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Nad touto otázkou se zamyslel již před dvěma sty lety německý lékař Ch. W. Hufeland, 
který již tehdy napsal soustavnou teoretickou i praktickou knihu Makrobiotika neboli 
Umění prodloužit lidský život (vyšlo v Reklamce v Lipsku). Danou tématikou se zabývali 
i jiní myslitelé a pozorovatelé společenského života. Tak ruský akademik Fraenkel ve skvěle 
napsaném díle Prodloužení lidského života a činné stáří uvádí i příklady vynikajících 
osobností, které i po překročení věkové hranice byly schopny tvořit, například Goethe. 
Známý ruský badatel L. P. Pavlov i v pokročilélJl věku plánoval vědeckou cestu do ciziny 
a miloval vášnivě dlouhé procházky v přírodě. Zivot znamená pohyb a pěkně to potvrzuje 
i francouzské úsloví Les voyages font la jeunesse (Cesty dělají mládí) . Tomu nahrává i náš 
prof. Vilém Mathesius v celoživotním díle Možnosti, které čekají. Podává v něm epištoly 
o tvůrčím životě, oslavuje člověka, který si vytkl vysoký cíl života a naplánoval cesty 
vedoucí k jeho dosažení. Mathesius také uvádí řadu cest, po kterých lze dojít k plnějšího 
a šťastnějšího vyžití. Jeny zdánlivém rozporu s tím je Francouz C. W. Wagner, který velí 
v stejnojmenném spise: Zijme prostě! (v češtině r. 1895). 
• Za zcela praktický konec se chopil věci ruský publicista Pitkin, původce knížek II la 
Zivot začíná po šedesáti .... Jak by ne? Clověk má víc volného času a může se věnovat plněji 
svým zálibám. Znal jsem poštovního ředitele, pěvce, člena souboru Smetana, který jako 
důchodce zajížděl na Západ a tam se plně uplatňoval. Autor této stati, ovlivněn Pitkinem, 
uspořádal v Praze 6 na téma Pitkinovy publikace přednášku , jež byla hojně navštívena. 

Ale pozor! Starý člověk si musí umět i odpočinout. I. O. S. Marden, americký autor 
knížek o cestách k životnímu úspěchu, v dílku Zlatá zrnka zdaru (v češtině r. 1916) rozvádí, 
proč se vyplatí prázdniny, a poskytuje rady, jak si zachovat mladistvost do pozdního věku. 
Znal jse~ vynikajícího právnika F. Bloudka, který vykonal mnoho pro svou vlast jako 
zástupce CSR u Mezinárodního úřadu práce, ale nedbaje únavy, předčasně nás opustil. Pod 
názvem Strach z oddechu (1939) uvažuje o negativním smyslu lidské aktivity V Brouk, 
jenž ovšem trochu přehání . 

Pravdu má sexuolog 1. Hynie, když ve spise Sexuální život a jeho nedostatky (l939) 
píše, že v stáří může společné soužití manželů dále podněcovat smysl pro krásy života 
(cesty, návštěvy divadel) i podněcovat tvůrčí činy. Mnoho i trvalých slavných děl vzniklo 
v pozdním věku, a často i za účasti, porozumění a podpory pů~odcovy ženy: pohlavnost 
i v tomto životním období přispívá k stálému pokroku lidstva. Zivot v spokojeném man
želství bývá delší než život svobodných. 

Návod na spokojenou dlouhověkost podává profesor K. Kácl v útlé optimisticky pojaté 
a nedávné poznatky shrnující brožuře Abychom žili dlouho a v pohodě (1967). Průměrný 
lidský věk se za uplynulých sto let zdvojnásobil na 70 let, ale někteří naši občané, žijící 
v oblastech ekologicky příznivých, se dožívají i 100 let. V dohledné době by se mohl 
průměrný věk zvýšit na 90 let a někteří by mohli dosáhnout až l40 let. Kromě již dříve 
uvedených činitelů je třeba věnovat pozornost stravě: nepřejídat se, jíst méně moučníků, 
tuku a cukru, více mléka a mléčných výrobků, libového masa, zeleniny, a ovoce. Zajímavé 
je čínské přísloví: Snídani sněz sám, o oběd se rozděl s přítelem a večeři nech nepříteli. Jak 
škodí alkohol a zejména lihoviny je známo. Najlepším nápojem je jablečný mošt a některé 
minerálky. Jak mnoho i vynikajících lidí si zničilo stáří nemírným užíváním tabáku! I tak 
geniální novinář jako byl Ferdinad Peroutka - jak vypráví jeho kamarád, lékař K. Stein
bach, ve vzpomínkové knížce Svědek skoro stoletý (1990) - umíral těžce na rakovinu plic, 
způsobenou celoživotním kouřením dýmky. Podle lékařů by i Karel Havlíček Borovský byl 
žil déle, kdyby si nebyl v Brixenu kazil zdraví kouřením tureckého tabáku. Zrovna tak 
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národní umelec Jan Werich, jak sám priznával, utrpel mnoho svým "pronikotizováním". 
Málo je známo, že i profesor Zikmund Freud, zaklada tel psychol!,nalýzy, umíral težce na 
karcinom, zpusobený koui'ením doutníkU a ješte bez náústku. Skodí však i nadmerné 
užívání lékU, farmakofagie. Dlouhodobé zbytečné užívání acylpyrínu vyvolalo purpuru, 
která byla v nemocnici internisty vyléčena, aniž se vrátila, když se pacient svých pilulek 
vzdal a nahradil je procházka mi na zdravém vzduchu. 

