Resilience paní Jitka
Zajímalo by mě, jak se Vám v posledních letech žije, jak se máte.
No tak v posledních letech, já jsem rok tady v tom domově. Ten začátek byl dost krušný, protože já
jsem 20 let žila sama v bytě, dělala jsem si, co jsem chtěla. Neměla jsem žádný styk s lidmi než
s kamarádkami. A když jsem přišla sem, tak najednou tady byli lidi na vozíku, neslyšící…, pro mě to byl
hrozný šok. A já jsem měsíc měla průjem. Takhle to na mě působilo. Ale potom jsem se zmohla a už
mi to ani tak nepřijde.
A teď se Vám tu žije dobře?
Jo, teď jsem spokojená.
Co Vás tu baví?
Baví mě vše, chodím na cvičení, teď jsem tedy půldruhého měsíce marodila, ale předtím jsem chodila
na všechno, na představení, na přednášky, na cvičení. No na veškeré aktivity, co tady jsou no.
Kdybychom tuto časovou etapu, ve které teď jste nazvaly stářím, tak jaké to je být starý (Kdybyste
měla vy charakterizovat, jak to prožíváte oproti jiným čas. etapám)?
Já pro to nemám nějakou definici. Pro mě ten život plyne a já si to ani neuvědomuji, v jakém jsem
věku. Na to vám nedokážu odpovědět (úsměv). Beru to jako součást života.
Na vás je vidět, že stáří berete pozitivně a věnujete se hodně aktivitám. Mě by zajímalo, jaký je Váš
pohled na to, že někdo to tak nemá, že jsou lidé, pro které je toto období velmi náročné.
Heleďte já nevím, třeba tady poslouchám, co si povídají a on řekne, bude válka. To mě úplně zaráží,
že vůbec takovou myšlenku má. To mě vůbec nenapadne, i když také sleduji politiku, ale nevyvozuji
z toho, že bude válka. To vůbec nechápu, abych řekla pravdu (pomlka). Já myslím, že se už tak člověk
rodí s takovou povahou, buď je optimista, nebo pesimista a vidí vše černě. Třeba paní, se kterou
sedím u stolu v jídelně, si stále vše chválí. Až jí to závidím. (smích)
Co je pro Vás v životě důležité?
No tak určitě hlavně zdraví. Základní je, aby byl člověk fit, aby se sám obstaral. To je hrozně důležité!
Máte nějaké životní motto, krédo? Něco, čím se v životě řídíte?
No, já hrozně ráda čtu knížku Stříbrný vítr a tam je takové motto „Život! Život! – Jeho slávě se
pokloňme, jeho chválu zpívejme!“ Prostě ho milujeme a nechceme, aby nás zradil, nebo nějak
poškodil, a to se mi hrozně líbí, že život je to nejdůležitější. A prožívat ho je štěstí! Vždy když je mi zle,
vzpomenu si na tuto větu. V tom filmu, vy jste ho asi neviděla, ale ten herec sedí u soutoku a říká tyto
slova a je to moc krásné, okolo je ta příroda (dojetí).
Kdybyste měla možnost ve svém životě něco změnit, udělala byste to?
Asi jo, jsou příhody, které mě potkaly a které bych vymazala ze svého života.
Máte nějaké plány do budoucna, nějaké cíle?
Ne, konkrétní ne… jedině si tady chci vylepšit pokoj. Chci si obstarat zrcadlo, protože ženská bez
zrcadla, to je nemožné. (smích)
Co byste vzkázala lidem, které toto seniorské období teprve čeká?

Pokud jim bude sloužit zdraví, nemusejí se toho bát.
Má toto období podle Vás nějaké pozitiva oproti jiným časovým etapám života?
Ono každé období má své. Rozhodně už člověk není takový, jakože by něco moc chtěl, nebo po
něčem hrozně toužil. Prostě se to všechno zmírnilo.
Jak se stavíte k tomu, co nás všechny nevyhnutelně čeká, ke smrti?
To beru jako součást života. Beru to, jak to je.
Kdybyste měla popsat Váš běžný den, co děláte?
Teď jak jsem marodila, tak mi zůstala taková jako únava, jsem dost unavená. Takže už tolik
nevyhledávám ty aktivity. Já třeba vstanu, nasnídám se a jde na mě taková únava, že bych si mohla
lehnout. Takže to mě v poslední době zlobí, to mi zůstalo po tom marodění. Ale tak ono je pořád co
dělat, někdy si opravuji šaty, třeba knoflíky se mi utrhnou, nebo něco takového. Chodím na cvičení,
pak mám ty pani, se kterými jsem u toho stolu. Tak jsme udělali, že první koupila lahev vína a sedly
jsme si a celé odpoledne jsme si pokecaly, pak byla druhá a poslední jsem byla já. Kecaly jsme, pily
vínko a tak.
Kdy podle vašeho názoru konkrétně u Vás to stáří začalo?
Když jsem začala přemýšlet, že půjdu do toho domova důchodců, že už se bojím být sama, a to je tak
tři roky, v 89 letech, protože se mi stalo, že jsem si chtěla dělat pedikúru, dala jsem si lavor s teplou
vodou, že ty nohy namočím. Ten lavor mi ujel, já jsem spadla na tu mokrou podlahu a nemohla jsem
vstát. A to jsem si prvně uvědomila, že kdyby se mi takhle něco stalo, tak že tam zůstanu. V tom
domě bydleli samí mladí lidé, ráno odešli, večer přišli, takže tam jsem neměla nikoho, koho bych si
zavolala na pomoc.
Co Vás teď nejvíc baví, těší?
No když jsem sem nastoupila, tak se mnou na pokoji byla paní, která byla dost těžce nemocná, byly
jsme oddělené takovou tou plachtou, za ní chodila rodina, měla nádhernou rodinu, furt se o ní starali.
Ale já jsem si tam nemohla kvůli ní pustit ani televizi, abych jí nerušila a ani jsem si nemohla číst,
protože jsem tam měla tmu a musela bych pořád svítit a to světlo by jí zase rušilo. Takže když jsem
přišla sem, tak první jsem si pustila televizi. Mám tady půjčené knížky a užívám si to dodatečně.
(smích)… Mám oblíbené aktivity, teď nevím, jak se to jmenuje, je to jako pěstování paměti.
Trénink paměti?
Jojo, trénink paměti, to je moc krásný pořad.
Co vlastně děláte, když se ráno probudíte a nic se Vám nechce? Jak sama sebe motivujete?
To se mi stává často, jak Vám říkám vstanu a hned bych si vlezla do postele. (smích) Ale… no tak nějak
se pomalu rozhýbám, nebo pro mě někdo přijde, abych šla na nějakou tu aktivitu. Ani s tím moc
potíže nemám.
Je ještě něco, co byste mi chtěla o stáří povědět a já jsem se na to ještě nezeptala?
Abych řekla pravdu, já o tom moc nepřemýšlím o tom stáří, já to beru tak, že dni plynou. A když jsem
fit a taková čilá, tak vždy poděkuji přírodě a Pánu Bohu, že jsem v takové formě.
Jste věřící?

