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ZUZANA 
VANDAME MILÍ SENIOŘI, 

mnoho z vás, čtenářů, už známe (já i mí redakční kolegové 
v jednotlivých regionech) osobně, telefonujeme si, píšeme 
maily, často se i potkáváme. A snad mi nebudete mít za zlé, 
když si dovolím říct, co mi na vás, starších (k nimž chovám 
přirozenou úctu, jak mě k tomu rodiče a prarodiče vedli), 
nejvíce imponuje. Je to vaše snaha pouštět se do něčeho 
nového, přinášet nezištnou pomoc a ani ve vysokém věku 
neodmítat výzvy. Mnoho z vás se stalo našimi skalními 
fanoušky a prodlouženýma rukama, podílíte se na tvorbě 
každého vydání. Nabízíte nám náměty, doporučujete osob-
nosti se silnými životními příběhy, poukazujete na činnost 
různých užitečných organizací. Bez vás by náš časopis ne-
byl tak pestrý, patří vám za to velký dík.

Jsou kraje, v nichž už se náklad vyšplhal na téměř neúnos-
nou mez, a musíme se omluvit těm odběratelům našeho ča-
sopisu, kteří po nás požadují zasílání dalších a dalších balíků 
s novým vydáním. Rozumějte, prosím, tomu, že náklad není 
neomezený a že jej musíme, pokud možno, rozdělit rovno-
měrně do každého kraje. Na druhou stranu respektujeme ty, 
kteří píší, že například nedokážou překousnout politickou re-
klamu a časopis už posílat nechtějí. Nemáme s tím problém. 
Od počátku vycházíme zdarma, zdarma je pro čtenáře i dis-
tribuce až ke dveřím domu a odebírání časopisu je dobrovol-
né a nezávazné. Pokud nás budou komerční a politické sub-
jekty nadále podporovat, zůstane to tak i v dalších měsících 
a letech a čtení vás nebude stát ani korunu.

Za rohem jsou volby a na vás, milí senioři, leží zodpověd-
nost. V pátek 8. a v sobotu 9. října budete volit podle své in-
tuice, tu si nikým nenechte vzít. Pokud vám někdo vykládá, 
komu máte vhodit lístek do urny, vysmějte se mu. Ale v jed-
nom se přesvědčit nechte: určitě běžte volit a nezůstávejte 
doma. Předem děkuji

   Lucie Lepařová
   sefredaktor@magazinsenior.cz
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Jmenuji se Miroslava Havlíková a rodiče chtěli mít ze mě 
učitelku.  Byla jsem premiantkou školy a pan ředitel už teh-
dy pochopil, že učitelů nikdy nebude dost. Ale bohužel. Když 
jsem si na přihlášce na střední školu tajně přepsala pedago-
gickou školu na zdravotnickou školu, následoval telefonát 
rodičům a bylo doma vzrůšo! Křik, přikazování, vysvětlo-
váni. Dnes jsem ráda, že moji rodiče nakonec pochopili, že 
jsem opravdu tvrdohlavá a přepsanou přihlášku mi pode-
psali. Moji rodiče nebyli takovými těmi „rozmazlovacími“ 
rodiči. Díky tomu nás naučili samostatnosti a zodpovědnos-
ti. Mám staršího bratra a mladší sestru. Maminka dodnes 
všude s hrdostí všem vypráví, jak jsem se o oba sourozence 
vzorně starala, hlídala je. Úsměvné na tom je to, že jsme 
se narodili po roce. Za tři roky, tři děti, teda husákovi děti. 
A že nás bylo. Bydleli jsme na vesnické bytovce, kde nás 
bylo školou povinných děti okolo třiceti. A vždycky šel ně-
kdo ven. Vyváděli se neskutečné vylomeniny, vymýšleli 
lumpárny. Jako například, že jsme s bráchou na saních na-
razili do auta, on si zlomil nohu a já se počůrala. A ještě jsme 
za to dostali bonboniéru. Nebo když brácha zapálil stodolu, 
a na taťku při příchodu z práce čekali u dveří hasiči a po-
licajti. A on vám zase dostal bonboniéru! Asi jsem ho dob-
ře hlídala… No nemilovali byste tak hodné děti? Mami, tati 
díky! Jsem ráda, že jste ještě mladí a zdraví a spíš pomáháte 
vy mně, jako já vám.

Ze Slovenky Moravačkou 

Narodila jsem se v Trenčíně a tam jsem taky vystudovala 
Střední zdravotnickou školu, obor dětská sestra. Ano, čtete 

dobře. Po maturitě jsem si podala přihlášku na medicínu, ale 
pozvánku na přijímačky jsem vyhodila. Vdávala jsem se. 
Pravdou je, že s odstupem času mě hodně mrzelo, že jsem to 
nepřehodnotila. Určitě bych stihla obojí. Ale takhle to prostě 
bylo. Pocházím z československé rodiny, proto jsem prázd-
niny trávila u babičky a dědy na Plzeňsku. Jak já je milova-
la! Babička nám náhle po dlouhé těžké nemoci odešla v 62 
letech. Mně bylo pouhých 11 let a cítila jsem to jako obrov-
skou křivdu. Možná právě tato zkušenost mě dovedla tam, 
kde jsem. Nikdy jsem nad tím takhle nepřemýšlela. Ale když 
mi moje maminka řekne, že jsem celá babička, jsem šťast-
ná. Nyní mi v domě prarodičů zůstala teta, která společně 
se svým manželem o moje prarodiče do poslední chvíli s ne-
skutečnou láskou pečovala. Mám v ní oporu a velmi ráda se 
tam vracím. Láska k českým kořenům mě táhla na západ. 
Takže jsem zakořenila někde uprostřed, na Moravě.  Jsem 
zde spokojená. Je ze mě hrdá Moravačka a já jsem na svou 
zemi pyšná. No ale když hraje státní hymna, pro mě nekončí 
jenom českou slokou, pro mě vždy bude pokračovat slovy 
„nad Tatrou se blýská…“. 

Od dětí k seniorům

Vysokou školu jsem studovala na Univerzitě Palackého 
v Olomouci, a to díky zkušenostem z práce. Chtěla jsem se 
v péči o seniory posunout o kus dál. A jak se vlastně dětská 
sestra dostane k seniorům? Doma jsem měla vlastní děti 
a já chtěla pomáhat. Bydlím na vesnici v pohraničí, kde jsou 
mezi námi taky staří a opuštění lidé. To byl pro mě impuls.  
Právě díky tomuto poznatku jsem hledala práci se seniory. 
V roce 1993 znovuobnovila činnost uherskobrodská, tehdy 
ještě oblastní charita a v roce 2001 jsem tam nastoupila já. 
Začínala jsem jako zdravotní sestra v Domově pro seniory 
ve Slavkově. V roce 2006 jsem byla na naléhání ředitelky 
Charity přeložena na pracoviště Strání, kde jsem nastoupi-
la jako vedoucí pečovatelské služby. Je to úplně jiná práce, 
než jakou očekává zdravotní sestra, která dříve pracovala 
v nemocnici. Je to práce o lidech o jejich rodinách, blízkosti 
a lásce. Najednou se mi v práci nestřídali pacienti na lůž-
ku. Byli tady klienti sociální služby, kteří u nás dlouhodobě 
bydleli, a které jsme taktéž doprovázeli na poslední cestě. 
Byla tu bolest, smutek, umírání. A to všechno vás posune 
v životě úplně jinam. Mrzí mě, že je život velmi hektický 
a nemáme tolik času, kolik bychom si přáli, respektive kolik 
bychom potřebovali. Sama řídím tři sociální služby, a ještě 
pracuji v přímé péči jako sociální pracovnice a zdravotní 
sestra Domácí zdravotní a hospicové péče.

MIROSLAVA HAVLÍKOVÁ: JSME OPOROU TĚM, 
KTEŘÍ PEČUJÍ O SVÉ BLÍZKÉ
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Miroslava Havlíková je hrdá zaměstnankyně Uherskobrodské Charity, a hlavně je to „člověk na svém místě“. Jak 
sama říká, „Charita není zastávkou v mém životě, ale mým osudem a velkou životní zkušeností“.  Řídí tři sociální 
služby a k tomu stíhá i práci v terénu jako sociální pracovnice i zdravotní sestra. V době uprchlické krize ve Slo-
vinsku pomáhala s Charitou i tam. Za své neuvěřitelné pracovní nasazení, výsledky, ale i empatii a cit s jakým 
svou profesi dělá, získala ocenění Pracovník roku v sociálních službách Zlínského kraje.  O svůj příběh se s námi 
podělila na následujících řádcích. 

Malá Mirka (vpravo) s milovanou babičkou na Plzeňsku.



Naše služba ve Strání 

Pečovatelská služba Strání funguje 18 let. Zajišťujeme po-
moc s péčí o seniory, nemocné lidi a rodiny s dětmi, které 
se ocitli v nepříznivé sociální situaci v obci Strání, Březová 
a Lopeník. Velmi krásná a tvrdá krajina. Tvrdí a hrdí lidé, 
zvyklí těžce pracovat a trvat na svých majetcích. Těžko by 
se těmto lidem odcházelo ze svých domovů. Proto mají nás. 
Naštěstí v naší oblasti ještě pořád až na pár výjimek pře-
vládá rodinná pospolitost a doopatrování rodičů většinou 
nejmladším dítětem, kterému rodiče odkázali svůj majetek, 
je tady samozřejmé. Asi jsem už stará, ale takto to má být. 
Proto se snažíme hledat i cesty podpory a pomoci pečují-
cím osobám. Zareagovali jsme na výzvu Zlínského kraje 
v roce 2019 a zřídili Odlehčovací pobytovou službu pro po-
třebné lidi, o které pečují jejich rodinní příslušníci. Smyslem 
je umožnit přechodný pobyt klientům po dobu dovolené, 
onemocnění, či pracovního zaneprázdnění pečující osoby, 
nebo aby pečující osoba či rodina načerpala novou sílu. Po-
skytujeme i krátkodobou pomoc v potřebných případech. 
Musíme pomáhat osobám, které se chtějí o své blízké posta-
rat až do konce. Musí jím být někdo na blízku. Oni musí vě-

dět, že mají někoho, komu na nich záleží, kdo je v případě po-
třeby zastoupí. Pro představu uvedu příklad. Tolik omílaná 
doba covidová. Paní ve věku 46 let, samoživitelka, pracuje 
na zkrácený úvazek v jedné místní fi rmě a současně pečuje 
o své rodiče bydlící v obci v jiném domě a taky o své 2 malé 
školou povinné děti. Samozřejmě na distanční výuce. Sme-
kám. Neskutečný zápřah. Najednou je covid-19 pozitivní, má 
komplikace, antibiotika, následuje hospitalizace. Řeknete si 
„to je psycho“. A jsou zde děti, za kterými naštěstí přijede 
druhá babička. A teď jsou tady staří rodiče závislí na pomoci 
své dcery. Je třeba jim zajistit péči. Ale oni jsou v karanté-
ně z důvodu kontaktu s covid-19 pozitivní osobou. Naštěstí 
nejsou nemocní. Takže nastupuje pečovatelská služba v 
oblecích Tyvek, s respirátorem, štítem, v rukavicích… Pro-
trpí povinnou karanténu, počkáme na výsledek kontrolního 
odběru na covid-19 a rodiče paní přestěhujeme dočasně na 
odlehčovací pobytovou službu, než se dcera uzdraví a bude 
moci opět o své rodiče pečovat.  

Provozujeme i ambulantní službu

Další službou je Ambulantní odlehčovací služba, která je 
provozu od 7:00 do 15:30 hod v pracovní dny. Cílem služby je 
umožnit nezbytný odpočinek pečujícím osobám, které celo-
denně a řádně pečují o své rodinné příslušníky. Ano, veřej-
nost říká naší službě „školka pro dospělé“. No nejsem z toho 
vždy tak moc nadšená, ale s úsměvem říkám „tak dobře“. 
Služby využívají rodinní pečovatelé zejména z důvodu po-
třeby návštěvy lékaře, úřadu, nemocnice či jenom nákupu 
nebo posezení u kávy s přáteli. Je to velmi důležitá pomoc. 
Znám paní, která pečuje o svou nemocnou dospělou dceru 
a z domu nevyšla na více jak dvě hodiny přes 20 let. I ty dvě 
hodiny ji musela zaskočit babička. To si nikdo ani neumíme 
představit. Ráda čtu příběhy jiných lidí a pro představu, jak 
naše služba doopravdy funguje, nabízím další z nich. V pro-
sinci 2020 přichází na jednání paní dlouhodobě žijící v USA. 
V naší obci žijí její rodiče, které přijela na Vánoce navštívit. 
Otci je cca 87 let, matce 85 let. Matka trpí demencí a otec o ni 
pečuje. Dcera netušila, jak vážná situace je, dokud rodiče fy-
zicky nenavštívila. Matka bloudí po domě, nechce být sama, 
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Oceněná pracovnice v sociálních službách Zlínského kraje.

