou,
jejíÏ zdolání vyÏaduje ãas,
kter˘ pak mÛÏe chybût
lékaﬁÛm pﬁi va‰í záchranû.
Co s tím mÛÏeme udûlat?
Jak najít kompromis, kter˘ by nás ochránil pﬁed
nebezpeãím, ale zároveÀ
nás neodﬁíznul od pomoci?
Zaãneme u CYLINDRICKÉ VLOÎKY. Za tímto vzne‰en˘m
názvem se skr˘vá to, ãemu lidé obvykle
ﬁíkají „fabka“. Tento zlidovûl˘ v˘raz je
odvozen˘ od názvu známé firmy, která je,
mimo jiné, v˘robcem cylindrick˘ch vloÏek.
Budete-li si do zámku sv˘ch dveﬁí poﬁizovat
onu cylindrickou vloÏku, pak pro vás
máme tﬁi základní doporuãení.
▼
▼
▼

1

Vyberte si takovou cylindrickou vloÏku, která umoÏÀuje odemãení i v situaci, kdy je
v ní z jedné strany zasunut˘ klíã. Na‰e zku‰enosti
ukazují, Ïe star‰í lidé se ãasto doma zamykají
a je‰tû navíc ponechají klíã zasunut˘ „v zámku“.
Jejich blízcí, sousedé nebo peãovatelky, kter˘m
klíã svûﬁili, se pak do bytu nemohou dostat.

2

Vyberte si takovou cylindrickou vloÏku,
která je oznaãena stupnûm bezpeãnostní tﬁídy nejménû 3. V pyramidû bezpeãnosti tento stupeÀ oznaãuje vysokou ochranu, coÏ zahrnuje
i ochranu proti odvrtání vloÏky. V˘robci tûchto
vloÏek uvádûjí, Ïe jsou chránûny i proti tak zvané „dynamické metodû SG“.

PYRAMIDA BEZPEČNOSTI
4

VELMI VYSOKÁ

3

VYSOKÁ

2

ZVÝŠENÁ

1

ZÁKLADNÍ

3

Nedoporuãujeme vám, abyste si do zámkÛ
sv˘ch dveﬁí kupovali cylindrické vloÏky od
podomních prodejcÛ, kteﬁí nabízí kompletní
montáÏ zámkÛ a bezpeãnostních ‰títÛ. Nikdy
nepﬁipusÈte, aby ten, kdo vám prodává cylindrickou vloÏku vûdûl, do kter˘ch dveﬁí ji budete
instalovat. Nechte si namontovat zámek nebo
bezpeãnostní ‰tít, ale cylindrickou vloÏku si kupte a nainstalujte zvlá‰È.
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Jak ochránit cylindrickou vloÏku

Dárek do roku 2012
Vûnujeme v‰em lidem,

Teì jiÏ víme, Ïe dobﬁe vybraná cylindrická vloÏka chrání nás
a ná‰ majetek. Nûkteﬁí z vás ale
moÏná neví, Ïe tento drobn˘, ale
úãinn˘ technick˘ segment v zámku dveﬁí na‰eho bytu nebo domu,
potﬁebuje také jistou míru ochrany. I pﬁesto, Ïe v˘robci zdokonalují cylindrické vloÏky tak, aby je
nebylo moÏné odvrtat, nelze, díky
konstrukci tûla vloÏky, zabránit
tomu, aby ji bylo moÏné rozlomit,
vytrhnout nebo vyrazit.
Proto se neustále zdokonalují
i bezpeãnostní ‰títy, kter˘m se
také nûkdy ﬁíká bezpeãnostní
kování. Kromû toho, Ïe nám bezpeãnostní ‰títy umoÏÀují ovládání
zámku, tedy otevírání a zavírání
dveﬁí jsou, jak oficiální název
napovídá, i ‰títem, kter˘ má,
mimo jiné, ochránit i cylindrickou
vloÏku. Po namontování ‰títu je
vloÏka krytá a nelze se k ní jednodu‰e dostat. V zásadû nemá
smysl mít kvalitní cylindrickou
vloÏku, která není chránûna bezpeãnostním kováním. Ideální stav
je, aby v‰echny prvky dveﬁí –
dveﬁní kﬁídlo, cylindrická vloÏka,
dveﬁní kování, závûsy, ale i zárubeÀ, byly v jedné bezpeãnostní tﬁídû (minimálnû ãíslo 3).
■