No, já věřící jsem, ale nejsem jako tady chodí do kostela, to já nechodím. Třeba přišli ke mně lidé a já
jsem jim řekla, že ke své víře nepotřebuji žádného prostředníka. Já jsem si svůj prostředník, a to je
můj názor
Já Vám moc děkuji, že jste si našla čas, moc mi to pomůže. A přeji Vám hodně sil.
Vůbec nemáte zač, hlavně, aby mi vydrželo to zdravíčko.

Resilience paní Věra
Tak mě by zajímalo, jak se vám v posledních letech žije, jak se máte.
Zdravotně nebo psychicky?
Spíše psychicky, ale můžete tam zahrnout i tu zdravotní stránku.
Psychicky, teď jsem měla výročí, jsem 35 let vdova. A nikoho jsem si nenašla, protože když máte
muže, kterého jste měla ráda, a chtěla byste si udělat známost, tak začnete srovnávat a nikdo
neobstojí. Děti mi říkaly: „Mami, vždyť si někoho najdi!“ ale to nehrozilo.
Kdybychom tuto časovou etapu, ve které se teď nacházíte, nazvaly stářím, tak jaké to podle Vás je
být starý?
No pokud by nebyly těžké choroby, tak to jde. Ale stáří berete, jakože nemůžete, co dřív, hlavně
pohybově a hlavně si člověk váží, pokud mu to myslí. Jsou tu lidi, kteří jsou pomýlení a to je prostě i
pro okolí nepříjemné. Paní vedle měla záchvaty, že nadávala pečovatelkám, až se ocitla na psychiatrii.
Takže já jsem šťastná, že mi to alespoň myslí, když už to zdraví není takový. Mám tři hodné děti, měla
jsem je pozdě, první ve 32 letech. Posledního v 41, jsme si spolu nejblíže.
Kdy se podle vašeho názoru konkrétně u Vás začalo stáří projevovat?
U mě to dělaly právě ty zdravotní potíže. Začaly se mi lámat obratle. S obratlem ležíte v posteli čtyři
měsíce, je to velice nepříjemné. Takže ty zdravotní problémy hlásily to stáří. (smích) Tady jsem třináct
let, když jsem sem nastoupila, tak tady nebyla ani hůl na tomto oddělení, tady byli samí zdraví. To
bylo ještě dobré, to jsem vyjížděla do Prahy, na nákupy, na všelijaké akce. Byla jsem pohyblivá a nebyl
v ničem problém. No ale pak se to začalo horšit. Takových 10 let.
Já na Vás vidím, že to stáří zvládáte vyloženě dobře, že jste optimistická…
No nemůže se tomu člověk poddávat a musí být vděčný, za to, jak to je.
Mě by zajímalo, jak Vy si vysvětlujete, že někdo to stáří přijímá strašně špatně.
Přerušeno z důvodu rozhlasu
Asi takhle když je někdo negativní, tak je i v tom stáří negativní a doslova i protivný, to vidím na těch
babičkách, že neluští křížovky, neposlouchají zprávy, nezajímají se o než o takové blbosti. Každý to
prožívá jinak no. Ale většinou si to lidi nesou v té své povaze. Já si osobně vážím, že dostanu jídlo na
stůl, já už bych si dneska neuvařila, protože nevydržím stát. A ty lidi si neváží toho, co mají. Jsou tady
třeba „drbny“, ty zajímají teda „voloviny“ slušně řečeno. A myslím, že o to horší pak mají to stáří,
když nemají žádnou radost a nic takového, takže se nudí.
A co je pro Vás v životě důležité?
No tak samozřejmě děti, aby byly zdraví, protože můj muž byl 11 let politický vězeň a byl na Uralu,
takže si přinesl rakovinu na celém těle a říkali, že naše děti nebudou postiženy, ale že bude riziko u
druhé generace. Takže mám strach, aby se něco nestalo. Mám vnuka semdnáctilého a ten hrál
Florbal a tam ho něco bolelo, tak zjistili, že má nádor v kosti, tak mu to otevírali už dvakrát a teď
konečně snad se ta trámčina začíná tvořit. Tak jsem hned měla strach a říkala, že to musí všude hlásit.
Tak mám starost hlavně o děti, aby byly v pořádku.

A je kromě dětí ještě něco?
No ráda bych byla, kdyby se mi ten zdravotní stav tak nezhoršoval. Já už dnes se bez toho vozíku
nedostanu vůbec nikam. Do autobusu už vůbec ne, i lékaři musím jezdit taxíkem, a to stojí dost
peněz. Na sanitu také čekáte i tři hodiny. Ročně dám za taxíky i 15 000 ale za lékárnu i 45 000!
vyčítám vládě, že neschvaluje takové důležité věci.
Máte nějaké životní motto, nebo krédo, něco, čím se v životě řídíte?
O krédu jsem ani neuvažovala. Prostě dcera říká, že moje neštěstí je, že myslím nahlas a neuvážím,
takže si dělám nepřátele. I v té rodině řeknu, co si myslím a je zle. Ono babička říkala, že studium a
učení ještě neznamená inteligenci. To jste se s tím určitě setkala.… Krédo já nevím no, myslím, že
člověk by měl žít poctivě, spravedlivě a neměl by se bát říct, co si myslí, svůj názor.
Kdybyste měla možnost ve svém životě něco změnit, udělala byste to?
V osobním životě?
Ano
No jako mladá jsem chodila plachtařit, to byly nejkrásnější léta. Už to mi dalo nějaký přístup k tomu
životu. Byla jsem v tom šťastná, ale chci říct, že se kluci za mnou otáčeli. Jenže tenkrát rodiče s dětmi
vůbec o těchto věcech nepromluvili, protože se styděli. Nebyla za mě v těchto kruzích ani elektrika,
takže nebyl rozhlas a nebylo nic, nebyla četba. Byli jsme absolutně blboučký, já jsem si ještě v 21
myslela, že co styk to dítě. To se Vám zdá nepochopitelné, ale taková byla doba. Já jsem ráda, že jsem
ty kluky nevyslyšela a s žádným se nezapletla, protože ten muž potom stál za to. Nemohla jsem mít
lepšího. (historické vzpomínky na dobu, co bylo za komunismu, manžel byl vězeň za komunistického
režimu).
Do budoucna něco plánujete?
Já do budoucna už nic neplánuji. Akorát si šetřím, že bych si už zaplatila ten pohřební ústav, aby oni
nemuseli. (smích) Ale já chci spálit a hodit do řeky. To už mám s nejmladším synem dojednané.
Já jsem spíše myslela třeba nějaký výlet…
To je už obtížné s tím vozíkem. To už je bohužel všechno pryč.
Co byste vzkázala lidem, které seniorské období teprve čeká?
Aby celý život na to mysleli, že to stáří přijde. Aby se chovali, aby si zdraví chránili. A počítali s tím, že
stáří přijde a nemusí být takové, jak si oni představují. Děti se nemusí vyvést. Tady jsou klienti a děti
za nimi nechodí, jedině když berou důchod. Prostě na to stáří myslet, i v té výchově dětí. Záleží, jak
jste se v té rodině o ty staré starala. Ty děti to vidí. A aby se k těm starým chovali trošku ohleduplně.
Nikdo není bez chyby každý chyby děláme, i v osobním životě i ve výchově dětí, tak je třeba
odpouštět. Ale ono se dokáže odpustit, ale nedokáže se zapomenout.
Jak se stavíte k tomu, co nás všechny nevyhnutelně čeká, ke smrti?
No tak já se smrti nebojím, to opravdu ne. Protože mám tak hodné děti, protože vím, že tu budou
každý den. Když jsem ležela s LDN, tak mě dcera po týdnu vrátila. Ona jim řekla: „Buďte tak hodní a
dejte mámě k posteli gramofon a dívejte jí jíst, jinak se o všechno postarám. Moje tři děti se střídali a