Se spolužačkami na střední škole v Trenčíně.



má obavy, že ji chce rodina někam umístit. Proto se rodina 
obává i osobního jednání se sociální pracovnicí. Otec je una-
vený, nemá žádný čas pro sebe, nemůže vyjít ani na dvorek, 
nebo do obchodu. Z tohoto důvodu se zoufalá dcera obrací 
na naši službu.  Proběhlo opakované jednání s dcerou, s ot-
cem i se samotnou matkou, které jsme pozvali na návštěvu 
k nám, aby matka viděla, jak daná služba funguje. Paní byla 
mile překvapená. Nyní k nám dochází pravidelně, 3 dny 
v týdnu. Manžel zatím doprovod své ženy k nám zvládá, ale 
je to pro něj náročné a obává se budoucnosti. S rodinou byla 

projednávána i možnost využívání pečovatelské služby pří-
mo v domácnosti klientky – pomoc s hygienou, oblékáním 
a doprovodu do ambulantní služby a zpět. Manžel byl velmi 
nadšený, netušil, že tady taková možnost je. 

Moje práce má smysl

 Mám radost, že mám v rukou nástroje, kterými mám mož-
nost lidem zajistit pomoc. Máme klienty, kteří dlouhá léta 
využívají pečovatelskou službu, kdy pečovatelka dojíždí 
k nim domů. Pak dojde k situaci, že pečující osoba potřebuje 
odjet na celý den k lékaři a využije ambulantní službu. Když 
se této paní narodí vnouče a novopečená babička chce po-
moci své dceři, přebíráme jejich rodinného příslušníka na 
dva týdny do odlehčovací pobytové služby. A tak je jedna 
osoba v průběhu jednoho roku třeba klientem všech našich 
služeb. Služby na sebe navazují a jedině tak mají smysl. Za 
nejdůležitější však považuji dostupnost informací o mož-
nostech pomoci. Jsem místní a snad mám i docela dobrý 
přehled, co se v obci děje. To jdete třeba pěšky z práce a ces-
tou vyřešíte několik dotazů lidí, které cestou potkáte, a oni 
vás osloví. Jak říkají moje děti „my máme charitu i doma“.

Covid komplikace 

Teď nás neustále dohání další a další covidová vlna. Nám 
se taky nevyhnula. Když pominu izolace, pozitivitu per-
sonálu i vlastní, společenskou izolaci klientů v sociálních 
službách, o kterých se všude hodně píše, je tady i testování 
na covid-19. Nejbližší nemocnice je vzdálená 35 km a testy 
byly a jsou pořád nezbytně nutné, rozhodli jsme se vyřídit 
registraci a zajistit testování i v naší obci. Dle kapacitních 
možností testujeme denně. Celkem jsme provedli přes 3,5 
tisíce testů. Je to práce navíc, ale kam by ti naši lidé chodili? 
A kdo jiný, když ne Charita? 
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6 Mirka Havlíková není jen manažerkou, ale stále pracuje i v terénu.

S dcerami na akci Charity



Mám radost ze svých dětí

Mé okolí si myslí, že skloubit mou práci, rodinu a koníč-
ky nelze. Opak je pravdou. Neprovázeli mě životem vždy 
jenom pozitivní a láskou naplněná období. Své děti jsem 
vychovávala sama a věřím, že i díky mé práci, životním 
situacím a zkušenostem jsem z nich vychovala správ-
né lidi.  Můj syn byl na lyžařském kurzu, kde byl i jejich 
spolužák s hendikepem. Znáte kluky, ti vám nic neřek-
nou na dotazy, jak bylo? Na druhý den u nás zazvonili 
rodiče spolužáka a přinesli bonboniéru pro syna, že moc 
děkují. Nechápala jsem za co. To já byla totiž dlužníkem, 
protože mého syna vezli autem k autobusu oni. Nepře-
kvapilo mě, ale mile potěšilo, že můj syn byl právě ten, 
kdo se tomuto chlapci na kurzu věnoval. Když jsem ho 
pochválila se slovy, že tak je to správné, řekl, že mu ho 
bylo líto. Starší dcera je záchranářkou na ARO v Praze. 
Nejmladší dcera se intenzivně připravuje na přijímačky 
na medicínu. Ještě ji čeká maturita. Obě v době prázdnin 
pravidelně chodily k nám na Charitu na brigádu. Je krás-
né, když si v případě krize můžete sáhnout do vlastních 
zdrojů. 

Ocenění naší práce

A jestli si dovedu představit, že tuto práci budu dělat až 
do důchodu? Netuším, ale ráda používám ten vtip, jak 
prochází mladý muž v Domě pro seniory chodbou a ptá 
se „Copak babi, nemůžete najít svůj pokoj?“ „Jaký po-
koj ty cvoku? Já jsem tady vrchní sestra“ Takže asi tak 
nějak. Svou práci mám ráda a velmi mě potěšilo, že to 
vidí i můj nadřízený. Ředitel Charity Uherský Brod Petr 
Houšť byl ten, kdo mě za mou práci nominoval na pra-
covníka roku v sociálních službách Zlínského kraje. Ono 
nejde ani tak o to ocenění, byť mě velmi potěšilo. Ale 
o tu samotnou nominaci, o to, že to vůbec někdo vidí, že 
si váží vaší práce. Pan ředitel měl z toho ocenění snad 
ještě větší radost než já. Tyto ankety a zviditelňování 
šikovných lidí v sociálních službách jsou pro společnost 
velmi důležité. Naše práce získává na atraktivitě. V soci-
álních službách pracuji přes 20 let a cítím, že ve společ-
nosti se na řebříčku hodnot sociální práce posouvá výš. 
Pracuje zde hodně kvalitních, hodných, zkušených lidí. 
Práce s klientem v sociálních službách je hlavně psy-
chicky i fyzicky vysilující, a pokud tuto práci neděláte 
s láskou, je to brzy znát. Nemám nikomu za zlé, když po 
týdnu nebo měsíci zjistí, že práci pečovatelky dělat ne-
chce, není to pro každého. V týmu mám ale pečovatelky, 
které v naší službě pracují i více jak deset let. Charita 
není jenom o práci, ale o postoji, smýšlení lidí a službě 
potřebným. 

Můj relax

Člověk musí umět i odpočívat, relaxovat. To já asi moc 
odpočívat neumím. Mým relaxem je zahrada, práce oko-
lo domu, musím pořád něco tvořit. Jak já říkám, chybí mi 
tvůrčí hodnoty, nějaké výrobky, které jsou po mě vidět. 

Pletu, šiju, háčkuju, jsem prostě úplně normální ženská. 
S dcerou chodíme společně na hory, miluji Tatry a hory 
obecně, horské kolo, běžky, lyže. Občas si do vedlejších 
obcí pracovně zajedu na kole. A to pak slyšíte „to přijede 
ta sestřička s batůžkem na kole“. Když tady je tak krás-
ně! Co je ale pro mě důležité, vždy si chci najít čas pro 
svou rodinu a své přátele. Mám dvě vnoučátka, která 
ale bydlí daleko a moc se nevídáme. Nejsem tou typic-
kou babičkou, která hlídá. Těším se však, až povyrostou 
a budeme parťáci, jezdit spolu na kole a prošlapávat po-
horky v Tatrách. Už se těším, jak půjdeme koupit lezeč-
ky a vyrazíme na lezeckou stěnu. Já totiž miluji výšky. 
Tam se cítím volná, svobodná, tam mám pocit, že na mě 
nikdo nemůže. 

Všichni budeme jednou potřebovat péči

Jsem pyšná na to, že dokážeme prezentovat Charitu 
na veřejnosti, aby byla lidem blíž. Dnes jsme součás-
tí společnosti. Jsme organizací na úrovni. A co bych si 
do budoucna přála? Aby se z našich životů nevytratila 
solidarita, lidská moudrost, umění naslouchat a touha 
pomáhat tam, kde je to potřeba, byť to na první pohled 
není vidět. Snažme se v tomto duchu vychovávat další 
generaci. Naše služby budou potřebovat mladé lidi, kteří 
se jednou dokáží postarat o nás. 

   Miroslava Havlíková
   Lucie Lepařová
   Foto archiv Miroslavy Havlíkové
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Mirka Havlíková



RŮŽENA KALÁBOVÁ, 74 LET, KROMĚŘÍŽ
• Radost mi dělají celí můj život jen správní a šmrncovní 

lidi.
• Chtěla bych mít stroj času, vrátit se o 40 let nazpět a začít 

znovu…

ZDENĚK LECHNER, 66 LET, MORKOVICE
• Když jsem se probudil z kómatu a mohl jsem začít opět 

naplno žít.
• Změnil bych tu naši „zk*****ou“ vládu a zbavil se toho 

největšího zloděje.

IVONA TOŠOVSKÁ, 75 LET,  DPS U KAŠNY, KROMĚŘÍŽ
• Když se mi narodil můj první vnuk Pavlík.
• Zařídila bych, aby už zmizel ten slavný virus!

MILAN PFEILER, 63 LET, NAPAJEDLA
• Těžko říct. Já mám radost ze všeho, co se povedlo. Ale asi 

největší byla, když se narodil syn. 
• Co můžu měnit. Jde to pořád dopředu, tak jak voda teče. 

Nic se měnit nedá.

• Z ČEHO JSTE MĚLI V ŽIVOTĚ 
  NEJVĚTŠÍ RADOST?
         • KDYBYSTE MĚLI TU MOC, CO BYSTE 
           VE SVÉM ŽIVOTĚ ZMĚNILI?A
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RUČNÍ VÝROBA

WWW.TVARG.CZ
PIVOVARSKÁ 899
 VELKÁ BYSTŘICE

Město Velká Bystřice leží jen pár kilometrů od Olomouce a je vyhlášeno bohatou kulturní 
nabídkou v rámci Hanáckého roku. V centru města je velkobystřický zámek, jehož součástí 
byl od roku 1579 také pivovar. Právě pivovarské sklepy prošly v loňském roce rozsáhlou
rekonstrukcí a došlo k obnově pivovarské výroby. Zkušení sládci zde vaří pivo značky TVARG.

Část sklepů je vyhrazena sýrařskému řemeslu. V místnostech 
pod valenými klenbami vznikají tvarůžky pod značkou 
TTVARGLE. Nízkotučný zrající sýr pod mazem se vyrábí ze 
100% českého tvarohu. Tvargle jsou k dostání přímo v 
pivovarské hospodě ve Velké Bystřici a na vybraných
místech v Olomouci. Chcete nahlédnout pod ruce
sýrařům? Přivonět si ke tvarglím uprostřed zracího procesu? 
Rezervujte si exkurzi spolu s ochutnávkou řemeslných 
tvarglích přímo ve Velké Bystřici na ulici Pivovarská. 
VVíce informací na tel. 723 939 167

PIVO A TVARGLE

TVARGLE

VÍTE, ŽE ?

HISTORICKÉ PRAMENY DEFINUJÍ TVARŮŽKY JAKO 
SÝR S PIKANTNÍ CHUTÍ A VŮNÍ S MAZEM A 
PROZRÁLÝM VNITŘKEM S TVAROHOVÝM JÁDREM.

100%  ČESKÝ TVAROH



DOVOLENÁ 
s nápadem

· Programy na výlety a dovolené 
· PRO KAŽDÝ VĚK 

· S kamarády i vnoučaty  
· Morava i Čechy · V létě i v zimě

Více na www.dovolenasnapadem.cz



Senioři se nejvíce bojí toho, o čem paradoxně vědí, že 
se tomu nevyhnou. Zdravotním komplikacím, ztrátě 
milovaných osob, vlastní smrti. Není to zrovna pozi-
tivní téma, to přiznáváme. Ale je to jedna z oblastí, o 
které bychom se seniory měli mluvit, stejně jako mlu-
víme s dětmi o tom, co je děsí a snažíme se je před 
tím ochránit. Už jen to, že se o nepříjemných pocitech 
bavíme, pomáhá.

„Není to tak, že bych se v noci budil a třásl se stra-
chem. Ale bojím se, opravdu se bojím toho, že jednou 
nevstanu z postele, protože mě třeba skolí mrtvička, já 
se budu moci pohybovat jen omezeně a někdo z mých 
blízkých se o mě bude muset starat. To je můj strach, 
který postupem času zesiluje a nejde se jej zbavit. Je 
to silnější než strach ze smrti a bohužel nejhorší na 
tom je, že s tím nic nezmůžu. Ani já, ani nikdo jiný,“ vy-
znal se magazínu Senior devětašedesátiletý Pavel Čáp 
z Teplic, který dodal, že vyznává zdravý životní styl a 
stále ještě sportuje, často se vydává na túry a nijak 
přehnaně nekonzumuje alkohol. Z tohoto pohledu by 
se vlastně ani neměl čeho bát. „Jenže mám kamará-
dy, které přesně tohle potkalo. Byli v dobré formě, ale 
stejně přišel den, kdy se všechno změnilo. Jeden náhle 
zemřel, dva jsou odkázáni na lůžko,“ vysvětlil možné 
příčiny svých obav pan Pavel.