kteﬁí znají hodnotu svého ãasu…

âAS
Byla to jen chvíle,
co zjevil se tu zas,
jak zdivoãel˘ kÛÀ
probûhl kolem nás.
Chvûjící se nozdry
a zdviÏená hlava,
zvíﬁen˘ vzduch,
v nûmÏ tuhne i Ïhavá láva.
I horká pﬁítomnost jen chladnou
vzpomínkou se stává,
pokaÏdé, kdyÏ míjí nás,
nûco nám bere a nûco dává.
Nikdo ho nekrotí
a nikdo ho nesedlá,
tu voln˘m krokem kráãí,
tu tryskem bûÏí kolem nás,
ani ta du‰e ãlovûãí,
jeÏ mocí je posedlá,
ani ta nezná tajemství,
jak zastavit svÛj ãas.

Co je to „SG–METODA“
Vyklepávání zámku je nedestruktivní metoda odemykání, která umoÏÀuje
velmi rychle a snadno otevﬁít cylindrickou vloÏku. Na kaÏd˘ profil (typ) vloÏky je potﬁeba jeden profil klíãe, tzv.
vyklepávací. Metoda je známa od roku
2002. Videa a návody na vyklepávání
jsou volnû dostupné na Internetu.
Nûkdy je tato metoda naz˘vána téÏ
Salinger-Grydilova metoda, SG-metoda, nebo sloÏitûji nedestruktivní
dynamická metoda pﬁekonávání zámkÛ. V âR se k autorství
tohoto zpÛsobu odemykání zámkÛ
hlásí Petr Salinger (údajnû tuto metodu
zveﬁejnil v TV Nova v roce 2002), na
anglické Wikipedii, je v‰ak odkaz na
patent ã. 1667223, kter˘ si podal H. R.
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Simpson jiÏ 24. dubna 1928. V˘robci se
snaÏí drÏet o krok napﬁed – proto tato
metoda byla v roce 2002 zahrnuta do
podmínek certifikace. V tomto smûru je
âR jediná v Evropû. Okolní státy na
tuto metodu v˘robky necertifikují a ani
technicky neupravují. Touto metodou
lze v ojedinûl˘ch pﬁípadech otevﬁít star‰í zámky, pﬁípadnû ty, které

nemají Ïádné
ochranné prvky.
Je moÏné se proti ní chránit zakoupením
certifikované cylindrické vloÏky.
■

Nezb˘vá nám, neÏ s pokorou
nakrmit to u‰lechtilé zvíﬁe,
a dát mu do Ïlabu
to dobré co je v nás.
Dejme mu Ïivot v porozumûní,
lásce a dobré víﬁe,
a to co nejdﬁív – pohleìte,
uÏ zase bûÏí kolem nás.

Luboslav Fiala

modrá je pant. 072

Dárek do roku 2012

Víme, kdo je za dveﬁmi?