každý den tu někdo byl, přinesl mi večeři, vyčistili mi zuby, což tam vůbec nedělali. A nejmladší syn se
ptal, co by ještě potřebovala a já jsem mu řekla, že o to ty nemůžeš. A on povídal „co bys
potřebovala?“ tak jsem mu řekla: „no to víš, oni nás vykoupou jednou za týden a to je pro ženskou
málo.“ A on říkal, že je nějaký rok ženatý a ptal se, kde mám rukavici. (smích) A on mě celou vydrbal,
na to lidi otvírali oči! Strašně záleží, jak si vychováte. Celé dětství máte možnost je tvárnit a
vyzdvihovat to dobré.
Jak vypadá Váš běžný všední den?
No musím vstávat v pět hodin, protože mám elastické punčochy a já si je nedokážu sama navléknout,
tak ke mně chodí noční setra. Opláchnu si obličej, abych jí uvítala v „cajku“. Pak už neusnu, pak přijdu
ze svačiny. Pak usnu, ale dám si budíka, ale tím jsem víceméně pořád nevyspalá. Budíka si musím dát,
protože mám narkolepsii, to je denní usínání. Ven jdu také, ale tam spíše sedí, ti co se nudí a to jsou
takové řeči k ničemu. Spíš si vylezu na balkon a luštím si křížovky, to mám strašně ráda a také čtu,
pokud mi to ta nemoc dá. Protože já třeba usnu i při první stránce, takže se k ní pořád vracím a
nakonec řeknu, že to není možné, že to nejde.
Co Vás nejvíc baví, těší?
Já jsem vždy měla ráda „rodinku“, to je rodinná škola, já jsem totiž zdravotní sestra. To byla čtyřletá
škola, která končila maturitou a pak jste si udělala nástavbu na jakýkoliv předmět. A pak jste byla
industriální učitelka, což byla učitelka ručních prací. Ale bolševici nám to za dva roky zavřeli, tu
„rodinku“. Takže z toho mi zůstalo šití, pletení.
Mně by ještě zajímalo, co děláte, když se Vám zrovna do ničeho nechce?
Tak já tak nějak přes ty křížovky, už mám třeba nový časopis, na který jsem se ještě nedostala a říkám
si jen se kouknu no a pak klidně luštím do dvou do rána. Já vím, že to není nic moc, ale ty křížovky
mám ráda.
(Dále paní vyprávěla příběhy ze života.)
Paní Vondrová, já Vám moc děkuji za příjemný rozhovor.
Já Vám také, bylo to milé. Snad jsem přispěla.

Resilience pan Jiří
Mně by nejdříve zajímalo, jak se vám v posledních letech žije, jak se máte?
Tak především musím poděkovat největší hodnotě lidského života a tj. vlastnímu zdraví. Já v září
očekávám 90 let a zřejmě se po vzácné mamince těším vzhledem k tomu věku slušnému zdraví. Takže
mohu pokračovat to, co jsem velkou radostí vystudoval na filozofické fakultě UK, mému životnímu
zážitku, radosti a zejména zdůrazňuji službě v této umělecké sféře, v hudbě.
Kdybychom tuto životní etapu, ve které se teď nacházíte měli nazvat stářím, jaké to je být starý?
Já to slovo nesnáším, protože součástí mého studia hudby, estetiky, byla také sociologie, i když
zaměřená na hudební sféru. A tím, že jsem se narodil v bývalých Sudetech, tak jsem ovládal německý
jazyk lépe než češtinu. Nenašel jsem po sobě stopu po nacionalismu .. (zamyšlení) Tak otázka zněla
jak?
Kdybychom tuto životní etapu, ve které se teď nacházíte měli nazvat stářím, jaké to je být starý?
Ve smyslu, co je jinak než v jiných životních etapách.
Já jsem četl také německé sociologické práce a nesmírně mě zaujala partie jednoho vynikajícího
sociologa, teď si nevybavuji jméno, který toto dělení zavrhl a navrhl řešení, aby lidský život byl
charakterizován dvěma významnými úseky mládí a dospělost. Takže já se pokládám za dospělého
člověka, protože to pojmenování stáří s sebou nese nejenom určitou dehonestaci, ale takový lítostivý
pohled a uznání, že člověk je málo zblblý. (smích) je to takové uznání, pokud ten člověk má chybné
názory, tak se řekne „no vždyť je to starý člověk“. Já to nesnáším a velmi jsem uvítal toto dvojí dělení.
Myslím, že to je ušlechtilé, adekvátní a neurážející.
Přesto jsou lidé, kteří toto období špatně nesou, jsou negativní apod. Čím myslíte, že to je? Nemusí
se jednat pouze o toto období.
Já Vám slečno jen chci říct, že jsem tady žil se svou ženou, která byla vynikající sólistkou opery
Národního divadla, takže jsme vytvářeli cosi jako nádhernou hudebně uměleckou buňku. Já jsem jí
dotoval při studiu historickými znalostmi, aby hlouběji pochopila smysl poznání a obsah své role. A
ona mě zase obšťastňovala tím, že jsem 35 roků mohl navštěvovat představení opery Národního
divadla v Praze a i za nepříjemných občanských poměrů minulých režimech, že jsem se s ní mohl
účastnit významných zahraničních zájezdů. Já jsem hodně cestoval po absolutoriu filosofické fakulty
jsem udělal konkurz odborného asistenta na akademii hudebních umění, kde jsem vyučoval
závěrečné ročníky.
(Dále následuje vyprávění o této práci)
Já pokračuji ve šťastném životě, který se zlomil právě v osobním životě smrtí mé ženy, protože muži
potřebují jednu okolnost pro svůj zbytečně pyšný život, že jim nejbližší bytost- manželka, měla být
nejen rovnocenným, ale v případě mé ženy, mě převyšujícím partnerem, který mě nemoralizoval, ale
který mě zahanboval svým příkladem v takové míře, že jsem se postupně zbavoval všech mužských
nectností.
To jste řekl moc hezky, zdá se, že jste s manželkou měli opravdu hezký vztah.
Velmi krásný, pro mě to byla naprosto nenahraditelná ztráta, kterou poněkud vyplňuje moje
celoživotní láska a úcta k hudebnímu umění, které mě stále oslovuje a vysílá poselství větší a hlubší
než jsou slova.