Jen málokdo z respondentů naší ankety zmínil obavy 
fi nančního charakteru. A když už, tak podobně jako 
Marie Klásková z Prahy: „Že jednou nebudu mít na 
šampaňské a kaviár, to vím. S tím počítám. Ale kdy-
bych se ocitla v situaci, že bych neměla na zaplacení 
nájmu nebo na nákup potravin, vůbec bych nevěděla, 

co bych měla dělat. Musel by to za mě řešit někdo jiný, 
byla bych bezmocná, protože na brigádu už se jaksi 
nehodím,“ vtipkuje sedmasedmdesátiletá žena z hlav-
ního města. 

Největší strašák seniorů, to je samozřejmě smrt. Nikdo 
ji nevyhlíží s nadšením, to je přece jasné. Zákeřnost 
je v tom, že nikdy nevíme, kdy přijde její čas. Kdy bu-
deme muset skládat účty, kdy bude zapotřebí uzavřít 
vše rozpracované a odejít ze světa. A ještě horší je, že 
mnozí z nás to ani nestihnou, protože se zubatá objeví 
bez varování. „Zemřít ve spánku, bez bolestí, bez prů-
tahů někde na eldéénce. Tak bych si to přála. Ale ne 
teď,“ vyjádřila se lakonicky Věra Knoblová z Liberce, 
které bylo osmdesát let. „Mám obavu právě z toho, že 
to tak jednoduché nebude. Můj čas se blíží, ale život 
jsem si užila, něco tady snad i po mně zůstane. A niko-
mu nenadělám žádné starosti, kromě toho, že si rodina 
trochu popláče,“ říká paní Věra.

A jaké další obavy senioři zmiňují? Stále jsou mezi 
nimi lidé, kteří pracují – a ti mají strach třeba o to, aby 
práci neztratili, protože ještě živí rodinu, chtějí si něco 
přivydělat na pozdější stáří. Opravdu velký strach ale 
máte o své blízké, více než vlastní smrti se senioři děsí 
ztráty svých nejbližších – manželů, partnerů, dětí, 
vnoučat. „Nechtěl bych na tomto světě zůstat sám, 
protože jsme bezdětní a moje žena Růžena je můj celo-
životní skvělý parťák,“ uzavírá dnešní neveselé téma 
pan Lukáš Mortyn z Jihlavy.

(dol)

NEJVĚTŠÍ OBAVY SENIORŮ? Z NEMOCÍ, 
SMRTI, NEDOSTATKU A BEZMOCI
Mladí lidé v televizi rádi sledují horory, protože jim dělá dobře, když se bojí. Je to pro ně adrenalinová zábava, 
přitahuje je nebezpečí. To senioři jsou na tom úplně jinak. Hledají program, který je uvede do pohody, milují ví-
tězství dobra nad zlem a jen velmi neradi se bojí. A jak je to se strachem nebo obavami jinde než před televizní 
obrazovkou?
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Celý život mám strach z vody, z utonutí. Nedávno se mi 
zdál sen, že se topí moje vnučka. Ale jinak samozřejmě 
nejvíc z toho, jak skončí můj život.

Alena Záhlinická, 80 let, České Budějovice

Nebojím se ničeho, jsem se vším vyrovnaný, i se smrtí. 
Ale mám obavu o budoucnost mých dětí a vnoučat. Snad 
ani nechci vědět, kam teď lidstvo spěje.

Pavel Navrátil, 79 let, Praha

V dnešní době asi toho nedostatku, člověk musí ve stáří 
trochu šetřit, kdyby měly najednou přijít nějaké veliké 
výdaje, už nemáte takový příjem, který by vás zajistil.

Petr Mírovský, 81 let, Plzeň

To člověk nikdy neví, co ho čeká. Není dobré se každý 
den něčeho bát, lepší je nemyslet na zlé věci a dívat se 
dopředu na další příjemné zážitky.

Milena Daňková, 79 let, Havlíčkův Brod

To je různé, bojím se o zdraví, o své blízké. Snažili jsme 
se během života si s manželkou něco našetřit, abychom 
měli rezervu na stáří, kdyby bylo potřeba.

Milan Štěpánek, 69 let, Pardubice

Každý se podle mě bojí smrti. Důležité je, aby to neby-
lo příliš brzo a lidé se při tom nemuseli dlouho trápit. 
A také je důležité, aby si člověk na tom konci řekl, že to 
stálo za to.

Zdena Podskalská, 77 let, Hradec Králové

Já se ničeho nebojím. Snad jen abych v posledních le-
tech nezůstala úplně sama někde zavřená a mohla se 
ještě podívat ven, dokud mi to zdraví dovolí. Ale co se 
má stát, se stane.

Marie Polanská, 88 let, Brno

Bojím se, že jednou přijde doba, kdy už se o sebe nebu-
du schopná postarat sama. Dokud jsme soběstační, to je 
nám hej, nerada bych ale byla odkázaná na pomoc dru-
hých.

Lucie Brašnová, 68 let, Karlovy Vary

Poté, co jsme viděli obrázky zničených vesnic vlastně 
kousek od nás, máme s manželem obrovský strach ze 
živlů. Vždyť tornádo bylo něco, co se nám mělo vyhýbat, 
doposud řádilo jen v Americe. Teď abychom se děsili při 
každé větší bouřce.

Petra Šubová, 74 let, Bohumín
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A ČEHO SE BOJÍTE VY?





RECEPTY NA KONEC LÉTA
 !

INGREDIENCE
2 větší červené řepy
Hrnek černé čočky Beluga
2 střední cibule 
1 palička česneku

3 lžíce olivového oleje
Kousek oblíbeného sýra (není 
nutný)
Sůl 
Pepř

INGREDIENCE
1 střední dýně (hokaido, nebo 
máslová)
1 velká cibule
2 mrkve
4 stroužky česneku
1 l zeleninového vývaru

Kousek čerstvého zázvoru
Hrst dýňových semínek
Lžíce hladké mouky
2 lžíce másla
2 lžíce oleje
100 ml smetany
Sůl

INGREDIENCE
300 g hladké mouky
250 g másla
3 žloutky
2 lžíce vlažné vody

NÁPLŇ
4 velká jablka
2 vanilkové cukry
2 lžíce cukru krupice
Hrst rozinek
Hrst mandlových lupínků, nebo nase-
kaných ořechů

POSTUP
Červenou řepu oloupejte a rozkrájejte na větší nudličky. Oloupa-
nou cibuli a česnek nakrájejte na silnější kolečka. Čočku přeber-
te, propláchněte a uvařte v mírně osolené vodě na skus. Ve ve-
liké pánvi rozpalte olej a nakrájenou zeleninu v něm za stálého 
míchání opékejte do změknutí. Směs osolte a opepřete, a ještě 
teplou promíchejte s uvařenou čočkou. Salát můžete podávat 
ihned, ještě teplý, nebo později studený. Podle chuti si jednotlivé 
porce můžete posypat nastrouhaným sýrem. 

POSTUP
Z omyté dýně vyberte semínka, nakrájejte ji na půlměsíčky a 
rozprostřete na plech. Přidejte na tlustá kolečka nakrájenou mr-
kev a neoloupané stroužky česneku. Zeleninu osolte, pokapejte 
olejem a pečte v troubě dozlatova. Na másle orestujte nadrobno 
nakrájenou cibuli, přidejte mouku, krátce zasmažte a zalijte vý-
varem. Přidejte kousek zázvoru, upečenou dýni s mrkví a vy-
máčkněte upečený česnek. Dobře vše povařte, vyjměte zázvor a 
polévku rozmixujte na hladký krém. Dochuťte solí a podávejte s 
kapkou smetany a opraženými dýňovými semínky.  

POSTUP
Smíchejte všechny ingredience na těsto, dobře ho propracujte, 
aby bylo hladké a nechte je asi hodinu vychladit v lednici. Těsto 
rozdělte na dvě poloviny a vyválejte z nich úplně tenké pláty na 
velikost plechu. První dejte na pečicím papírem vyložený plech 
a nahrubo na něj nastrouhejte oloupaná jablka, posypte oběma 
cukry, rozinkami a mandlemi a zakryjte druhým plátem těsta. 
Ten na několika místech propíchněte vidličkou a pečte ve vy-
hřáté troubě na 180 °C asi 45 minut. Podávejte se šlehačkou. 
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SALÁT S PEČENOU ŘEPOU

DÝŇOVÁ POLÉVKA S MRKVÍ

KŘEHKÝ JABLKOVEC
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Co se Vám tehdy honilo hlavou? Jak vznikl plán na výjezd do 
zasažené oblasti?

Tehdy byl čtvrtek, já jsem skončil jednání v Praze a na mo-
bilu jsem našel spoustu zpráv o tom, co se na Moravě stalo. 
Měl jsem i zprávy od mých známých, kteří žijí v postiže-
né oblasti, poslali mi fotky a videa a bylo jasné, že nešlo 
o žádnou běžnou vichřici, ale o něco, co naši zem doposud 
nepotkalo. Okamžitě jsem zrušil program v Praze a vrátil se 
brzy ráno na Moravu, vzal traktor s nakladačem, vlek, ná-
řadí. Známý daroval latě, já jsem koupil plachty na střechy, 
hřebíky a s nejstarším synem, kterého jsem omluvil ze ško-
ly, jsme vyjeli do Moravské Nové Vsi. Když jsme po poledni 
přijeli na místo, měl jsem z toho horší pocit, než jaký jsem 
měl z fotek a videí. Přirovnal bych to k tomu, co jsem viděl 
v Iráckém Mosulu po boji s Islámským státem. Bylo to něco 
výjimečně fatálního.

Na místě jste pak pomáhal několik dní. Jaká tam panovala at-
mosféra?

Kromě hasičů už byli v postižené oblasti i dobrovolníci, 
kteří přivezli techniku.  Na místě jsme byli čtyři dny a ani 
jsme mnohdy nevěděli, u koho pomáháme. Nebyl čas se 
seznamovat, zdravit se a vybavovat, práce bylo spousta. 
Nikdo nevěděl, kdy zase začne pršet a bylo třeba provizor-
ně zastřešit spoustu domů. Většina místních lidí ale i v té 
extrémně nešťastné chvíli našla pozitivní přístup, říkali: 
„Přežili jsme, jedeme dál.“ 

Určitě jste s nimi zašel na pivo, popovídat si. Brali Vás jako 
parťáka, nebo spíš jako politika?

Na pivo nebo na panáka tam skoro vůbec nebyl čas, přijel 
jsem pomáhat, ne vysedávat. Takže jsme se na chvilku 
u piva sešli jen jednou a protože jsme byli po třináctihodi-
nové šichtě hodně unaveni, moc jsme tomu nedali. Lidi byli 
překvapeni tím, že jsem přijel pomáhat, ale brali to s nad-
hledem, jestli myslíte, že mě s obdivem plácali po zádech, 
tak to ne. Co ale mezi lidmi zarezonovalo, a to vůbec ne 
v dobrém, byla návštěva pana premiéra s vicepremiérkou. 
Zrovna v Moravské Nové Vsi byl hustý provoz techniky, 
těžko se tam pohybovalo. Nám někdy trvalo skoro tři čtvrtě 
hodiny, než jsme v koloně vyvezli suť na skládku a mohli 
se vrátit zpátky na místo. A do toho jim tam přijedou dvě 

motorky jako čelo vládní kolony šesti nebo sedmi černých 
limuzín, z nichž vystoupí premiér Babiš a vicepremiérka 
Schillerová a situaci tímto příjezdem ještě zkomplikují. 
Na tyhle ofi ciality tam nebylo místo a lidé je vnímali jako 
nepatřičné, zaznívaly ironické poznámky. I mně by přišlo 
normální, kdyby si u Břeclavi z limuzín přesedli do jednoho 
hasičského terénního auta a přijeli spolu. Přitom jsem ale 
veřejně řekl, že je na místě, když se přijeli osobně přesvěd-
čit o rozsahu škod a mají tomu přizpůsobit pomoc.

A ta byla dostatečná? Jak ji lidé přivítali?

Bohužel nebyla, objevila se spousta nelogických věcí v tom, 
jak vláda k řešení přistupovala a lidé byli spíš rozladěni. Ne-
věděli, jak budou vládní pomoc danit, zaznívalo, že ji budou 
muset odečítat od pojistného plnění. To řešení bylo odtrže-
né od reality.