Vûnujeme v‰em lidem,

Pokud jiÏ máme pevné dveﬁe, odolnou cylindrickou vloÏku a navíc i kvalitní bezpeãnostní ‰tít, tak by se mohlo
zdát, Ïe jsme pro na‰e bezpeãí udûlali
maximum. Nicménû zku‰enosti ukazují, Ïe nejvíce seniorÛ se stává obûtí
tûch pachatelÛ, které oni sami pustí do
sv˘ch bytÛ a domÛ. âásteãnû je to zpÛsobeno pﬁehnanou dÛvûﬁivostí, ãásteãnû i malou informovaností. Svoji úlohu zde ov‰em hraje i to, Ïe senioﬁi
otevﬁou dveﬁe bez toho, aby se nejprve
pﬁesvûdãili, kdo je za nimi. Je-li to ãlovûk, kterého znají, nebo kolik lidí
vlastnû za dveﬁmi je. K tomu nám slouÏí klasické a ovûﬁené dveﬁní kukátko.

kteﬁí znají hodnotu vzpomínek…

VZPOMÍNKY
Jak uÏ dávno kdosi ﬁek,
to co vÏdycky dohoní tû,
je tvÛj stín a vûk.
Neutíkej, zvolni krok,
jsou ti v patách rok co rok.
PostÛj chvíli a ohlédni se za sebe,
ve stínu let vzpomínky se ﬁadí.
Nûkteré zahﬁejí a z jin˘ch zazebe,
nûkteré povzbudí a jiné tû zradí.
Co mûlo se stát, to se stalo,
v˘hry i omyly, hﬁíchy i pokání.
âeho je víc a ãeho málo?
BÛh suì…
…snad na‰e svûdomí se ctí se ubrání.
Lidé co pro‰li nám Ïivotem,
jsou na‰e v˘hra ãi zklamání,
nûkteré necháme za plotem,
pro jiné ‰eptáme vyznání.
Co pamûÈ sahá, rok se s rokem sãítá,
jak ãas bûÏí, den za dnem Ïivot utíká,
kaÏdiãká vzpomínka je pro nás dÛleÏitá,
vrací nám ãas, kter˘ nám uniká.

Luboslav Fiala
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Jeho moÏnosti jsou v‰ak omezené
a také zrak star‰ích lidí jiÏ tak dobﬁe
neslouÏí. Aby mûl ãlovûk pﬁehled
o tom, kdo je za dveﬁmi, objevila se na
trhu ‰ikovná novinka.
Elektronická verze známého optického kukátka do dveﬁí. Z venkovní
strany dveﬁí se zdánlivû nic nemûní, ze
strany bytu je v‰ak na dveﬁích 9 cm
LED display (obrazovka) s úhlem
dohledu 110 stupÀÛ. Obyvatel bytu má
tedy dostateãn˘ pﬁehled o tom, kdo je
za dveﬁmi, ale sám pﬁitom zÛstává na
rozdíl od optického kukátka nepozorován.
■

Bezpeãná komunikace
s lidmi za dveﬁmi
A jsme zase o krÛãek dál. Máme
bezpeãné dveﬁe, dobﬁe vidíme ãlovûka,
kter˘ je za dveﬁmi a zÛstává jen otázkou, jak s ním, v pﬁípadû, Ïe jej neznáme, budeme komunikovat nebo jak
s ním vyﬁídíme to, co potﬁebujeme.
Slu‰nû, úãinnû, ale také bezpeãnû.
Nabízí se v‰eobecnû znám˘ bezpeãnostní ﬁetízek a jeho novûj‰í verze tzv.
vymezovaãe. Ty nám umoÏní, v onom
vymezeném prostoru, s lidmi za dveﬁmi mluvit, pﬁedat si písemnosti, prÛkazy totoÏnosti nebo po‰tu. Objevila se

v‰ak i jednoduchá novinka s názvem
„bezpeãnostní otvor“.
UmoÏÀuje nám pﬁes zavﬁené dveﬁe
bezpeãnû vyﬁídit v‰e potﬁebné s lidmi,
kteﬁí stojí na chodbû domu. MÛÏeme
s nimi pohodlnû mluvit, pﬁevzít po‰tu,
reklamní letáky, nebo doklady, kter˘mi se neznám˘ ãlovûk prokazuje.
Nemusíme se bát odejít si pro br˘le,
doklady, nebo prostû si jen nûco ovûﬁit
a poradit se. Ale hlavnû si nemusíme
nikoho neznámého pustit do bytu.
■