Tato doba je pro manželství velmi obtížná, máme vysokou rozvodovost, kdybyste měl doporučit
mladým manželským párům, jak si to manželství udržet, měl byste pro ně nějakou radu? Já z Vás
cítím, že jste v manželství byl šťastný, že jste v něm našel to, co jste hledal…
Ano… Já s lítostí pozoruji, že život začíná ovládat rychlost, povrchnost. Když jedu v tramvaji a pozoruji
lidi, tak by se mnou nejraději mluvili z metrové vzdálenosti prostřednictvím mobilu. Stále vidím, jak
lidé spolu v podstatě nehovoří. Já když se setkám s mužem nebo ženou generace, tak je to něco
nádherného, že ten čas strávíme společně a u mladých vidím jenom stále pohybující se prst na
mobilu a vzájemné mlčení. Myslím, že současný život je vlivem konzumu… úctou, kterou si peníze
nezaslouží a obrovskému zrychlení života a zpovrchnění naprosto něco jiného, než bylo v mé etapě
života. Vidím, že se ztrácí úcta k hodnotám životním, filosofickým. Mám velké výhrady, když se
setkávám s mladými lidmi, jsem ohromen, že vy jste výjimkou, s tragickými důsledky celého stavu
školního vzdělání. Když se zeptám na 68. rok, 48. rok, taky tyto nejbližší tragické události ve vývoji
naší země těmto lidem nic neříkají, i když já hodně spolupracuji s lidmi vašeho věku v aktivizačním
oddělení. Musím říct, že to je nádherná spolupráce, která mi pomáhá v pocitu omlazení, protože ty
dívky přinášejí takovou jarost. Ale obrovsky si vážím a těžko to chápu, že mají v sobě hloubku
nacházení smyslu své práce. To je něco úžasného, a proto si jich hluboce vážím. Je jich tam plno, jistě
jste poznala a už čtyři roky s nimi spolupracuji na systematickém cyklu z dějin české hudby, světové
hudby, kde se zabývám velkými postavami. Tento rok je věnován stému výročí založení naší
republiky, takže jsem to přednášel a potřetí se to bude opakovat například ve Smetanově vlasti,
nedávno jsem hovořil, a to vyvolalo obrovský ohlas, o dějinách naší hymny a celý cyklus věnovaný
tomuto jubileu naší země zakončím právě výkladem opery Libuše Bedřicha Smetany. V tom mě ty
dívky obrovsky pomáhají a těším se i jako normální muž z jejich krásy.
Ten smysl v práci, kterou ty slečny dělají, jste měl také, že?
Ano, a já to u nich obrovsky obdivuji, protože (pomlka) jim věřím, Jinak ještě chci říct, že já jsem
v rozhlase, tím, že jsem měl mimořádné i mezinárodní ohlasy, tak jsem po 21. srpnu 1968 po okupaci
právě na tomto shromáždění šéfů hudebních rozhlasů v Berlíně veřejně vystoupil proti okupaci
v dopise, který jsem přečetl česky, rusky, německy, francouzsky a byl jsem za to na hodinu propuštěn
z rozhlasu a vděčím aktu rehabilitace, že po převratu v roce 1989 jsem byl zvláštním dekretem
rehabilitován a bylo mi nabídnuto, abych se vrátil zpět, ale to už jsem byl v penzi a nechtěl jsem. Také
jsem prožil šťastnou chvíli, že mě nabídl pan prezident Václav Havel, kterého si velmi vážím, abych
nastoupil na Hrad po roce 89, abych založil oddělení kultury.
Tak to je velký úspěch!
Dále p. Novák hovořil o době komunistického režimu, ale nepřál si tuto část zaznamenávat.
Vy jste zmínil řadu věci, které jsou pro Vás v životě důležité. Pojďme je dát dohromady … Jde mi o
to zjistit, co je pro Vás osobně v životě důležitě.
Pro mě nejdůležitější hodnotou, která mě pomohla formovat, alespoň do té úrovně, kterou jsem
zvládl jako muž, byla moje nezapomenutelná žena – solistka opery Národního divadla paní Alena
Nováková. A já jsem celý život hodně studoval filosofii, stále přísahám, že jsem měl velké štěstí, že
jsem mohl potkat pana profesora Patočku, doktora Karla Kosíka, tyto velké poválečné zjevy
poválečné filosofie, takže řekl bych, že jsem člověk a k tomu mě vedla, když jsem řekl nějakou
pitomost, moje vzácná Alenka řekla: „Jiříčku, potřebuješ víc přemýšlet.“ Řekl bych, že jsem se z její
pomocí osvojil hloubku přemýšlení a sebereflexe a neustále ho opravoval. A to dělám i teď.
Máte v životě nějaké motto, nebo krédo, které Vás v životě doprovází?

Jsou filosofové, kteří tvrdí, že lidský život je v podstatě sled marnosti. A že lidský život je pouhý dým,
který trvá krátko a to, co je po smrti trvá věčně. Takže to jsou určitě zajímavé myšlenky, ale já pokud
jde o hudbu, kterou miluji a která je prakticky náplní mého života, tak budu dokonce svého života jí
v nejkrásnějším slova smyslu sloužit. Čili řekl bych, sloužit tomu, čemu věříte, co Vás naplňuje, co
Vám dává krásu. Tomu se tady věnuji už čtvrtý rok právě za podpory sociálně-aktivizačního oddělení.
Každý čtvrt rok dělám přednášky s hudbou a vytvořilo se cosi jako abonentní publikum, přicházejí
ženy, které se ustrojí, namalují a které mě pak obdarovávají sladkostmi. (smích) Takže sám žasnu, že
nejsem už obézním člověkem. (smích) A přicházejí a říkají, že ten pobyt na přednášce v nich vyroste
pocit lidské důstojnosti, že vzpomínají na svůj život. A já jim vždy říkám: „Podívejte se, když čtete
knihy, nebo díváte se na obraz, tak jste determinováni pohledem autora do určité míry. Ten určuje
Váš dojem.“ Kdyžto hudba, když posloucháte symfonie, to Vám dává obrovskou možnost pro vlastní
fantazii, uvažování, bilancování svého života, prostě ono Vás to inspiruje k Vám samým. Neříkám to,
co špatně říkají v rozhlase, ti by řekli k Vám samotným. (smích) Že odkryje vlastní bohatost člověka.
Není vymezován, omezován spisovatelem, malířem, i když je to geniální Karel Čapek.
Jaké máte plány do budoucna?
Já chci pokračovat tady, já jsem měl řadu přednášek právě protože sem chodí lidé, kteří tu mají
rodiče a jsou z Břežan, z Prahy 4 a tak různě. Takže jsem měl v tomto roce k stému výročí řadu besed.
Nedávno jsem byl v Libuši, na tu přednášku o Smetanově vlasti přišli dokonce i Vietnamci a byla to
nádherná samostatná beseda, kde jsem poznal, že tu lidé žijí nejenom jazykem, ale celým stylem
života, ale že získali obrovský zájem o české umění v dějinách… Takže chci být stále aktivní a je to
hodnota, která mě dává možnost nezabývat se postupujícím věkem, to co vidím tady, protože ….
Třeba teď kolem hymny to tady zaujalo, protože účast lidmi, kteří tady žijí. Nemám rád to slovo
klient, protože ten klient nevystihuje celou bohatost významu, kterou najdete, když se zabýváte
latinou. Takže ti lidé za mnou chodili, a říkali: „Co říkáte na tu novou verzi hymny?“ Tak jsem říkal: „Já
to tři měsíce studuji po archivech a udělám přednášku.“, tady může být maximálně hodinu a půl kvůli
možnosti vnímat ty věci. Tam se dokonce plakalo a vyvolalo to obrovské dojetí. Nebyla to polemika,
řekl bych s tou trapností, která tady nastala, ale ti lidé vyslovili absolutní důvěru původnímu znění
hymny a byli rádi, že se mohli takto němě vyjádřit svým pobytem, účastní, potleskem, pláčem.
Je něco, co byste chtěl na svém životě zpětně změnit, kdyby to bylo možné?
Pomlka… určitě bych nechtěl změnit můj dvacetiletý pobyt v českém rozhlase, protože ten pokládám
za výjimečný a možnosti, které mi rozhlas věnoval, poznání světa, poznání neopakovatelných
osobností dirigentů, pěvců. Měl jsem podporu zejména pro nastupující mladé talenty, kteří … Ráno
mi zrovna volala žena dirigenta české filharmonie, s ním, když jsem chodil na koncerty české
filharmonie, tak jsem vždy byl v místnosti, kde byli solisté, kteří prošli vydavatelstvím. A nezapomenu,
i když jsem přirozeně skromný, tak mi udělal obrovskou radost, když řekl: „Vážený pane doktore,
nemohu Vás charakterizovat jinak, než že jste byl pěstitelem celé generace.“
To je nádherně řečeno!
Pak jsem se ho soukromě ptal: „Pane dirigente, to Vás napadlo při té chvíli, když jsem dirigoval?“ A
on říká: Ne, to je mé hodnocení části Vašeho života!“ takže to slovo pěstitel, to je něco překrásného,
já jsem úplně v té chvíli oněměl a díval jsem se na něj… takže tuto cestu bych určitě nemělnil a
samozřejmě osudovým štěstím pro mě byla moje žena, tedy ta druhá žena, která mě svou
mimořádnou osobností a příkladem mravním, osobností uměleckou, vztahem k lidem a tak … prostě
dovedla k lepšímu mužství a lepšímu já, než bych byl schopen o samotě v sobě - Teď opakuji pana
dirigenta – vypěstovat. (smích) Je pro mne nezapomenutelná, mám tady stále kytičky u fotografie.
Jestli dovolíte, tak bych Vám rád pustil jednu arii s ní.