Jak vypadá situace v postižené oblasti dnes, máte o ní pře-
hled?

Jsem v kontaktu s lidmi ze zasažených obcí, mluvím se 
starosty. Stále je tam spousta práce, ještě jsou zapotřebí 
opravy, někteří museli podstoupit demolici domu a budou 
stavět znovu. Dobrovolníci se stále hodí, mají tam co dělat. 
Co je ale pozitivní, tak je jejich dojem z nezištné pomoci, 
která se lidem z postižené oblasti dostala prakticky z celé 
země.

Jak se s katastrofou vyrovnávají tamní senioři?

Seniorů se ta událost dotkla velmi silně, mnozí se s ní neu-
mí vyrovnat tak snadno jako mladí lidé, kteří nad lecčíms 

MARIAN JUREČKA: PO TORNÁDU TO 
NA JIHU MORAVY VYPADALO JAKO V 
IRÁCKÉM MOSULU
Když se na konci června prohnalo jižní Moravou tornádo, seděla celá země užasle u obrazovek a lidé nevěřícně 
kroutili hlavou. Téměř okamžitě se ale vzedmula vlna nezištné pomoci, dobrovolníci se na vlastní pěst vydávali 
pomáhat do oblasti, kde živel řádil. Jedním z nich byl i lidovecký předseda Marian Jurečka, který sedl do svého 
traktoru a vyjel pomáhat. U politika nevídaný krok, avšak kdo zná lídra jedné ze stran spojených ve volební koalici 
Spolu trochu blíže, ten zase až tak překvapený být nemůže. 



mávnou rukou. Starší lidé mají naopak tendenci rezignovat, 
nevěří, že situaci zvládnou, mají obrovskou nejistotu. Právě 
tihle lidé silně vnímají zprávy, že nedostanou vyplacené 
peníze od pojišťoven v plné výši, že je budou danit a po-
dobně. I když se pak vše uvede na pravou míru a zmat-
ky zmizí, tak tito lidé žijí několik dní v hrůze, co bude dál, 
a zanechává to na nich následky. Lidé v nouzi přece po-
třebují spíše autoritu, která přijde a řekne, že se není čeho 
bát, že se všechno zvládne, bude to dobré a uklidní tak si-
tuaci. Když na jihu Moravy nebyli hned po ruce odborníci 
na tento druh pomoci, ujal se jí často třeba místní farář.

Přeskočme na obecnější téma. Je dnes podle Vás situace se-
niorů lepší, než byla třeba před dvěma roky?

Obecně teď mají o něco vyšší důchody, dostali přidáno 
i nad mez zákonné infl ace, to na jedné straně působí po-
zitivně. Ale když se pídíme po dostupnosti levného byd-
lení nebo po čekacích lhůtách v souvislosti se zdravotní 
péčí, tak tam žádný posun nenastal. Mám radost z toho, 
že se nám, lidovcům, napočtvrté podařilo ve sněmovně 
prosadit ocenění maminek, které dostanou k důchodu 
pětistovku měsíčně za každé vychované dítě. Vždyť 
obětovaly kus své kariéry, sebe, života, staraly se, a pak 
byly státem potrestány nižší penzí. Je to ale jen dílčí 
úspěch, ještě bychom rádi pomohli druhé skupině senio-
rů, a to jsou vdovy. Navrhujeme, aby se důchod manželů 
počítal ze společného vyměřovacího základu a aby se 
výše důchodu počítala z výdělků obou partnerů, a ne pro 
každého zvlášť, jako je to v současnosti. Věřím, že sně-
movna v novém složení po volbách tento návrh dotáhne 
do konce. A nejen to.

Máte další nápady, jak pomoci seniorům?

Dlouhodobě usilujeme o to, aby důchodový systém umož-
ňoval takzvanou asignaci. Tedy, aby třeba jen jedno pro-
cento odvodů z mého sociálního pojištění bylo promítnuto 

do výše důchodu mých rodičů. Jsou to řádově stokoruny, 
ale při vyšším počtu dětí už může jít o tisíce. Mezigene-
rační solidarita se vytratila, přitom je podle mě ohromně 
důležitá.

Působil jste jako ministr zemědělství v Sobotkově vládě. Jak 
se podle Vás projevuje celosvětová snaha ochránit planetu 
v této oblasti? Děje se i u nás něco viditelného?

Děje se toho mnoho, ale ne vždy jsou změny pro laické oko 
viditelné. V posledních třech, čtyřech letech přišla zásad-
ní změna přístupu k půdě. Na zemědělce je vyvíjen velmi 
silný tlak, jsou nuceni dělat opatření, která zabraňují erozi 
půdy. Musejí rozdělovat velké pozemky, vytvářet biopásy, 
mění se skladba plodin. Člověk to ne vždy vidí na první 
pohled. Ale velký kus práce je ještě před námi, protože 
klimatická změna a vše, co s ní souvisí, je pro nás velkou 
výzvou. Stále je zapotřebí vytvářet víc remízků, mezí, 
krytů pro drobné živočichy. Půda by zase měla fungovat 
jako velká houba, aby natáhla vodu a v obdobích sucha 
ji využila. To je ale příběh na několik desetiletí, zapojit se 
musejí i obce. Rozumné hospodaření, které dlouhodobě 
uplatňovali naši předkové, jsme dávno pokazili, rozorali 
jsme meze a nyní musíme začít vracet přírodu do původ-
ního stavu.

Co byste na závěr popřál seniorům, než půjdou k letošním 
volbám?

V rodině, kolem folklóru, kolem muziky – tam všude se po-
tkávám se spoustou seniorů. Říkají mi: chceme, aby nám 
stát pomohl, ale žili jsme skromně, nechceme všechno 
projíst teď, myslíme i na budoucnost našich dětí. Důle žitý 
je pro nás dostupný lékař, sociální služby, ne jen výše dů-
chodu. Na to by politici měli pamatovat, protože peníze 
nejsou pro seniory jediným parametrem. Přeji proto všem 
seniorům pevné zdraví a bystrou mysl, a také, aby volili 
ne jen za sebe, ale i za své děti a vnoučata.
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Každý potřebuje svého Anděla Strážného

Mé jméno je Kamila Podlahová, narodila jsem se v roce 
1991 v malém jihočeském městě, v Prachaticích. Ne 
všechny dny však byly v mém životě tak malebné, jako 
den mého narození. Ve svých pětadvaceti letech jsem 
onemocněla akutní lymfoblastickou leukémií a ze dne 
na den přišla o bezstarostné dospívání. A i když to bylo 
velmi náročné životní období, bylo zároveň dobou, kdy 
jsem si uvědomila, jak důležité je zdraví, jak důležité je 
být tu pro druhé, když nás potřebují, jak nesamozřej-
mý je každý den a to nejhlavnější, že i já chci pomáhat 
lidem tak, jak velká spousta lidí, nejen lékaři a rodina, 
pomohla tenkrát mně. A proto píšu tyto řádky a dě-
lám svou práci snů. Už tenkrát jsem měla svého andě-
la strážného a teď mám dalšího a moc ráda bych Vám 
o něm řekla víc.

Moje práce snů

Je to již několik měsíců, co jsem začala pracovat v organi-
zaci Anděl Strážný, v registrované sociální službě posky-
tující tísňovou péči. Vždy jsem v sobě měla zakořeněnou 
úctu ke stáří a moudrosti. Vyprávění babiček a dědečků 
a jejich životní nadhled získaný díky mnohým úskalím ži-
vota mě naplňoval pocitem, že všechno v životě se nako-
nec vždy vyřeší a dobře dopadne. A do dnešního dne ráda 
trávím čas s lidmi ve vyšším věku, poslouchám příběhy 
a přijímám moudrost, kterou mohou předat. Moji prarodi-
če tu bohužel už nejsou, ale může se objevit někdo jiný, 
kdo bude naopak potřebovat pomoc ode mě, pomoc, kte-
rou jsem i já dostala a ráda ji předám dál.

Hlavním posláním našeho Anděla Strážného je, aby 
lidé mohli zůstat co nejdéle ve známém prostředí jejich 

domova a nemuseli odcházet do pobytových zařízení.  
S pomocí tísňové péče mohou zůstat žít tam, kde to 
znají a mají rádi s pocitem, že pokud se jim cokoliv sta-
ne, tak pomoc vždy přijde, a to téměř okamžitě. Anděl 
Strážný poskytuje jistotu, bezpečí a pomoc v krizových 
situacích seniorům, lidem se zdravotním postižením či 
lidem nacházejícím se v krizové životní situaci, doma 
i venku ve chvílích, kdy jsou sami. Anděl Strážný lidem 
pomáhá prostřednictvím mobilního monitorovacího 
zařízení s SOS tlačítkem. Toto zařízení je napojeno na 
dispečink organizace, který je klientům k dispozici 24 
hodin denně, 365 dní v roce.

V praxi Anděl Strážný funguje následovně. Budoucí 
klient se dozví o naší službě, zavolá na naši bezplat-
nou NONSTOP infolinku 800 603 030, kde mu odborně 
vyškolení pracovníci dispečinku poskytnou veškeré 
informace a předají kontakt na sociální pracovnici. Ta 
přijede přímo k zájemci domů, předá mu veškeré infor-
mace, mobilní monitorovací zařízení dle výběru (máme 
tři druhy), vše podrobně vysvětlí a službu nastaví indi-
viduálně na míru tak, aby byl klient spokojen. 

Díky tomuto monitorovacímu zařízení je náš klient 
v nepřetržitém hlasovém a elektronickém kontaktu 

KAMILA PODLAHOVÁ: DÍKY NÁM SE 
OSAMOCENÍ SENIOŘI CÍTÍ BEZPEČNĚJI

Kamila Podlahová v době léčby leukémie

Jedna z klientek Anděla strážného se svým zařízením.

Když se práci se seniory věnuje někdo tak mladý, jako je Kamila Podlahová, většinou to každého překvapí. Ne každý 
má ale životní cestičku umetenou a kdo si prožije perné chvilky již v mládí, často si pak života, ale i stáří a moud-
rosti váží trošku víc, a hlavně mnohem dříve než vrstevníci. 
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s odborným personálem. Ten je schopen mu zprostřed-
kovat neodkladnou pomoc v případě náhlého ohrožení 
zdravotního stavu nebo života (např. při pádu, náhlém 
zhoršení zdravotního stavu, apod.). 

Být „pod dohledem“ není ostuda

I v naší rodině jsme se setkali se situací, kdy neodkladná 
pomoc byla potřeba, ale o zařízení, jakým je to andělské 
jsme v té době nevěděli.  Měla jsem dědečka, kterému 
by dnes bylo osmdesát let, byl tenkrát sám doma a uk-
louzl v koupelně, při pádu se chytil za pračku, kterou na 
sebe shodil a zůstal pod tíhou pračky ležet celých šest 
hodin. Našla ho až mamka, která se při návratu z práce 
stavila ho zkontrolovat. Kdybychom tenkrát o Andělu 
Strážném věděli, mohli jsme této psychicky náročné 
a zdraví ohrožující situaci jistě předejít. 

Díky Andělovi nejste sami

Součástí služby Anděla Strážného však není pouze 
monitorovací zařízení, které Vám v případě potřeby po 
stisknutí SOS tlačítka přivolá pomoc, ale může to být 
také kontrola zdravotního stavu klienta, připomínání 
léků či velmi oblíbená tzv. Povídavá linka. Povídavá 
linka eliminuje pocity osamění díky plánovaným a při-
pravovaným hovorům na míru. Klient si na základě této 
služby může popovídat o tom, co ho trápí, co má rád 
(hádanky, historie, apod.) či si s dispečerkami zahrát 
různé kvízy. Všechny tyto služby lze v rámci pořízení 
mobilního monitorovacího zařízení individuálně nasta-
vit tak, aby každému klientovi vyhovovaly. Vše se řídí 
klientovým přáním.

Naši péči si může dovolit každý, kdo ji potřebuje

Mobilní monitorovací zařízení poskytujeme našim kli-
entům formou zápůjčky zcela zdarma, klient platí pou-
ze měsíční paušál za služby ve výši 350 Kč – 450 Kč, při-
čemž lze zažádat o příspěvek na péči, který tuto platbu 
pokryje. S vyřízením může pomoci sociální pracovnice 
v místě bydliště, či pracovníci dispečinku. Naše organi-
zace má celorepublikovou působnost, 10 let zkušeností 
a první měsíc služby poskytuje v rámci adaptačního ob-
dobí klientům zcela zdarma. Věříme, že můžeme pomo-
ci vyřešit složité situace mnoha seniorům, osobám se 
zdravotním postižením či osobám dlouhodobě nemoc-
ným i jejich rodinám. Naším cílem je co nejvíce oddálit 
život v pobytových zařízeních, zachování psychického 
zdraví a lidské důstojnosti i ve vysokém věku.