Proti veku je moc lékU! 

JUDr. PhDr. F Po/uži!, CSc. 

SPRÁVY 

SYMPÓZIUM PRACOVNEJ SKUPINY SZO KOMUNITNEJ 
A MUNICIPÁLNEJ AKCIE PROTI ALKOHOLU; 
VARŠAVA, 18. - 20. NOVEMBRA 1992 

Stretnutie organizoval regionálny úrad SZO 
pre Európu v spolupráci s Národným ústavom 
pre psychiatriu a neurológiu vo Varšave. Usku
točnilo sa na predmestí na juhu Varšavy v Mie
dzeszyne. 

V úvodnej prednáške Haurum (Kodaň) in
formoval o projekte SZO Zdravé mestá. Ide o 
široko preventívne zamerané opatrenia, v rámci 
ktorých sa zúčastnené komunity snažia ovplyv
niť konzumáciu alkoholu, návykových látok a 
tabaku. Na projekte už participuje 35 miest od 
Portugalska až po Rusko. Rečník zdôraznil, že 
pre efektivitu projektu je veľmi dôležitá jeho 
politická podpora, že je nevyhnutá spoluúčasť 
miestnej politickej scény. Nemá ísť o jednorázo
vú kampaň, ale o systém rozpočítaný na 5 rokov. 

Dr. Price (SZO, Kodaň) poukázal na potre
bu, aby projekt pokračoval aj ďalších 5 rokov 
a aby na ňom participovali aj ďalšie mestá. Zdô
raznil, že projekt je vlastne pre zúčastnené mestá 
lacnejší, ako liečba následkov alkoholizmu. 
V súvislosti s tým účastníci z východnej Európy 
akcentovali nedostatok finančnej, ale aj politic
kej podpory pre takéto široko zamerané preven
tívne projekty. 

Dr. Erikson zo Štokholmu referovalo skúse
nostiach s prQ.iektom v Kungsholne, malej 
ostrovnej časti Stokholmu. Tam sa projekt reali
zoval so zameraním na mládež, na sociálne usta
novizne a na zdravotnícke zariadenia. Postery 
v meste mali vzbudiť pozornosť, informovať o 

akcii. Do domácností sa distribuoval "karusel", 
t.j. koliesko s pohyblivými údajmi o konzumácii 
alkoholu, prijatých kalóriách a vydaných koru
nách. Tento typ informácie vzbudil v populácii 
veľký záujem a prispieva k znižovaniu konzumu 
alkoholu. Projekt nie je ešte vyhodnotený. 

Referát prof Garretsena z Rotterdamu za
meral pozornosť na vzťah medzi stupňom rizika 
pitía, aktivitami a metódami prevencie. Tie sa 
majú odlišovať podľa stupňa rizika určitej časti 
populácie. Pri nízkom riziku je potrebné výchov
né zameranie, pri vysokom riziku je už nevy-
hnutný zásah špecialistu. . 

Dr. Allamani z Florencie referovalo vybu
dovaní proti alkoholového centra, ktoré preven
tívne pôsobí v určitej časti Florencie. 

Dr. Ritson ponúkol typológiu ľudí, ktorí sa 
podieľajú na protialkoholickej aktivite. Rozdelili 
ich na expertov, nadšencov (t. j. úradníkov samo
správy), vplyvných ľudí (napr. novinárov, politi
kov, odborových predákov a pod.) a výskumní
kov, ktorí zmerajú a zhodnotia dôsledky preven
tívnych opatrení. Dr. Wojciszek upozornil, že 
v Poľsku medzi vplyvné osobnosti patria aj kňa
zi. Preto napr. v Lodži so súhlasom biskupa 
spojili protialkoholické akcie s cirkevnou púťou. 
Stretlo sa to s veľkým ohlasom. 

Fínski kolegovia referovali o skúsenostiach 
z určitých fínskych lokalít, kde sa už uplatňujú 
preventívne programy. Projekt má mať niekoľko 
etáp. Napríklad je potrebné získať základné me-
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