Určitě! Bude mi ctí. Pustili bychom si jí po skončení rozhovoru, abychom ho nemuseli přerušovat?
Ano, rozhodně!
Je něco, co byste chtěl nové, mladé generaci vzkázat? Už jsme se k tomu dostali v souvislosti s tím
manželstvím. A myslím, že by toho třeba bylo víc, co byste vzkázal…
Já se především necítím mocným člověkem, filosofem, vynikajícím politikem. Já bych řekl jenom
jedno, aby každý sám se sebou odpovědně a hluboce pracoval směrem k co nejdokonalejšímu lidství.
A aby ctil nejzákladnější předpoklad pro život, což je vzdělání. Myslím si, že to je teď velmi
podceněno, protože ta ekoniární nadvláda a ten rostoucí a prohlubující se vliv techniky a rychlosti
(pomlka), že neslibuje, že ta společnost bude kvalitní.
Chápu to dobře tak, že vliv techniky vnímáte jako něco nepříznivého, případně ohrožujícího pro
společnost?
Ano.
Dále je stanovisko klientem podrobně rozebráno, klient si ovšem nepřeje, aby toto bylo zaznamenané.
Ve stručnosti však vysvětluje, že negativní vliv techniky vnímá v určitém odosobnění lidí od sebe
navzájem.
Nezapomeňme na erotický kontakt s knihou, protože potom když lidé mluví nebo píší, tak já pak
řeknu: Vy hodně čtete, slečno, že? Ano, jak jste to poznal? Podle toho, jaká jste, jak mluvíte a tak.
Takže ten kontakt, nebo ta opora v té knize (pomlka) Jak vidíte, tady je hodně knih, protože mohu číst
v němčině a v jiných jazycích, takže i lidé mi to vzdělání nosí. Mám kontakt z Akademie věd se svými
kolegy, s Akademie muzických umění, kde jsem učil. Takže se pohybuji s lidmi, ke kterým chovám
úctu a od kterých se učím.
Jste stále v kontaktu s lidmi, se kterými si máte, co říct. Kteří mají podobné zájmy.
Ano, ano, v tom prostředí prostě žiji a bohužel také se s nimi chodím loučit na pohřby, se svými
kolegy. A vždy si říkám, když je jim 55 nebo 60 a zemřeli, že raději měli vzít kousek věku ode mne.
(smích)
Jak vnímáte ty pohřby… nebo obecně to, co nás všechny nevyhnutelně čeká, a to smrt?
Vnímám to velmi bolestivě, teď jsem byl právě na několika pohřbech profesorů muzických umění. Byli
to lidé, kteří zemřeli příliš brzo. (pomlka) Já Vám teď řeknu něco, co Vás možná překvapí. Já jsem
natolik nespokojen se stavem české společnosti, že se odchodu ze života nebojím. Jsem nespokojený
s celkovou politickou scénou, zájmy a podúrovní politiků, vzájemným chováním, nedávno mě pan
dirigent, který byl šéfem Českého rozhlasu a nehezky se s ním rozloučili, tak mě volal, a říkal: „S Vámi
je fantastické posezení a s jediným člověkem, s kterým se chci rozloučit jste vy.“ A teď ho cituji, já
jsem jinak člověk, který neřekne sprosté slovo. Tak jsme si postěžovali o situaci na Slovensku a tady
jak to vypadá s nízkou úrovní politiků. A on říká: „Podívejte se já jsem v nějakém filosofovi 20. století
četl, že (a teď promiňte, já ho cituji) po každé revoluci vypluje většina hoven.“
S tím tedy souhlasíte?
Ano, vždyť to musíte jako mladý člověk vidět, vždyť to je prakticky, co nahrazuje politiku, je obchodní
činnost a jsou to lidé, kteří by jako osobnosti samostatně v životě absolutně nic neznamenaly.
Celkový stav společnosti mě nevábí, abych prosil buďte Boha, já nejsem věřící, nebo kohokoliv jiného,
abych zůstal 100 roků na tomto světě. Mě to v tomto jaksi „úpadku“ netěší a zachraňuje mě jedině
osobní činnost, v níž pokračuji, tak jak bych měl být hoden jako absolvent filosofické fakulty