I ve sto letech lze být v pohodě a doma

Jedné z našich klientek, paní Haně, je 100 let, zažila 
všechny naše prezidenty, s T. G. Masarykem se dokon-
ce potkala. Za druhé světové války přišla o část rodiny. 
V den jejích 22 narozenin ji spolu s rodiči a manželem 
odvezli do koncentračního tábora v Terezíně, kde pro-

trpěla tři roky, z Terezína se vrátila sama jen s mamin-
kou, Hanin manžel i tatínek tam zemřeli. Přesto je paní 
Hana velmi čiperná a plná života. Naše zařízení jí už 
několikrát pomohlo, jednou to bylo právě ve chvíli pádu, 
kdy monitorovací zařízení detekovalo pád, spojilo se 
s dispečinkem a následovalo okamžité zprostředková-
ní pomoci. Paní Hana na TIPEC (mobilní monitorovací 
zařízení tísňové péče) nedá dopustit a chválí si službu 
slovy: „Kromě toho, že mám u sebe SOS tlačítko, jsem 
s děvčaty na dispečinku stále ve styku. Volají, jak se mi 
vede. Popovídáme si na Povídavé lince nebo mi připo-
mínají další důležité věci. Je to velký vynález. Vůbec 
jsem netušila, že něco takového může být. Ta technika 
ve všem velmi pokročila.“ Paní Hana kolem sebe má ro-
dinu, která jí pomáhá, ale díky naší službě má jistotu 
bezpečí, a i ve svém věku může bydlet sama.

Moje práce mě naplňuje

Jsem velice ráda, že jsem se stala součástí týmu An-
děla Strážného a těchto příběhů, a toho, že mohu šířit 
osvětu o naší organizaci, protože mnohdy je největším 
problémem nejen strach z neznámého, ale i skutečnost, 
že lidé o službě, jako je ta naše, ani nevědí. A stejně tak 
ráda jsem za to, že mohu společnosti vracet to, co mi 
bylo tolikrát dáno, vlídnost, zájem o druhé a pomáhat 
těm, kteří to potřebují.

 Kamila Podlahová, Anděl strážný
 Foto: Anděl strážný a archiv Kamily Podlahové

Usměvavá a hlavně uzdravená Kamila.



Letos přišla další silná rána, a tu Ivo Vlach rozdýchává 
jen velmi těžko – přišel o nejbližšího parťáka, o svou 
ženu. Jitka Vlachová na jaře zemřela během pandemie 
na následky onemocnění covid-19. A s takovou ztrá-
tou se Ivo Vlach zatím vyrovnat neumí, tím spíš, že ji 
označuje za naprosto zbytečnou. „Má žena je, bohužel, 
obětí toho, jak naše vláda zpackala veškerá opatře-
ní. Toho, jak populisticky se choval premiér Babiš, jak 
vláda v čele s panoptikem stále se měnících ministrů 
zdravotnictví nedokázala ochránit lidi, když neuměla 
reagovat na nebezpečí a naopak v určitých chvílích 
doporučovala nesmysly,“ rozhořčuje se muž, který má 
s politikou také svou zkušenost.

Po revoluci byl ředitelem potravinářské fi rmy Seliko, 
pak i ředitelem prostějovské nemocnice, a po komu-
nálních volbách 2009 díky své tehdejší popularitě 
v regionu dosáhl na post náměstka olomouckého primá-
tora. Poté, co způsobil tragickou nehodu, přiznal vinu, 
omluvil se a v dalších volbách už neusiloval o místo ve 
vedení a z radnice pokorně odešel. Pokora je však to, 
co mu chybí u dnešních politiků, kteří měli za úkol nás 
bezpečně provést pandemií. To se podle něj nestalo. 
„Naopak. Pan Babiš se bil v prsa, jak jsme Best in covid, 
jak jsme to v Evropě nejlépe zvládli. V srpnu roku 2020 
si nepřipouštěl, že by mohlo být zle a osobně zrušil 
povinnost nosit roušky. Už v únoru dalšího roku však 
musel národu přiznat, že udělal obrovskou chybu. Že 
v prosinci podcenil situaci, když nechal otevřít restau-
race a upřednostnil vánoční nákupy místo toho, aby lidi 
ochránil. Zemřela spousta lidí, kteří se ničím neprovini-
li. Mezi nimi má žena, která byla vždycky zdravá, po-
máhala druhým jako pečovatelka, měli ji nesmírně rádi. 
Nebylo potřeba být v Evropě nejlepší. Stačilo nám být 
průměrní a mohlo žít třináct tisíc lidí, mezi nimi možná 
i moje paní,“ rekapituluje situaci Olomoučan, jemuž se 
při tom z očí derou slzy. 

Ovdovělý muž na závěr přidává výzvu pro Andreje Ba-
biše: „Zanedlouho budou volby a vy kandidujete v kraji, 
odkud má žena pocházela. Říká se mu Zahrada Čech. 
Vy byste měl ale raději zpytovat svědomí,“ vybízí pre-
miéra Ivo Vlach.

    (hor) 
    Foto: archiv Ivo Vlacha

„MÁ ŽENA ZEMŘELA NA COVID. NEMUSELA, 
KDYBY VLÁDA NEZMATKOVALA.“
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Olomoucký senior Ivo Vlach má za sebou další životní zkoušku. Už několikátou, jako by jich stále nebylo dost. 
Na konci devadesátých let mu diagnostikovali revmatoidní artritidu, se kterou se potýká dodnes. V roce 2012 
pak oslněn zapadajícím sluncem srazil na přechodu ženu, která zemřela a zůstaly po ní tři dcery ve věku 19 až 
21 let. Zdravotní problémy i autonehodu, kterou zavinil, musel dnes dvaašedesátiletý muž překonat. Dívkám 
milovanou mámu nevrátil, ale patřičně se o ně postaral alespoň fi nančně. Se zatnutými zuby se dlouhodobě 
rve s vlastním tělem, které stále nefunguje, jak by mělo. Nemluví o tom, ale to ani nemusí. I tak to jde snadno 
poznat podle nahrbené, pomalé chůze - když jej lidé ve městě míjejí, čtou tu bolest ve tváři. 

Usměvavá paní Jitka, jak ji všichni znali
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Tajenka a výherci ze zářijového vydání:

Bez přátel není štěstí, ale bez neštěstí nepoznáme přátele

Jan Salač, Uhlířské Janovice

Anna Sedláčková, Bruntál

Ladislav Pavlík, Plzeň

Tajenku křížovky pošlete do 18. října e-mailem na ad-
resu souteze@magazinsenior.cz nebo poštou na adresu 
Magazín SENIOR, Bohdalecká 1460/8, 10 100 Praha 10

Nezapomeňte na sebe uvést kontakt, protože z úspěšných 
řešitelů vylosujeme tři, které odměníme hodnotnými kni-
hami. Výherce ihned sami uvědomíme. Nakládání s údaji 
podléhá podmínkám GDPR.



MINIKVÍZ: JAK ZNÁTE ČR?
Jste ve své vlasti jako doma? Myslíte, že o ní víte vše podstatné? Opravdu? Ověřte si v našem testu, jestli si náhodou 
příliš nefandíte. Připravili jsme pro vás několik kvízových otázek, tak zapřemýšlejte a odpovědi nám pošlete do redak-
ce. Těšte se pak na možnou odměnu!

  1

KOLIK MILIMETRŮ SRÁŽEK V PRŮMĚRU SPADNE V ČR 
BĚHEM ROKU NA METR ČTVEREČNÍ?

    A, ZHRUBA 250 MM 

    B, ZHRUBA 650 MM

    C, ZHRUBA 1050 MM

 2

KDE NAJDETE NEJSTARŠÍ KAMENNÝ MOST V ČR?

    A, V PRAZE

    B, V PLZNI

    C, V PÍSKU

 3

DNE 29. ZÁŘÍ 1887 SE PODLE DOBOVÝCH PRAMENŮ 
ODEHRÁL PRVNÍ FOTBALOVÝ ZÁPAS NA ÚZEMÍ ČR. KDE 
TO BYLO?

    A, NA PRAŽSKÉM ŽIŽKOVĚ

    B, V ROUDNICI NAD LABEM

    C, V TEPLICÍCH

 4

Z KTERÉHO ZNÁMÉHO ČESKÉHO FILMU JE CITACE: 
„PADOUCH NEBO HRDINA, MY JSME JEDNA RODINA“

    A, LIMONÁDOVÝ JOE

    B, DĚDICTVÍ ANEB …

    C, PANE, VY JSTE VDOVA!

 5

KDE STOJÍ NEJVYŠŠÍ RADNIČNÍ VĚŽ (82 METRŮ) 
V ČR?   

    A, V OSTRAVĚ

    B, V LIBERCI

    C, V JIHLAVĚ

 6

ÚCTYHODNÝCH 92 LET SE LETOS DOŽIL SPISOVA-
TEL MILAN KUNDERA. KDE SE NARODIL?

    A, V PRAZE

    B, V OLOMOUCI

    C, V BRNĚ

  7

KOLIK LIDÍ V ČR MÁ PLATNÝ ŘIDIČSKÝ PRŮKAZ?

    A, MÉNĚ NEŽ 4 MILIONY

    B, MÉNĚ NEŽ 6 MILIONŮ

    C, VÍCE NEŽ 6 MILIONŮ

Řešení pošlete do 18. října e-mailem na adresu 
souteze@magazinsenior.cz nebo poštou na adresu
Magazín SENIOR
Bohdalecká 1460/8
10 100 Praha 10

Nezapomeňte na sebe uvést kontakt, protože z úspěšných 
řešitelů vylosujeme tři, které odměníme hodnotnými kniha-
mi. Výherce ihned sami uvědomíme. Nakládání s údaji pod-
léhá podmínkám GDPR.

Správné řešení ze zářijového  vydání:
1.B v rozmezí 20-30; 2.C 112 let; 3.C asi 20 %; 4.A Hoří má 
panenko; 5.C Karel Kryl; 6. A Nelahozeves; 7. A u Bezvě-
rova na Plzeňsku

Výherci: Jaroslav Čelechovský, Zlín; Karel Medek, Praha;  
Miroslava Skořepová, Liberec 
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www.babickarstvi.cz

dárek  
pro babičku  
či dědečka

Vpisovatelná kniha pro uchování vzpomínek,
která se stane pro babičku a dědečka zábavou

a pro celou vaši rodinu cenným pokladem.

ideální

dár
ek

Inzerce A4 Babickarstvi_seniori.indd   1 24.02.21   14:03
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Mladík zastaví na ulici starší dámu.
„Řekla byste mi, babičko, jak se co nejrychleji dostanu do 
nemocnice?"
„Když mi ještě jednou řeknete babičko!"

„Jak to, že máš z dějepisu čtyřku?” zlobí se dědeček. „Já 
to měl vždycky za jedna!”
„Ale, dědo, tenkrát byl dějepis o hodně kratší!”

Jde kolem domu dědeček a vidí Pepíčka, který se snaží 
dosáhnout na zvonek.
A tak se ho zeptá: „Nechceš, abych na ten zvonek za-
zvonil, chlapečku?"
Pepíček na to: „Tak jo."
Dědeček zazvonil a Pepíček zavolá: „A teď zdrháme, 
dědo!"

Kluk z města je na prázdninách u babičky a poprvé vidí 
živé prase: „Babi, babi, to prase mluví stejně jako tatí-
nek, když spí!”

Dědeček se rozhodl zhubnout a začal cvičit.
„Upažit, připažit, upažit..."
Po půl hodině se ho babička ptá: „Tak co, kolik jsi už sho-
dil?"
„Zatím dvě vázy."

„Dědečku, jak se dostanu nejrychleji k nádraží?"
„Počkej chvilku panáčku, jen co odvážu psa."

Ptá se vnouček:  Dědo, co to máš na tváři? 
„To je jizva z fronty!“
To jsem nevěděl, že jsi bojoval ve válce.
„Ale ne! Já jsem teď byl v Kaufl andu...“

Děda přišel do hospody a stěžuje si na babičku: „Když 
nosí moje pantofl e, to mi nevadí. Když mi sebere celý 
důchod, to mi taky nevadí. Ale když se na mě u oběda 
směje mýma vlastníma zubama, to už je moc!”

Nepříliš hezká dívka si stěžuje: „Jsem na ocet!”
„To nic, děvenko,” povídá jí babička, „já jsem zase na 
sladké, každý máme nějakou neřest.”

Babi, ty tvoje brýle hodně zvětšují?” ptá se vnouček.
„Hodně.”
„Tak si je prosím tě na chvíli sundej a ukroj mi kus dor-
tu.”



