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Odpočívat neznamená nedělat vůbec nic. Je třeba se za-
bývat typem činností, které nás baví. Pro naši celkovou 
pohodu, kondici a duševní zdraví je důležitá pestrost 
činností a jejich vyváženost.

Jednou z volnočasových aktivit je i čtení knih. Jednoduše 
si pohodlně sednout, otevřít zajímavou či oblíbenou kni-
hu a vnořit se do děje...

U čtení knih se můžeme pobavit, zasmát, ale také vystra-
šit při čtení nějakého hororu. Nebo si můžeme jen tak lis-
tovat v kuchařce, kde se dozvíme recepty z celého světa. 
Pro milovníky knih existuje celá řada možností a žánrů 
knih, ze kterých si můžou vybrat tu, kterou si chtějí právě 
přečíst. Hlavně si ale u čtení knih pořádně odpočineme a 
odreagujeme se. Dnes už máme na výběr z mnoha způ-
sobů, jak si knihy půjčit. Buď využijeme knihovnu, nebo 
navštívíme knihkupectví, ve kterém si necháme poradit, 
jaké knižní novinky zrovna vyšly. Internetové knihku-
pectví je také skvělá volba, jak si knihy pořídit. Kniha je 
prostě určitým druhem odpočinku i zábavy. 

Svět knihy je úžasný a máme s ním celý svět na dosah 
ruky. Díky čtení máte možnost zažít věci, které byste v 
životě nikdy nezažili nebo ani neviděli. Příběhy jsou zá-
kladním kamenem všech kultur. Čtení je prostě vášeň. 
Čtení je sebepoznání a umění vyznat se ve světě. Knihy 
jsou relaxace, odpočinek, obohacení jazyka a duše v jed-
nom. 

Tip Home Senior na zajímavou knihu: Češi Odkud 

jsme přišli? od autorky Evy Vutkové - Miesslerové

Zdroj: www.renenekuda.cz, www.premyslej.cz, www.horory.svelin.cz

ČTENÍ KNIH
    JAKO ODPOČINEK

KOMERČNÍ PREZENTACE  

ČEŠI 
Odkud jsme přišli? 

 
Tuto knihu by si měl přečíst každý Čech. Ukazuje 
na souvislost mezi původem, dějinami a národní 
povahou, a na cestu, kterou jít do budoucnosti. 
Obsahuje nově objevená fakta a překvapující závěry. 
 
Autorka dokazuje prastarý původ českého národa, na základě 
mnoha pramenů, domácích i cizích. Původ, který je 
předgermánský a předkeltský a sahá pravděpodobně až do 
neolitu. 
Vysvětluje českou povahu na základě historického vývoje, 
poukazuje na příkladné české osobnosti, a naznačuje, co má 
být naším přínosem Evropě. 
Rozebírá historické česko-německé vztahy a události a uvádí 
na pravou míru značně zkreslené informace, které jsou 
v dnešní době o tom šířeny. 
 
Autorka Eva Vutková-Miesslerová se narodila v Praze, ale velkou část 
svého života prožila v Anglii. To jí umožnilo podívat se na Čechy 
s odstupem a lépe tak ocenit české kvality, než by to bylo možné jen 
v domácím prostředí. Do vlasti se vrátila po roce 1990 a věnuje se 
publicistické činnosti. 

 
Tuto knihu zakoupíte v každém dobrém knihkupectví nebo prostřednictvím internetu.  
Pevná vazba, 216 stran, doporučená cena 249 Kč. 
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Zdroj: www.salamounky.webnode.cz

NAJDI 10 ROZDÍLŮ CITÁTY

Ze Samu Pýthagorás:

Duha je stáří slunce.

Cicero:

Stáří totiž vzbuzuje úctu teprve tehdy, jestliže si 
udržuje a obohacuje svá práva, nikomu se 
nepoddává, a jestliže na svými vládne až do 
posledního dechu.

CITÁTY 

GaiusLucilius:

Již od mládí je třeba mít 
před očima stáří.

OgdenNash:

Stáří začíná a střední věk 
končí, když počet našich 
potomků je větší než 
počet našich přátel.

Konfucius:

Žena se za svého života 
podřizuje třem mužům: 
v dětství otci, v zralém 
věku svému muži a ve 
stáří svému synovi. Běda 
ženě, která se tomu vze-
pře.

Gabriel Laub:

S přibývajícím stářím se 
člověk nestává moud-
rým. Ví jenom lépe, 
že jiní také nejsou.

Ladislav Klíma:

Stupeň úcty ke stáří 
udává stupeň ušlechti-
losti a pravé ceny u všech 
národů a kultur.
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OCUVITE® 

NYNÍ S
Omega 3Omega 3

www.ocuvite.cz

Ochrana zraku

NOVÝ

sH+
www.senior-help.cz
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cen
y v hodnotě přes 50 000 Kč

        v
stupné jen 20 Kč

slosování vstupenek o hodnotné 
   ceny

5. - 6. října
Největší akce pro seniory

Výstaviště Praha Holešovice10.00–18.00

SENIOR FEST   SENIORSKÁ MÍLE   SVÁTEK SENIORŮ

Eva Pilarová

Naďa Konvalinková

Václav Postránecký

Květa Fialová

duo Eva a Vašek
moderuje Eduard Hrubeš

Pavlína Filipovská

Karel Štědrý

Bezplatné poradny – péče o zdraví, zrak i chrup   výživové poradenství  aktivní stáří 

  trénování paměti   cvičení pro seniory i vnoučata  nordic walking  tanec  Divadlo 

U Valšů  jak na mobil  Policie ČR, Hasičský záchranný sbor a Český červený kříž s programy 

pro seniory  veletržní slevy

záštita

generální partner

kompletní program na www.seniorpraha.cz

změna programu vyhrazena
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