Univerzity Karlovy. A já také když tady přednáším, tak naprosto neslevím. Psal jsem nedávno, že to
připravuji jako seminární práce na filosofické fakultě, protože si vážím těch lidí a dávám jim to
nejcennější z vědomostí, co v sobě mám a co znovu vždy důkladně v archivech prostuduji. Protože
vyznávám chytré vyznání jednoho filosofa, že historie je pouze interpretace. To Vám jako mladému
člověku doporučuji, každé delší období, tím že je to pouhá interpretace, si nacházíte nový pohled na
to, čím jste se třeba i v dizertaci zabývala, po 30, 50 letech, po obnovení nových dokumentů, ale sám
také zrajete. Já se někdy dívám na věci, které jsem publikoval a já se na ně dívám úplně jinak. Proto
tato charakteristika historie jako pouhé interpretace je nesmírně závažná. To Vám doporučuji jako
člověku, kterého poznávám, že myslí, že přemýšlí a určitě se tak bude v životě chovat. (pomlka) Tak
jak člověk zraje má bohatší a úplně jiné pohledy na to. Samozřejmě, že se drží dějinný fakt, ale jeho
pohled je jiný, bohatší, hlubší.
Vy jste z počátku zmiňoval, že právě v té hudbě vidíte tu možnost přemýšlet. Hovořil jste o tom, že
právě tam Vám nikdo žádnou interpretaci neurčuje.
Ano, ano já jsem právě říkal, že Vám autor jako Bedřich Smetana, i když podrobně popsal svůj pohled,
který ho inspiroval na kompozici Vltavy, tak si představujete to své, co ve vás ta hudba vyvolá. Jestli
to říkám slečno srozumitelně.
Určitě ano, já jsem jen měla potřebu se k tomu vrátit a propojit to.
Ano, ano proto hudba nejvyšších hodnot dává nejvyšší svobodu člověku, citovou, intelektuální,
možnost vnímat apod. To slovo svoboda ve mně vyvolává něco, o čem mnozí třeba ani neví. To, co mi
říkají ty ženy tady (smích), tady třeba byla paní, bohužel zemřela, byla velice chudá a tak dále. To je
úplná rarita, ta mě týdně dvakrát až třikrát obdarovala žloutkem. Nevím, co to mělo za význam. Ale
říkala, že má tak ráda vajíčka, že se se mnou bude dělit o žloutek. To je něco tak zvláštního a já jsem
říkal: „Ale madam já budu za chvíli za cholesterolovaný. (smích) A ta paní říkala: „Nene, pane doktore,
to je výraz mé úcty, já mám ráda vajíčka, tak Vám dávám to nejcennější – žloutek. Vždy to přinesla na
talířku… Takže i takhle daleko šlo to poděkování za to, co v nich vyvolala hudba. Paní si poplakaly a
jedna ta dívka z aktivizačního oddělení mi říkala: „Pane doktore, tady snad nikdo nerozplakal ty
ženský tak jako vy.“
Je tam hodně patrná i ta emotivní stránka při poslechu hudby. Já bych se ještě chtěla zeptat, jak
vypadá Váš běžný všední den?
Já mám bohaté kontakty, protože lidé z AMU, z Akademie věd mě zvou na své slavnosti, vynikající
umělci jako byl pan dirigent, pan Hudeček, nebo v neděli jdu do sálu Bohuslava Martina na Malou
Stranu, na AMU, na výročí sbormistra dětského sboru české filharmonie Jiřího Chválu, čili to je
desítky kontaktů, desítky lidí, které jsem učil v posledních ročnících, vedl jsem je k závěrečným
pracím. Tak ti mě zvou na své koncerty, chodím na generální zkoušky České filharmonie, na generální
zkoušky Symfonického orchestru Českého rozhlasu, na přednášky, ve čtvrtek jsem zván na večer do
Budovy slovenské kultury a tak dále, takže sestry mi říkají: „My Vás tady vůbec nevidíme,“ Já tady
jsem jenom tělesně, ale duší žiji stále svým oborem a nádhernými kontakty s těmi lidmi a těm žákům,
kteří jsou dne 65letí…(smích) Hodně jich chodí sem a radí se, komponisté, jsem poradcem, nebo ne
poradcem, ale setkávám se s dramaturgy Národního divadla. Takže já prakticky jsem tady jenom
fyzicky a duševně jsem stále ve svém světě a jsou to skutečně desítky komponistů, kteří sem chodí,
přehrávají mi a tak dále. Mají mě prostě za zkušeného člověka. A vzpomínají na určité hodnoty, které
jsem vpravil do jejich duše a do jejich citů.
Co děláte, když se například ráno probudíte a zrovna se Vám vůbec nic nechce dělat? Co Vás
motivuje přesto jít a s něčím začít?

Já se především starám sám o sebe, takže chodím jen na obědy, takže první, co dělám, je že si jdu
udělat snídani, sestřičky mi půjčily konvici, takže si udělám snídani a večeři, takže mě takový moc milý
čas zabere starost o sebe samotného, já chodím jen na obědy. Jinak neustále připravuji věci, protože
těch je dost ještě do konce roku. Rád bych Vás pozval 5. listopadu na 14hod, kde je potřetí
opakována Má vlast právě v tom velkém sále. Udělala byste mi nesmírnou radost. Bude to tady
v kinosále. Já Vám dám na sebe mobilní číslo.
Dále probíhalo předávání kontaktů.
Ještě bych se chtěla zeptat, zda byste mi ještě něco chtěl říci o tomto vašem životním období, na co
jsem se nezeptala a co Vám připadá vzhledem k obsahu mé bakalářské práce důležité zmínit?
(Delší pauza, klient přemýšlí.) Já bych řekl asi toto, pokud jde o člověka, který duševně pracoval… ale i
pro všechny lidi, aby do poslední chvíle svého života byli aktivní. Někdo má rád přírodu, někdo má rád
chatu, někdo chodí rád na procházky do lesa, sbírá houby, já nevím, co všechno. Ale tady právě je
dost rozšířené, že ty lidé si lehnou, dívají se do stropu, nemají žádnou aktivitu, na nejvýš pasivní, že
chodí poslouchat, to oddělení pro ně dělá obrovské bohatství. Já jsem sem přivedl mnoho
atraktivních osobností, byla tady dokonce ředitelka Národního divadla a prostě říkal jsem naší paní
ředitelce, že se svou činností budu snažit, aby tento ústav přestal být akváriem pro lidi dovršující
(zdůrazněno) svůj život někde na okraji Prahy. Abychom umístili tento ústav do kontextu s celým
společenským životem. Paní ředitelka je tomu obrovsky nakloněna, takže na mé přednášky jsem
chodí kolegové. Tady je třeba 10-15 lidí, kteří to pak roznášejí v tom svém aktivním prostředí,
například na Akademii věd a podobně. A ty děti také dnes už dospělých rodičů mě zase zvou do svých
obcí…. Takže být stále součástí společenského života a přestěhovat tento ústav z okraje do
společenského života celé země, konkrétně Prahy. A říkal jsem právě paní ředitelce, že vůbec
nemyslím, já jsem člověk, který nemyslí na své ego, to Vám každý řekne… (pomlka) Tady jsem napsal
takové vyznání. Zahájil jsem právě první řadu lidí, kteří něco znamenají pro život z toho ústavu a oni
mě ještě prosili, jedna dáma mě právě kreslila a já jsem musel dvě a půl hodiny stát. (smích) Takže
tady bych Vám rád věnoval časopis, kde je to vyznání.
Moc děkuji, moc ráda si to přečtu. Dále Vám opravdu moc děkuji za tento rozhovor. Byl pro mě
velice přínosný. Vidím ve Vás moc strašně moc motivace a životního elánu.
Ano, to tak určitě je. Já Vám rovněž strašně moc děkuju, dám Vám na sebe telefon. Rozhovor s Vámi
byla pro mě čest. Kterou nemohu vyjádřit jinak než hudbou.
Pan Novák pustil z gramofonu velmi hezkou symfonii.