Nečekané setkání díky magazínu SENIOR 
Po otištění rozhovoru se mnou v květnovém čísle tohoto 
časopisu se stala nečekaná věc. Rozhovor si totiž přečetl 
nositel stejného příjmení. Když k panu Václavovi přijela na 
návštěvu jeho sestra Alena, konstatoval, že budu asi nějaká 
příbuzná. „Tvoří podobné věci jako ty“. Poté paní Alenka po-
žádala paní redaktorku o kontakt. Moc jsem si přála, aby to 
byla ta část „větve“, která v našem rodokmenu zatím chybí. 
A to se po pár sdělených informací skutečně potvrdilo. Měla 
jsem velikou radost. Společně jsme naplánovali osobní se-
tkání o „strunkovecké“ pouti (8.8. 2021) v domku předků, 
kde je v současné době příjemná kavárnička, jejíž majite-
lem je syn mé sestřenice Mařenky. Pozvání přijal ještě pan 
Oto se svým tatínkem panem Josefem. Též se s Václavem a 
Alenou neznali. Na plánovaném společném setkání se měly 
sejít tři zpracované rodokmeny.  Setkání bylo velice milé, 
na povídání bylo toho moc a moc. Tolik zajímavého vyprá-
věl 82letý pan Josef. Škoda, že je tak daleko, hodně našich 
předků pamatuje. Alenka se zabývá výtvarnictvím, a to 
nejen malováním obrazů. Ovládá různé rukodělné techniky, 
je nadšenou sportovkyní a je nebývale všestranně aktivní.
Díky fotodokumentaci jsme mohli do jejích tvůrčích a spor-
tovních aktivit, úspěchů s obdivem nahlédnout. Rodokmen 
Václava byl dokonce s příběhem. Druhý, pana Oty, zase zpra-
covaný do nejmenších detailů s úžasnou fotodokumentací. 
Jen ten můj, ručně psaný v roli převázaný stužkou chyběl.  

Cestou jsem jej bohužel ztratila. Jela jsem do Strunkovic 
nad Blanicí vlakem. Vezla jsem v tašce nějaké drobnosti, 
roli si dala přes ni a někde mi bohužel vyklouzla. Při cestě 
zpět jsem fyzicky prošla cestu několikrát. V noci, když jsem 
nemohla usnout, v duchu absolvovala cestu snad stokrát. 
Tak jsem přišla o několikaletou detektivní práci. Týden jsem 
věřila, že by se mi mohl rodokmen vrátit. Pravděpodobně se 
cestou na nádraží dostal do rukou "cizince"... A možná, že 
díky tomuto článku najde cestu ke mně zpět. Nálezci již pře-
dem velice, velice děkuji. Jsem moc ráda, že díky Vašemu 
časopisu jsem mohla osobně poznat chybějící větev naší 
rodiny.

   Růžena Vinciková, Prachatice

Hledám pohádkovou bytost; 61/100/189; romantik, excentrik, malíř, grafi k, všeuměl se zájmem o veškerou hudbu. Zatím 
kontakt poštou: Vít Grúz, P.O.B. 74, 690 02 Břeclav
Inzeráty do seznamky a užitečné vzkazy (maximálně 500 znaků) posílejte na e-mailovou adresu sefredaktor@magazinsenior.cz.

REDAKČNÍ POŠTA

SEZNAMKA
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Praha a Středočeský kraj:
Městská knihovna v Praze – Ústřední 
knihovna, 
Mariánské náměstí  98/1, Praha 1

Ústecký kraj:
Severočeská vědecká knihovna Ústí 
nad Labem, 
W. Churchilla 3, Ústí nad Labem

Liberecký kraj:
Krajská vědecká knihovna v Liberci, 
Rumjancevova 1362/1, Liberec 1 – Sta-
ré město

Královéhradecký kraj:
Knihovna města Hradec Králové, 
Wonkova 1262/1a, Hradec Králové

Pardubický kraj:
Krajská knihovna v Pardubicích, 
Pernštýnské náměstí 77, Pardubice

Plzeňský kraj:
Knihovna města Plzně, 
Bedřicha Smetany 13, Plzeň

Karlovarský kraj:
Krajská knihovna Karlovy Vary, 
Závodní 378/84, Karlovy Vary 

Jihočeský kraj:
Jihočeská vědecká knihovna v Čes-
kých Budějovicích, 
Na sadech 27, České Budějovice

Kraj Vysočina:
Městská knihovna Jihlava, 
Hluboká 109/1, Jihlava

Jihomoravský kraj:
Knihovna Jiřího Mahena v Brně, 
Kobližná 4, Brno, 

Moravská zemská knihovna v Brně, 
Kounicova 65a, Brno

Zlínský kraj:
Krajská knihovna Františka Bartoše ve 
Zlíně, 
Vavrečkova 7040, Zlín

Moravskoslezský kraj:
Knihovna města Ostravy, 
ul. 28. října 2, Ostrava

PŘÍŠTÍ VYDÁNÍ MAGAZÍNU SENIOR VYCHÁZÍ 1. LISTOPADU 

MÍSTA VE VAŠEM KRAJI, KDE SI MŮŽETE ZDARMA 
VYZVEDNOUT VYDÁNÍ MAGAZÍNU SENIOR
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RUČNÍ VÝROBA

WWW.TVARG.CZ
PIVOVARSKÁ 899
 VELKÁ BYSTŘICE

Město Velká Bystřice leží jen pár kilometrů od Olomouce a je vyhlášeno bohatou kulturní 
nabídkou v rámci Hanáckého roku. V centru města je velkobystřický zámek, jehož součástí 
byl od roku 1579 také pivovar. Právě pivovarské sklepy prošly v loňském roce rozsáhlou
rekonstrukcí a došlo k obnově pivovarské výroby. Zkušení sládci zde vaří pivo značky TVARG.

Část sklepů je vyhrazena sýrařskému řemeslu. V místnostech 
pod valenými klenbami vznikají tvarůžky pod značkou 
TTVARGLE. Nízkotučný zrající sýr pod mazem se vyrábí ze 
100% českého tvarohu. Tvargle jsou k dostání přímo v 
pivovarské hospodě ve Velké Bystřici a na vybraných
místech v Olomouci. Chcete nahlédnout pod ruce
sýrařům? Přivonět si ke tvarglím uprostřed zracího procesu? 
Rezervujte si exkurzi spolu s ochutnávkou řemeslných 
tvarglích přímo ve Velké Bystřici na ulici Pivovarská. 
VVíce informací na tel. 723 939 167

PIVO A TVARGLE

TVARGLE

VÍTE, ŽE ?

HISTORICKÉ PRAMENY DEFINUJÍ TVARŮŽKY JAKO 
SÝR S PIKANTNÍ CHUTÍ A VŮNÍ S MAZEM A 
PROZRÁLÝM VNITŘKEM S TVAROHOVÝM JÁDREM.

100%  ČESKÝ TVAROH

RUČNÍ VÝROBA

WWW.TVARG.CZ
PIVOVARSKÁ 899
 VELKÁ BYSTŘICE

Město Velká Bystřice leží jen pár kilometrů od Olomouce a je vyhlášeno bohatou kulturní 
nabídkou v rámci Hanáckého roku. V centru města je velkobystřický zámek, jehož součástí 
byl od roku 1579 také pivovar. Právě pivovarské sklepy prošly v loňském roce rozsáhlou
rekonstrukcí a došlo k obnově pivovarské výroby. Zkušení sládci zde vaří pivo značky TVARG.

Část sklepů je vyhrazena sýrařskému řemeslu. V místnostech 
pod valenými klenbami vznikají tvarůžky pod značkou 
TTVARGLE. Nízkotučný zrající sýr pod mazem se vyrábí ze 
100% českého tvarohu. Tvargle jsou k dostání přímo v 
pivovarské hospodě ve Velké Bystřici a na vybraných
místech v Olomouci. Chcete nahlédnout pod ruce
sýrařům? Přivonět si ke tvarglím uprostřed zracího procesu? 
Rezervujte si exkurzi spolu s ochutnávkou řemeslných 
tvarglích přímo ve Velké Bystřici na ulici Pivovarská. 
VVíce informací na tel. 723 939 167

PIVO A TVARGLE

TVARGLE

VÍTE, ŽE ?

HISTORICKÉ PRAMENY DEFINUJÍ TVARŮŽKY JAKO 
SÝR S PIKANTNÍ CHUTÍ A VŮNÍ S MAZEM A 
PROZRÁLÝM VNITŘKEM S TVAROHOVÝM JÁDREM.

100%  ČESKÝ TVAROH



Pane doktore, jak vzpomínáte na své rodiče? Měl jste pěkné 
dětství?

Mé dětství bylo krásné a vzpomínám na ně s láskou. Tatí-
nek byl nesmírně hodný člověk, který veškerý volný čas 
trávil s námi doma. Přestavovali jsme chalupu a náš dům. 
Byl vědec, ale učil mě zdít i nahazovat, pracovat se dře-
vem, společně jsme včelařili a chovali králíky. Maminka 
byla lékařka, pracovitá, podnikavá, vždycky všechno za-
řídila. Její vášní byl chov psů. Měli jsme chovnou stanici 
erdelteriérů Terno. Jezdili jsme na domácí i mezinárodní 
výstavy, odchovali desítky vrhů. Byla to krásná doba.

Kdo byly Vaše životní vzory? Čím Vás ovlivnily?

Opět musím odpovědět: maminka a tatínek. Po mamince 
jsem lékařem. Měla ráda své pacienty a oni ji. Odmala mě 
brala na návštěvy – tehdy ještě praktičtí lékaři pacienty 
navštěvovali často doma. Tam jsem pochopil, že chci být 
jako ona. Tatínek mě fascinoval svou tichou oddanos-
tí mamince a rodině. Byl přívětivý a připravený pomoci. 
Snad jsem to po něm zdědil. 

Mají se podle Vás čeští senioři dobře? Co jim nejčastěji chybí?

Otázka zní, co považujeme za základ spokojeného života. 
Asi každý by ocenil lepší hmotné zabezpečení. Je to ale 
všechno? Pro každého je důležité být užitečný a potřebný, 
mít kontakt se svými dětmi, vnuky a vnučkami, příbuzný-
mi, kamarády, společenstvím. Prostě nebýt sám. Nejhorší 
je samota a opuštění, to nikdo nechce. Další obavou všech 

je strach ze ztráty soběstačnosti. Nikdo nechce být dru-
hým na obtíž. S těmito věcmi je třeba pracovat: projevovat 
seniorům uznání, využívat jejich zkušeností a schopností 
pomáhat druhým. Je to velký úkol pro rodinu i společnost.

Pomáháte v Praze seniorům nějak konkrétně? 

Vedu kliniku, která má přes 50 lůžek. Denně pracuji s paci-
enty v seniorském věku. Snažím se naučit mladší kolegy, 
aby byli vždy přívětiví a trpěliví. Zajímat se nejen o medi-
cínu, ale i o další potřeby pacientů, které s jejich obtížemi 
zdánlivě nesouvisejí. Každý, a tím spíš starší člověk má 
strach z hospitalizace. Čím dříve navážeme dobrý lidský 
kontakt, tím dříve se nám pacient uzdraví. 

Jaká je Vaše představa pro vlastní důchodové období? Na co 
se těšíte? Budete odpočívat, nebo jste spíše typ pro aktivní 
trávení volného času?

Zatím tuto otázku moc neřeším. Moje maminka pracovala 
jako lékařka do osmdesáti, to bych měl před sebou ještě 
27 let práce. Kromě medicíny mě baví politika a i v ní se 
dá pracovat celkem dlouho. Teď kandiduji do Poslanecké 
sněmovny, a pokud to vyjde, bude to zase nový zážitek. 
Doufám, že přijdou i vnoučata, vychoval jsem pět dětí. 
Myslím, že nudit se rozhodně nebudu.  

Umíme si podle Vás vážit hodnot, které nám zanechaly před-
chozí generace?

Kulturních a uměleckých hodnot určitě ano. Každý rád 
navštíví hrad či výstavu starých mistrů. To, s čím je větší 
problém, jsou hodnoty společenské a náboženské. A zde 
vidím velkou úlohu seniorů, kteří mohou svým vnukům 
předat to, co bylo předáváno po generace z rodičů na děti. 
Slušnost, úcta k tomu, co vybudovali ti před námi, láska 
k vlasti a další věci, jež z nás dělají kulturní národ v srdci 
Evropy. 

Jaké vidíte řešení stávající pandemické krize? Je očkování 
spásou?

