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UDÁLOSTI

Na stres z koronaviru platí
životospráva i linky bezpečí
Proti stresu z koronaviru
a protipandemických
opatření mohou pomoci
i prvky psychické hygieny.
Přinášíme několik z nich.

PRÁVO NA SAMOTU
Mnoho lidí paradoxně netrápí samota, ale spíše to, že
jsou s blízkými neustále. Je
pak potřeba s nimi sladit
denní režim. Zkrátka během
dne bude každý dělat své věci
ve svém pokoji, o samotě.

PAVEL CECHL

P

ři řešení psychických obtíží typu
samoty nebo naopak nahromaděné agresivity
mohou pomoci i zcela jednoduché věci.

Krátce

Změna na hygieně. Rážovou
vystřídá Svrčinová
Ostrava – Novou hlavní hygieničkou bude ředitelka moravskoslezské krajské hygienické stanice
Pavla Svrčinová. Uvedla to Česká
televize s odvoláním na premiéra
Andreje Babiše (ANO). Nynější
hlavní hygieničku Jarmilu Rážovou
vystřídá Svrčinová podle premiéra
v polovině března. (čtk)

„Nezapomínejte na
dobrou stravu, dostatek
spánku a dodržování
pitného režim.“

DENNÍ REŽIM

Brusel – Evropská agentura pro léčivé přípravky zahájila průběžné hodnocení ruské vakcíny proti covidu-19
Sputnik V. Agentura to včera uvedla v prohlášení,
podle něhož žádost podala německá firma R-Pharm
Germany. Ta je součástí ruské společnosti R-Pharm.
O látku vyvinutou ruským ústavem Nikolaje Gamaleji,
kterou se již bez unijního schválení očkuje v Maďarsku, požádal Rusko mimo jiné český prezident Miloš
Zeman. (čtk)

Vary budou až v srpnu

BEZ KONTAKTU. Deprese z koronavirových opatření mohou postihnout o mladé lidi. Například v karanténě. Ilustrační foto: Shutterstock

V malých bytech poslouží
i sluchátka s hudbou.

Psychoterapie Anděl: „Nezapomínejte na dobrou stravu,
dostatek spánku a dodržování pitného režim.“ Jedná se
o základní věci, které udržují
mozek v kondici. Mezi zdravou životosprávu ale nepatří
alkohol, který ve větším
množství může nepříjemné
pocity spíše zhoršit.

INFORMAČNÍ EMBARGO

ZDRAVÁ ŽIVOTOSPRÁVA

POHYB A KONÍČKY

Podobný názor má i psycholog Jan Kulhánek z pražské

Podle Hacové by si lidé měli
udělat i jakýsi pořádek sami

Jan Kulhánek, psycholog

v sobě. Pokud pociťují osamělost nebo jiné příznaky
krize, měli by se zamyslet
nad tím , zda už v minulosti
nečelili něčemu podobnému
a co jim tenkrát pomohlo. To
by pak měli zopakovat. „Určitě pomáhá hledat něco, co
nám dělá i radost,“ míní Hacová. Třeba cvičení nebo některé domácí práce typu pečení. „Lidé by si měli každý
den najít aspoň deset minut
pro sebe,“ souhlasí Kulhánek.

Je vhodné se ze špatných věcí
vypovídat s blízkými. Omezit
by lidé měli i přílišnou konzumaci zpráv, a to i na sociálních sítích. Právě v diskusích pod nimi se totiž často hromadí špatná nálada.
Pokud to přestávají zvládat,
mohou využít pomoc na linkách důvěry typu Senior telefon nebo psychoterapeutickou pomoc, např. terapeutickou linku Sluchátko.

Mrhání? Pojišťovna poslala složenkou korunu
MILAN KILIÁN

K

hem větší,“ dodala seniorka.
Pojišťovna jí ale korunu zaslat musela. „Potýkáme se
s tím už léta. Zatímco v 1., 2.
a 3. čtvrtletí musíme vyplatit
částky přesahující 50 korun,
v posledním čtvrtletí to jsou
veškeré přeplatky, byť jde
o korunu či dvě. Ukládá nám