Resilience pan Jaroslav
Mě by zajímalo, jak se vám v posledních letech žije, jak se máte?
V posledních letech žiji zde v Domově seniorů Chodov již pátým rokem. Pět let tady jsem se svojí
paní, musím říct partnerkou, protože jsem ovdověl v roce 2005.
Takže tady žijete se svojí partnerkou, jsem se dívala, když jsem byla u Vás, že máte k dispozici dva
pokoje.
Ano, je to pokoj dvoulůžkový dělený, což nám naprosto vyhovuje. Máme tam každý svoje a můžeme
se stýkat, můžeme si povídat, já mohu trošku paní pomoct, protože … Já budu říkat moje paní, jo?
Ano, samozřejmě.
Protože moje paní už je pořád na lůžku víceméně (pomlka) A tak já tam můžu … Ale máme každý svojí
televizi, že můžeme sledovat svoje zájmy, protože je máme odlišné. A třeba já se dívám více na sport,
ona zase na jiné věci, ale takhle nám to vyhovuje.
Kdybychom tuto časovou etapu, ve které se teď nacházíte, nazvali stáří, jaké to je být starý?
Já si někdy, když já si řeknu ten svůj věk, tak si řeknu, že je to nějak hodně. (smích) Ale necítím se tak
popravdě řečeno, já jsem ještě v roce 2008, to mi bylo 76, jsem ještě hrál se svými staršími přáteli
tenis, čtyřhru jsme hráli pravidelně. Já jsem hrál stolní tenis také. Já jsem se dost věnoval sportu i za
mlada, i když jako v těch velikosti (pomlka) prostředních. Těch příležitostí bylo daleko méně než třeba
v městech. Já pocházím z vesnice mezi Mělníkem a Roudnicí nad Labem, tam z podřípska a v Praze
jsem od roku 1972. (pomlka) Takže jsem hrál, co to šlo.
Takže jste byl sportovně aktivní. A kdybyste měl tuto časovou etapu nějakým způsobem
charakterizovat, v čem je to třeba jiné, oproti například střední dospělosti. V čem vy osobně
pociťujete největší změnu.
Zcela zásadní změna vůči tomu, co bylo dříve. (pomlka) To nevím, jak bych vyjádřil přesně, ale
(pomlka) je to tak, že prostě člověk, jestliže odhodí nebo spíš už prostě nemá přístup, nebo už prostě
nemůže dělat ty aktivity, které dělal dříve. Je to tím, že jsme tady, v tomto domově. A proč jsme tady,
k tomu byly nějaké důvody zdravotně-sociální, u nás obou.
Takže chápu to dobře, že ten hlavní rozdíl byste charakterizoval nějakým omezením ve zdravotní a
sociální sféře, že to je to hlavní?
Přímo životním omezením musím říct, protože já jsem byl zvyklý měnit… Já jsem neměl žádné
problémy, ani zdravotní ani rodinné. Já mám čtyři vnoučata, já Vám je pak rád ukážu. Mám tady
nějaké dokumenty právě pro ten přechod z toho civilního života, normálního právě pro ten život tady
v tom domově. Já jsem do té doby, než jsme přišli sem, téměř do té doby, jsem byl, jak říkám,
víceméně zdrav. A dělal jsem, co mě prostě bavilo. Já jsem to mohl dělat, měl jsem i jakousi chalupu
někde ve vesnici, kam jsem si chodil hrát, protože jsem byl pracovní v administrativě, abych řekl
takhle v ekonomice. Takže jsem se rád v té zahrádce na té hlíně trošku prohrabal. A něco, když mi
tam vyrostlo na tom stromě, tak m to bavilo, z toho, že tam jsem odešel z té kanceláře.
Jasně, tak je to změna činnosti.
Ano, také pak v těch vyšších letech se nám podařilo koupit si auto, tak jsme cestovali, sice nejdál já
jsem autem si netroufl vyjet do zahraničí někam. A tenkrát Slovensko zahraničí ještě nebylo, tak jsem
se projel na Slovensko, třeba někam ke Zvolenu do nějakého kempu třeba v těch teplých vodách.

Takže tohle to v tom jsem měl… Já jsem neměl jako nějaké velké potřeby, jenom jsme v rodině… jek
bych to řekl přesně… zcela obyčejné. Zcela obyčejné, my jsme měli domeček na té vesnici, který měl
kuchyň a dvě místnosti, z kuchyně přímo dveře na dvorek a … otec byl zaměstnaný na železnici,
matky byla v domácnosti a pracovala při sezonních pracích. Byla členkou JZD, když byly ty JZD a tak
dále. No ale umožnili mi vystudovat, protože maminka byla prostě (pomlka), táta měl směnný
protože, takže ten se o nás tolik nestaral, ten se starala o to hospodářstvíčko, protože moje babička
měla ještě asi dva hektary polí, takže měli i domácí zvířata, takže táta tam musel chodit a obstarávat
pro ně věci a máma s námi byla doma, takže ta mě podporovala v tom učení, dokonce bych řekl, že to
bylo její zásluhou, že se můj život ubíral tím směrem, kterým se ubíral. To říkám i jinde třeba svým
dětem nebo v domově. Protože ač jsme byli lidi z naprosto jednoduchého prostředí tam, tak já jsem
se dobře učil. Měl jsem obvykle samé jedničky i v tom posledním roce té devítiletky, takže moje
matka věděla, že v Praze je nějaké škola třeba, kterou bych mohl absolvovat, dopravu jsem měl
zdarma, protože otec byl železničář, takže jsem udělal zkoušky do obchodní akademie v Praze 10
v Karlíně a dostudoval jsem jí. No a to byl základ mého života, protože tam jsem se naučil ty věci,
které jsem mohl použit v administrativní práci v celé republice, od účetnictví až po cokoliv jiného.
Vy jste mi výstižně popsal svůj životní příběh, za to děkuji. A mě by teď zajímalo, kdy jste vlastně u
sebe začal vnímat tu etapou stáří. Vy jste hovořil o své práci, koníčcích rodině, aktivitách. Kde
vidíte ten zlom. Kdy jste si sám pro sebe to stáří označil, jestli k tomu vůbec došlo.
K tomu určitě také dojdeme, já jsem odešel do důchodu ještě byl řekl plný sil, já jsem i pak dělal
účetnictví, daně. A pak jsem pracoval jako OSVČ pro své kamarády a známé, když jsem já jsem
pracoval já nevím od roku 60 až do roku 93 ve zdravotnictví ovšem v ekonomické sféře, práce
v rozpočtu, peníze a tohle, nikoliv jako zdravotník. No a když jsem tam skončil, tak jsem měl ještě
času dost a všeho a moje dcera mě vlastně dostala k tomu … ona si sama udělala živnostenský list. A
ona mě dostala k tomu, abych si ho také udělal, já jsem vlastně o to ani neměl zájem v těch 61, ale
tak mi to obstarala tak, že jsem si pro něj prakticky jenom šel a potom to bylo dobré, protože jsem ho
pak ještě 20 let používal.
Takže vlastně ten důchod u Vás neznamenal nějaký mezník …
Ne, já jsem ještě řadu několik let měl celý týden pracovní. (smích) Zní to přímo legračně, já jsem měl
známé z toho zdravotnictví třeba lékaře a třeba odborníky, kteří dělali znalecké posudky, tak potom
chtěli, abych jim uzavřel ten rok, pomocí těch daní. Takže za mnou chodili známí, můj známý lékárník
privatizoval lékárnu a můj známý lékař, jeho manželka také privatizovala lékárnu, já jsem jim chodil
takhle na několik míst dělat takhle ty legrácky, takže jsem si prošel Prahu od Smíchova do Dejvic.
Ještě Vám řeknu jednu věc, (smích) že když jsem šel z vinárny odpoledne v pátek, kde jsem tam něco
dopoledne zapracoval, tak jsem se na Staroměstském náměstí zastavil v Lékárně u Černého Lva,
kterou jsem zpracovával doma (smích). Jiné jsem zpracovával na místě, a to jsem si ještě nesl doma a
pak na počítači zpracovával. Mě to bavilo tohle a dělal jsem to tak dlouho, dokud manželka měla pak
zdravotní potíže. Jsme spolu byli 49 let, téměř 50 let v manželství. Ve špatném, i v dobrém, měli jsme
dvě děti a nezklamali nás. (pomlka) A manželka začala mít mozkovou příhodu a byla doma, tak jsem
tuhletu práci silně omezil a tam už mi začaly tyto starosti, tyto potíže, já jsem tedy chodil pro obědy,
já jsem se staral, já jsem pomáhal.
Změnila se tedy životné situace výrazně.
Naprosto, nejezdili jsme samozřejmě už na chalupu. Představte si, možná že se toho někdy doberete
též, že když jsme o tu chalupu – to byl domeček na vesnici se zahradou, a když jsme tam celý čas, já
nevím asi 20 let, jezdili zejména v létě, v zimě moc ne, v létě o tu zahrádku a tak, tak že si tam jedeme
odpočinout duševně i fyzicky. Mě to dělalo dobře i fyzicky, že jsem si naštípal dříví, ale jednou mi