Od října 2020 do dubna 2021 byla naše klinika změněna 
na covidovou jednotku. Hospitalizovali jsme přes 300 pa-
cientů se zápalem plic při covidu. Bylo to jedno z nejtěž-
ších období mé lékařské praxe. Ta nemoc je zlá a jakýkoli 
prostředek k jejímu zmírnění je dobrý. Proto říkám: Očkuj-
me se, jak je to jen možné! Pokud bude možnost nechat 
se přeočkovat třetí dávkou, doporučuji všem, kdo nemají 
nějakou kontraindikaci, aby ji využili. 
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A VYUŽÍVEJME JEJICH ZKUŠENOSTÍ
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Pražský lékař Tom Philipp, přednosta Kliniky revmatologie a rehabilitace 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fa-
kultní Thomayerovy nemocnice má jasno v tom, jaký úkol má plnit naše společnost vůči seniorům. Ale zároveň vybízí 
k tomu, aby senioři předávali mladým slušnost, úctu k tomu, co vybudovali naši předkové, lásku k vlasti.
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KDO JE TOM PHILIPP
MUDr. Tom Philipp, Ph.D., MBA, se narodil v roce 1968 v Praze. Vystudoval 2. lékařskou fakultu Univerzity Karlovy. 
V roce 1989 se aktivně zapojil jako student do dění kolem 17. listopadu a stal se členem studentského stávkového 
výboru na fakultě. Od roku 1993 dodnes pracuje ve Fakultní Thomayerově nemocnici jako lékař. Od roku 1994 je 
členem Zastupitelstva městské části Praha 12. Působil i jako ředitel pro Čechy a posléze i místopředseda předsta-
venstva společnosti Agel. Nyní pracuje na pozici přednosty Kliniky revmatologie a rehabilitace 3. lékařské fakulty 
Univerzity Karlovy a Fakultní Thomayerovy nemocnice. Jeho hlavním zaměřením v politice je problematika zdra-
votnicko-ekonomická a sociální. Je proevropsky laděný, má rád přírodu a snaží se ji chránit. S manželkou Štěpánkou 
vychoval 5 dětí.26



Pane doktore, jak vzpomínáte na své rodiče? Měl jste pěkné 
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nek byl nesmírně hodný člověk, který veškerý volný čas 
trávil s námi doma. Přestavovali jsme chalupu a náš dům. 
Byl vědec, ale učil mě zdít i nahazovat, pracovat se dře-
vem, společně jsme včelařili a chovali králíky. Maminka 
byla lékařka, pracovitá, podnikavá, vždycky všechno za-
řídila. Její vášní byl chov psů. Měli jsme chovnou stanici 
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je strach ze ztráty soběstačnosti. Nikdo nechce být dru-
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27 let práce. Kromě medicíny mě baví politika a i v ní se 
dá pracovat celkem dlouho. Teď kandiduji do Poslanecké 
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vidím velkou úlohu seniorů, kteří mohou svým vnukům 
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Slušnost, úcta k tomu, co vybudovali ti před námi, láska 
k vlasti a další věci, jež z nás dělají kulturní národ v srdci 
Evropy. 

Jaké vidíte řešení stávající pandemické krize? Je očkování 
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ších období mé lékařské praxe. Ta nemoc je zlá a jakýkoli 
prostředek k jejímu zmírnění je dobrý. Proto říkám: Očkuj-
me se, jak je to jen možné! Pokud bude možnost nechat 
se přeočkovat třetí dávkou, doporučuji všem, kdo nemají 
nějakou kontraindikaci, aby ji využili. 
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RELAXAČNÍ POBYT PIEŠŤANY
Na letošní pobyt odjelo v pondělí 16.8.2021, 35 rekrean-
tů. Cílovým místem byl penzion ALEGRO, v obci Banka u 
Piešťan, v rekreační oblasti Slňava. Penzion nám poskytl 
ve svých prostorách veškeré služby. Ubytování bylo v tří-
lůžkových pokojích, stravování formou samoobslužného 
bufetu, včetně každodenní odpolední kávy s moučníkem. 
Součástí stravování byla neomezená konzumace alko i ne-
alko nápojů. Na každý pobytový den byly vedením penzio-
nu připraveny odpolední výlety do okolí, spolu s večerními 
programy. Dopoledne bylo určeno k léčebným procedurám, 
kterých bylo pro každého připraveno celkem osm. Zájem-
ci si mohly přikoupit i další, například masáže. K dopravě 
do města rekreanti využívali transfer autobusového spoje, 
který provozoval penzion. Ten zajišťoval i dopravu pozná-
vacích zájezdů do Beckova, Trnavy a mohyly Štefánika na 
Bradle s průvodcem. Velký zájem byl též o plavbu lodí po 
Slňavě. Pro večery byly připraveny hudební produkce kla-
víru, harmoniky. K tanci nám přijela zahrát skupina Ama-
deo, známá z televize Šlágr. O zakladatelích lázní - rodu 
Winterů, nám byl promítnut fi lm Optimista. Páteční večer 
před odjezdem byl ve znamení galavečera s venkovním 

posezením a konzumací masových dobrot na roštu, haluš-
kami, zeleninovými a ovocnými přílohami. O dobrou nála-
du a tanec se postaral muzikant-kytarista, zpěvák a bavič, 
náš krajan z Moravy.
Někteří naši rekreanti využili i možnosti zapůjčení kola 
v penzionu k projížďkám po okolí, jiní v centru Lázeňského 
ostrova vyzkoušeli účinky léčivého sirného bahna. V den 
odjezdu, v sobotu 21. srpna se s námi přišel rozloučit ředitel 
hotelu, společná fotografi e do kroniky penzionu, poděková-
ní personálu, který se o nás vzorně staral po dobu pobytu, 
a za rok na shledanou. S hezkými dojmy a vzpomínkami 
na pobyt, jsme se po desáté hodině dopoledne v pořádku 
a pohodě vrátili do Uh. Hradiště.

   Jiří Foltýn, vedoucí zájezdu

KROUŽEK INFORMATIKY
Vážení přátelé, ráda bych vás seznámila s báječnými lidmi. 
Se seniory a seniorkami, kteří chodí do kroužku – Výuka 
a práce na počítači. Ve stáří je to výborný způsob, jak vy-
užít volný čas, jak najít nové přátele, a hlavně se co nej-
více naučit nové věci. Jsou velmi pozorní a váží si každé 
informace. Znalost práce na počítači jim také přináší pocit 
sounáležitosti se společností, necítí se vyčleněni. Mnozí si 
stěžují, že mladí lidé s nimi nemají trpělivost a čas na vy-
světlování této problematiky. 
Náš kroužek existuje už velmi dlouho – 13 let. Vznikl z po-
třeby vzdělávat se i ve starším věku v oboru, který byl po-
měrně pro seniory zcela neznámý. Náš věkový průměr se 
nyní pohybuje v rozmezí 70–87 let. Začali jsme s výukou 
v Klubu seniorů na Podhoří ve Zlíně, jako jeden z kroužků, 
o kterém senioři mnoho nevěděli. Ale měli odvahu a chuť 
hned od počátku se s tím poprat. Tento kroužek byl dlouho 
první a jediný ze všech zlínských seniorských klubů. V za-
čátcích ve velmi špatných podmínkách. Měli jsme k dispo-
zici jeden už docela starý počítač, u kterého jsme se všichni 
soustředili a poslouchali výklad a ukázky učitelky. Postu-
pem času se v kroužku vystřídala spousta lidí. Všichni 
s nadšením naučit se něco nového. Našemu nejstaršímu 
seniorovi panu Petříkovi z Malenovic, který už bohužel 
není mezi námi, bylo přes 90 let a byl velmi nadšený ze vše-
ho nového. Postupem času vnikali všichni do tajů počítače, 
a protože byl kroužek velmi úspěšný, tak jsme obdrželi od 
Odboru sociálních věcí ve Zlíně nový počítač s velkou ob-
razovkou a tiskárnou. Už jsme velmi pokročili a naučili se 
hodně věcí ovládat, jako např. textový editor, vyhledávání 
na internetu a jiné, také jsme se pomalu pouštěli i do slo-
žitějších věcí-jako je program Power Point, Movie Maker 

a v poslední době před covidem Fotky Google. Umíme vy-
tvořit fi lm z obrázků a videí, třeba z dovolené, k tomu vy-
tvořit hudbu, animaci, titulky atd. Všichni si pořídili note-
booky, takže výuka je daleko jednodušší.
Od roku 2018 nám umožnil naši činnost Klub 204 ve Zlíně. 
Máme nepředstavitelně krásné podmínky a také velkou 
vstřícnost a laskavost od všech pracovníků Klubu 204, 
v čele s paní Ing. Mutovou. Vycházejí nám ve všech smě-
rech vstříc, a proto jsme s velkým potěšením uvítali ukon-
čení karantény covidu a znovu začínáme.
Jsem lektorka tohoto seskupení, a proto bych chtěla touto 
cestou poděkovat všem. I těm, kteří už mezi nás nechodí, 
ale kteří mi stále posílají e-maily, a proto jsem ráda, že stále 
jsou u PC činní. Pak hlavně skupině, která všech těch 13 let 
vydržela a pořád se dále v tomto oboru vzdělává.
Mé díky bych chtěla touto cestou vyjádřit Klubu 204, který 
svou činností přispívá k dobrému jménu Magistrátu města 
Zlína a má velké pochopení pro nás, seniory.   

   Jaroslava Vránová, lektorka kurzu 

SENIOŘI, JAK SE MÁTE A CO DĚLÁTE?
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INTERNET JE PRO VŠECHNY BEZ ROZDÍLU VĚKU
Slýcháme to ze všech stran. Seniory prý informační tech-
nologie nezajímají. Z počítačů mají obavy, na chytré tele-
fony už si netroufnou a komunikují jenom osobně. Přizná-
vám se, že když ke mně taková „pravda“ dolehne, nelíbí se 
mi to. Jednoduše proto, že všechny ty přístroje, které nás 
umí připojit k internetu, mají jednu skoro zázračnou vlast-
nost – spojují lidi. Krásně zařídí, aby například vnučka stu-
dující v daleké Kalifornii ukázala babičce, které už dobře 
neslouží nohy všechno, co ji obklopuje. Jistě, není to tak do-
konalé jako opravdové objetí, ale je to daleko, daleko lepší 
než se nevidět vůbec. Internet neotvírá cestu jen k osob-
ním kontaktům, ale položí do rukou každého, kdo se nebojí 
ho zkoumat, celý svět. Dostane nás klidně  na olympiádu, 
pomůže vydat se do některých muzeí, najít  starý fi lm nebo 
se podívat, jak to teď vypadá kdekoliv na světě.
Základní podmínkou nutnou k tomu, aby každý člověk bez 
ohledu na věk a zdravotní stav mohl mít celý svět přímo ve 
svém pokoji je jediné – překonat strach z nových, neobvyk-
lých věcí a z toho, že to nepůjde. A pak už stačí říci si něko-
mu z okolí, aby se začátkem pomohl. Ostatně seniorů, kteří 
se naučili zacházet s tablety a počítači, v poslední době vel-
mi rychle přibylo. Vím o dojemném příběhu, kdy dva velmi 
vážené pány profesory, kteří už oba překročili osmdesátku 
a jednoho z nich už pohyb stojí mnoho sil, spojily jejich stu-
dentky. Pomohly jim, aby si prostřednictvím kamery a mi-
krofonu mohli po mnoha letech zase popovídat, a nejen se 
u toho slyšet, ale i vidět. Samozřejmě, že je potřeba mít po-
třebné vybavení. Ale s tím už seniorům, kteří žijí ve svém 
prostředí doma, určitě ráda pomůže rodina nebo přátelé. 
Přibývá počítačů a tabletů, které jsou seniorům přizpůso-
bené.. Pomůže třeba tablet s velkým displejem v šikovném 
pouzdře, které se dá postavit a neklouže. Nebo počítač s vý-
raznou klávesnicí. Ve většině měst se najde kurz pro senio-
ry nebo místo, kde rádi poradí. Často je to v klubech seniorů 
a v knihovnách.

I v pobytových zařízeních – domovech pro seniory je po-
stupně potřeba tvořit podmínky pro to, aby se obyvatelé 
takových Domovů mohli na internetu nejen pohybovat tak, 
jak jsou zvyklí z domu, ale také aby se mohli naučit nové 
věci. Takové stěhování má totiž  jeden důležitý cíl a tím je 
vytvoření co nejlepších podmínek pro život. Jistě uznáte, 
že  k tomu spojení s vnějším světem neodmyslitelně patří.
V Kroměříži, kde Sociální služby města Kroměříže provo-
zují hned několik domovů pro seniory, se tomuto tématu 
věnujeme s velkým zaujetím. Navázali jsme spolupráci 
s těmi nejpovolanějšími – s Českým vysokým učením tech-
nickým v Praze a dalšími odborníky a kolegy. Ti všichni 
nám pomáhá najít to nejlepší, čím může internet a techno-
logie pomoci k tomu, aby se seniorům žilo co nejlépe.
 Za jeden z velkých úkolů považujeme třeba  předávání in-
formací o tom, jak se v Domově žije a co je nového. Chceme, 
aby o všem důležitém i zajímavém měli nejbližší příbuz-
ní našich klientů zprávy online. Právě teď je ta doba, kdy 
se naše Domovy mohou na příchod digitální komunikace 
dobře nachystat. Přizpůsobujeme informační systémy, 
vymýšlíme, jak vyřešit technické podmínky tak, aby vše 
dobře fungovalo a bylo bezpečné. Internet totiž může seni-
ora nejen spojit s rodinou, ale také mu třeba pustit televizi, 
připomenout léky nebo přivolat pomoc. Všechny rozumné 
možnosti a technické vychytávky chceme v Kroměříži vy-
užít a budeme o tom rádi podávat zprávy. 