částky, do níž se překročený
limit doplatků čtvrtletně nevyplácí, a to na 200 Kč. Podle
současného znění již náklady
na administraci vysoce převyšují částku 50 Kč, která se
pojištěnci vyplácí.
Nabízí se otázka, zda hranice dvou set korun už není
zase příliš vysoká. „Vzhledem
k tomu, že jde o seniory, by
minimální částka by neměla
být vysoká, řekněme 30 korun, to už je pro staršího člověka nezanedbatelná částka,“ domnívá se důchodkyně
z Klatovska.
Pokud bude
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novela přijata,
RT
O
očekává se její
účinnost od
1. ledna 2022.
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dyž devětašedesátiletá seniorka
z Klatovska obdržela složenku,
kde jí Zdravotní
pojišťovna ministerstva vnitra (ZP MV) vracela tzv. nadlimit za doplatky na léky,
nevěřila vlastním očím. Pojišťovna jí posílala pouhou
jednu korunu. „Považuji to za
plýtvání. Peněz vybraných
na zdravotním pojištění je
stále málo, a přitom se s nimi
tímto způsobem mrhá,“
kroutila hlavou žena.
„Já si pochopitelně pro korunu nepůjdu, pojišťovna
o ni nepřijde, ale náklady,
které s tím měla, byly mno-

to zákon o veřejném zdravotním pojištění,“ řekla Deníku mluvčí ZP MV Hana
Kadečková. Dodala, že stejně
musejí postupovat všechny
ostatní pojišťovny v zemi.
Proto doporučují svým
klientům převod na bankovní účet. Zvláště u lidí
vyššího věku je to ale někdy
problém a částka se musí
posílat složenkou.
Důchodkyně z Klatovska
ale není jediná, kdo tuto
praxi kritizuje. Podle mluvčí
ministerstva zdravotnictví
Barbory Peterové tento nedostatek řeší novela zákona
o veřejném zdravotním pojištění, kterou v současné
době projednávají poslanci.
Novela obsahuje zvýšení
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JINÝ TERMÍN. 55. mezinárodní filmový festival
Karlovy Vary proběhne až od 20. do 28. srpna.
„K tomuto kroku jsme se rozhodli po pečlivém zvážení současné situace a po konzultaci s odborníky.
Doufáme, že v průběhu následujících měsíců dojde
k významnému rozšíření vakcinace a zvládnutí pandemické situace, tak aby bylo možné uspořádat
karlovarský festival v bezpečné formě,“ vysvětlil
prezident festivalu Jiří Bartoška. Posun o sedm týdnů umožní podle organizátorů nabídnout divákům
a hostům akci tak, aby se rozsahem blížila co nejvíce podobě, na jakou jsou zvyklí. (ska) Foto: ČTK
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Unie začala hodnotit ruskou
vakcínu Sputnik V

Dobrou cestou, jak si zachovat duševní pohodu, je stanovit si pravidelný denní režim. Kvůli home officu, ale
i protipandemickým opatřením typu uzavření kaváren,
kin a sportovišť o něj přišla
řada osob v produktivním
věku, ale i seniorů. „Právě
denní řád pomáhá lidem
předcházet krizím, protože
dává jejich životu strukturu
a pořádek. Mají se pak o co
opřít,“ říká Tereza Hacová,
psycholožka z organizace Život 90, soustředící se na práci
se seniory.
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Hospitalizovaní v ČR: 8 231
Nakažení: 158 568
Denní přírůstek: 15 088 (za 3. 3. 2021)
Počet očkovaných: 28 890 (za 3. 3. 2021)

Pomáhá třeba relaxace. Například na YouTubu lze podle
něj najít řadu videí.
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Zastavovaný areál zámku Račice v rámci dluhopisového programu e-Finance CZ v celkové hodnotě uveřejněné na adrese
www.e-ﬁnance.eu/zajistene-dluhopisy.

Investice od 50 000 Kč
Roční úrok 4,1 % po celou
dobu investice
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ZÁSTAVNÍM PRÁVEM K NEMOVITOSTEM

Vyzkoušeli jsme pro Vás a doporučujeme:
OB

ZAJIŠTĚNÉ DLUHOPISY

Dvouleté dluhopisy
Úrok vyplácený jednou ročně
Možnost předčasného splacení
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SLUŽEBNÍ
POBYTY V BRNĚ

Z nabídky Pojisteni.Com dnes vybíráme:

LUXUSNÍ UBYTOVÁNÍ
V NOVÉM EFI SPA HOTELU****
PŘI VAŠICH SLUŽEBNÍCH CESTÁCH
+420 515 557 500 • www.efihotel.cz
recepce@efispahotel.cz

Pojištění podnikatelů
Poptejte si nabídku pojištění podnikatelů
on-line. Pojišťujeme i znalecké kanceláře.
Vyplňte formulář a obratem se Vám ozve
náš pojišťovací poradce s nabídkou pojištění.

Česká národní banka schvaluje prospekt dluhopisů pouze z hlediska toho, že splňuje normy, které
ukládá nařízení (EU) 2017/1129. Konečné podmínky a prospekt dluhopisů schválený ČNB naleznete na
www.e-ﬁnance.cz/dluhopisy-informace.

Pobyty se snídaní a večeří • Parkování v areálu
Dobíjecí stanice na elektromobily
Pivovar a restaurace v objektu

Porovnávejte pojištění online
na www.Pojisteni.Com
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www.e-ﬁnance.eu nebo  +420 515 555 555