  Jana Pšejová, Sociální služby města Kroměříže

II. SPORTOVNÍ HRY SENIORŮ 
Dne 18. 8. 2021 se uskutečnily II. Sportovní hry seniorů 
ve správním obvodu obcí s rozšířenou působností. Pořa-
datelem her bylo město Kroměříž a Sociální služby měs-
ta Kroměříže, p.o. Tak, jako v minulém roce, místem bylo 
venkovní sportoviště Základní školy Oskol v Kroměříži. Her 
se zúčastnili senioři z města Chropyně, Koryčany, Hulín, 
Kroměříž I, Kroměříž II a kolektiv klientů Sociálních slu-
žeb města Kroměříže. Škoda, že z Morkovic nikdo nepřijel. 
Družstva byla 6-ti členná a každé družstvo obdrželo pro 
soutěžící tričko. Trička byla v různých barvách, ale vždy 
tak, aby soutěžící družstvo bylo ve stejné barvě. Soutěž-
ní disciplíny byly zvoleny tak, aby odpovídaly věkovým 
a zdravotním předpokladům seniorů: Hod papírovou koulí 
do makety „šaška“, rychlá chůze s nordicwalking holemi na 
50 metrů, lukostřelba, slalomový běh s raketou a míčkem, 
hod pétanque koulí na cíl a srážení plechovek tenisovým 
míčkem.
Vítězným družstvem se stali senioři z Hulína, ve složení 
Druláková Hana, Dušková Vlasta, Brabcová Marta, Šmí-
dová Šárka, Štábl Richard a Roháčková Ludmila. Věkový 

průměr vítězných seniorů činil 72 let. Na druhém místě  
skončili senioři za Kroměříž II a na třetím místě senioři 
z Koryčan.  Těší nás, že hulínští senioři vyhráli tyto hry 
i v minulém roce. Hry byly organizačně velmi dobře připra-
veny a všem rozhodčím i organizátorům patří velký dík.
Hlavním cílem organizování sportovních her je propagace 
pohybových aktivit, vhodných pro starší generaci, k posíle-
ní zdravého životního stylu.

   Jarmila Marcoňová, 
   Výbor Spolku zdravotně postižených v Hulíně



JIŘÍ PAVLICA & HANA A PETR ULRYCHOVI HRADIŠ-
ŤAN & JAVORY BEAT

Jiří Pavlica s Hradišťanem a manželé Ulrichovy a je-
jich Javory, to je záruka těch největších hitů obou ka-
pel, které zazní 2. října od 16.30 hodin v Kongresovém 
centru ve Zlíně. Obě tato hudební uskupení patří mezi 
stálice české hudební scény a svými písněmi přinášejí 
radost posluchačům už více než padesát let. Tentokrát 
se ale představí i ve společné části, kde zazní nové pís-
ně i nová hudební aranžmá.

FLORIA
Podzimní část prodejní výstavy pro všechny zahradní-
ky a zahrádkáře Floria proběhne na Výstavišti v Kro-
měříži od 8. do 10. října. Nakoupíte zde vše potřebné pro 
dům a zahradu, ale i ovocné stromky, nebo smuteční 
věnce. V rámci doprovodného programu proběhne i vý-
stava výpěstků ovoce a zeleniny a také drobného zví-
řectva, nebo závody v králičím hopu.

MILADA ŽDRNJA: ZATKANÉ V NITIACH
Výstava autorky Milady Ždrnja, kterou si můžete do 
18. října prohlédnout v Galerii Martina Hrocha v Uher-
ském Hradišti, prezentuje abstraktních textilní díla, kte-
rá jsou vyhotovena technikou tkaní. Díla jsou utkána 
z původních přírodních materiálů jako je len, konopné 
vlákno, ručně zpracovaná vlna, trávy, rostliny, do kte-
rých jsou vetkány kovové dráty či vodou vymytá dřív-
ka. V dílech se autorka inspiruje přírodou, charakterem 
a strukturou zemského povrchu. 

NA KOLE VINOHRADY UHERSKOHRADIŠŤSKA

Tradiční symbolické podzimní uzavírání cyklostezek 
proběhne tentokrát v sobotu 9. října. Vyrazte na kole 
nebo pěšky na některou z vinařských cyklotras. Ochut-
nejte vína ze slováckých vinic, diskutujte s vinaři a ko-
chejte se malebnou krajinou Zlínského kraje po svém.

CO DĚLAT V ŘÍJNU
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IVAN HLAS TRIO
Třetím koncertem v rámci cyklu Starý dobrý bigbít 
bude v pátek 8. října v Hudebním sále Domu kultury 
v Kroměříži vystoupení Ivan Hlas Tria. Sestava fun-
gující kolem písničkáře Ivana Hlase vyniká především 
virtuózní hrou na akustické nástroje. Jejich hudba má 
široký záběr od hospodského blues, městských balad, 
přes rokenrol, až po melodie etnické hudby. Základem 
koncertu jsou samozřejmě největší hity Ivana Hlase. 
Začátek je v 19.00 hodin.

DROBNÁ KRÁSA ANEB MINIATURY OBUVI
Na roztomilou podívanou zajděte kdykoliv během mě-
síce října do Baťova institutu. K vidění je tu výstava, 
která vám představí pestrý soubor miniatur obuvi ze 
sbírek Muzea Jihovýchodní Moravy. Výstava probíhá 
v prvním podlaží budovy 14.

MUSICA ANGELICA
Na magické spojení harfy Lucie Fajkusové a zpěvu 
Magdalény Malaníkové se můžete těšit v úterý 12. říj-
na. Dámy, které svými koncerty šíří klid, spokojenost 
a dobrou náladu vám mimo jiné představí i svoji vlastní 
tvorbu. Pořadatelem koncertu je Alternativa – kulturní 
institut Zlín. Začátek je v 18.00.

FARMÁŘSKÝ TRH
V pátek 22. října můžete letos naposledy vyrazit na 
nákupy na závěrečný farmářský trh na náměstí ve Va-
lašském Meziříčí. Nakoupíte zde především regionální 
potraviny a sezonní ovoce a zeleninu. 

DALIBOR JANDA
Zpěvák s nezaměnitelným hlasem, který má na svém 
kontě nespočet hitů oblíbených několika generacemi 
posluchačů, působí na české hudební scéně již neuvě-
řitelných 40 let. Koncert u příležitosti tohoto výročí 
odehraje se svou kapelou Prototyp v pátek 29. října 
v Kongresovém centru ve Zlíně.

SRAZ VETERÁNŮ

V neděli 3.října se ve Starém Městě u Uherského Hra-
diště sjedou veteráni z blízkého i vzdálenějšího okolí. 
Akce začíná v 9.00 hodin, kdy se začnou historické 
automobily a motocykly sjíždět a vyvrcholí po poledni 
výstavou. Vyhlášení a ocenění nejzajímavějších účast-
níků proběhne ve 14.00 hodin. Na akci se můžete vydat 
do místní KOVOZOO.
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Hana Mrázová:  

  Knížky mi kolují 

v krevním oběhu

Jihočeského kraje

Senioři, jak se máte 

a co děláte?

CO DĚLAT V ŘÍJNU? • RECEPTY PRO VÁS • MINIKVÍZ A KŘÍŽOVKA O CENY

Anděl Strážný - příběh 

Kamily Podlahové 

Má žena zemřela 

zbytečně

MAGAZÍN PRO SENIORY                  
10 / 2021  • ZDARMA

Marie Straková: 

   Jak jsem založila 

Znojemské grácie

Jihomoravského kraje

Senioři, jak se máte 

a co děláte?

CO DĚLAT V ŘÍJNU? • RECEPTY PRO VÁS • MINIKVÍZ A KŘÍŽOVKA O CENY

Anděl Strážný - příběh 

Kamily Podlahové 

Má žena zemřela 

zbytečně

MAGAZÍN PRO SENIORY                  
10 / 2021  • ZDARMA

Kraje Vysočina

      Tomáš Holenda: 

      Jak jsem chtěl být

    kosmonautem

Senioři, jak se máte 

a co děláte?

CO DĚLAT V ŘÍJNU? • RECEPTY PRO VÁS • MINIKVÍZ A KŘÍŽOVKA O CENY

Anděl Strážný - příběh 

Kamily Podlahové 

Má žena zemřela 

zbytečně

MAGAZÍN PRO SENIORY                  
10 / 2021  • ZDARMA

       Jak jsme v Hradci 

   rozjeli seniorský pétanque

Královéhradeckého a Pardubického kraje

Senioři, jak se máte 

a co děláte?

CO DĚLAT V ŘÍJNU? • RECEPTY PRO VÁS • MINIKVÍZ A KŘÍŽOVKA O CENY

Anděl Strážný - příběh 

Kamily Podlahové 

Má žena zemřela 

zbytečně

MAGAZÍN PRO SENIORY                  
10 / 2021  • ZDARMA

      Arny Šrámek: 

       Když andělé cestují,

     bohové se usmívají

Moravskoslezského kraje

Senioři, jak se máte 

a co děláte?

CO DĚLAT V ŘÍJNU? • RECEPTY PRO VÁS • MINIKVÍZ A KŘÍŽOVKA O CENY

Anděl Strážný - příběh 

Kamily Podlahové 

Má žena zemřela 

zbytečně

MAGAZÍN PRO SENIORY                  
10 / 2021  • ZDARMA

      Taťáňa Kořenková: 

      Život kolem 

    je pro mě inspirací

Plzeňského a Karlovarského kraje

Senioři, jak se máte 

a co děláte?

CO DĚLAT V ŘÍJNU? • RECEPTY PRO VÁS • MINIKVÍZ A KŘÍŽOVKA O CENY

Anděl Strážný - příběh 

Kamily Podlahové 

Má žena zemřela 

zbytečně

MAGAZÍN PRO SENIORY                  
09 / 2021  • ZDARMA

Prahy a Středočeského kraje

Senioři, jak se máte 

a co děláte?

CO DĚLAT V ZÁŘÍ? • RECEPTY PRO VÁS • MINIKVÍZ A KŘÍŽOVKA O CENY

Kde vzít 

zdravotní sestry?

Téma: Senioři, 

jak si bydlíte?

      Iveta Dandová: 

      Každý můj výrobek 

     je originál

MAGAZÍN PRO SENIORY                  
09 / 2021  • ZDARMA

Ústeckého a Libereckého kraje

Senioři, jak se máte 

a co děláte?

      Ladislav Albrecht: 

      V devadesáti stále 

    rád truhlaří

CO DĚLAT V ŘÍJNU? • RECEPTY PRO VÁS • MINIKVÍZ A KŘÍŽOVKA O CENY

Anděl Strážný - příběh 

Kamily Podlahové 

Má žena zemřela 

zbytečně

MAGAZÍN PRO SENIORY                  
10/ 2021  • ZDARMA

Zlínského kraje

      Miroslava Havlíková: 

      Jsme oporou těm,   

   kteří pečují o své blízké

Senioři, jak se máte 

a co děláte?

CO DĚLAT V ŘÍJNU? • RECEPTY PRO VÁS • MINIKVÍZ A KŘÍŽOVKA O CENY

Anděl Strážný - příběh 

Kamily Podlahové 

Má žena zemřela 

zbytečně

Magazín

ZDARMA!
K odběru v klubech a domovech seniorů, na 

úřadech, v kulturních institucích, v čekár-

nách lékařů a na mnoha dalších místech

JIHOČESKÝ  •  JIHOMORAVSKÝ  •  VYSOČINA  •  KRÁLOVÉHRADECKÝ A PARDUBICKÝ  •  MORAVSKOSLEZSKÝ

PLZEŇSKÝ A KARLOVARSKÝ  •  PRAHA A STŘEDOČESKÝ  •  ÚSTECKÝ A LIBERECKÝ  •  ZLÍNSKÝ

   • objevujeme hrdiny z vašeho kraje

  • vyhledáváme užitečné rady pro vás

 • nabízíme počtení a zábavu pro volný čas

• ukazujeme, jak může být podzim života krásný

V celé ČR vychází od března 2021

PŘÍŠTÍ ČÍSLO VYJDE 1. LISTOPADU