moje manželka už později povídala, k nám přišly děti, vnoučata a najednou manželka, já jsem to ani
zkraje nechápal, neuvědomil, vždyť já mám dvě domácnosti, já už to nemůžu dělat takhle, já musím
navařit, když přijeli, šest lidí tady bylo.
To bylo pro ni už obtížné.
No ona už potom měla ty problémy zdravotní a potom i ta práce, tak jsme se toho zbavili. Předal jsem
to synovi.
Takže v tomhle vy cítíte nějaký zlom?
Tak, tak přesně tak. A potom už jí bylo tak nedobře, že byla upoutaná přímo doma nějaký rok, já
nevím 2-3. A v roce 2005 zemřela. No a to mě teda už dost zlomilo (vážný ton). To mě bylo 73 let. Ale
tak ještě jsem s těmi známými, já mám fotku z roku 2008, kdy jsem s nimi byl na tenisu. To mi bylo
76, to už jsem byl sám tři roky, no tak jsem tam s nimi asi 2 roky potloukal, ale vy to nahráváte, tak
řeknu pohyboval. (smích) No potloukal jsem se od ničeho k ničemu. (Pomlka) Tak mě potom děti
začaly dost posílat mezi lidi, já jsem byl dost, mě dost ta samota nevadila příliš, já jsem dost
introvertní člověk, já vydržím celý se zabývat svými věcmi, já nemusím ani s nikým mluvit třeba. Ale
přeci jenom občas jsem tedy s těmi kamarády někam šli, něco udělali. Po tom zápase jsme šli třeba
do restaurace, tam jsme poseděli, popovídali, no tak jednou za týden, za čtrnáct dní no málo. Tak mě
tam začali posílat mezi lidi. Protože já jsem se dřív chodil i někam bavit třeba, no kdysi za mlada jsem
chodil hodně tancovat ke všemu, k tomu fotbalu, tenisu, k těm věcem docela rád. (smích) tak ve mně
něco zůstalo z těchto věcí. Tak mě posílali mezi lidi, třeba do těch Bohnic, kde jsem poslední léta
pracoval, tak tam je kulturní dům a ten pořádal jednou za měsíc taneční odpoledne pro seniory. Tak
mě tam poslali a moje dcera mě tam šla zkontrolovat ještě k tomu, oni bydleli blízko. Ale obě děti
mám mimo Prahu už, ale to ještě bydlela blízko Bohnic. A přišla se tam na mě podívat. Tak jsem tak
chodil po okolí a začal jsem mít opět zájem o život.
Takže Vás to motivovalo…
Trošku mě to ještě pozvedlo, říkal jsem si, vždyť já se ještě cítím dobře, někdy v těch 75, já jsem mohl
ještě skákat přes kaluže. (smích) Mě porazily určité zdravotní problémy později, ne že bych je neměl,
ale později. Takže jsem takhle se jako začal seznamovat s lidmi v mém věku. Díval jsem se, jaká tam
jsou děvčata, (smích) tedy děvčata přes šedesát. No a začal jsem mít i zájem se s někým seznámit,
jako co bych na ty starý kolena dělal, jsem si musel chodit někam pro obědy, jsem si nic neuvařil, mně
prali, já jsem, pokud jsem byl ženatý manžel, tak manželka se starala výborně o tyto věci, já jsem s ní
něco nakoupil, nebo s něčím pomohl, pokud bylo třeba, ale jako jsem se do toho nepletl do jídla. Já
jsem uměl uvařit čaj a vejce (smích), proto jsem to měl těžší, když jsem byl sám. Takže to bylo
postarat se o sebe komplet, takže no a potom, já se tím netajím, mohu to říct, to je pro mě prostě
životní změna se stala, já jsem tam na vánočním posezení, se dozvěděl od pana jelínka, který
provozoval hudební těleso zvané „Žižkovanka“, (smích) že bude 30. v domě kultury Vltavská, jestli
víte, že tam bude 30. takové předsilvestrovské zase pro seniory, taneční akce, tak jsem tam šel a
zasekl jsem se. (smích)
Co to znamená? (smích)
Já jsem tam prostě uviděl jednu ženu a byl konec. Ale byl to vlastně začátek (smích) a prostě jsem se
seznámil s mojí paní, která je teď tady.
S Vaší současnou partnerkou?

Ano, ano současnou partnerkou, ale protože ona byla také už vdova nějaký rok, ona byla mladší, jí
bylo 70, mně 75. Nějakým způsobem jsme si prostě padli do oka, vyhověli jsme si, byli jsme si
sympatičtí, takže jsme si dali schůzku a potom jsme spolu takhle občas někam vyrazili a pak jsme
spolu absolvovali nějaké ty dovolené, nějaké zájezdy, měl jsem autíčko, tak jsme se jeli podívat na
Mělník, na soutok řeky Vltavy s Labem třeba. (smích) Zkrátka jsme dělali věci, které se nám takhle
líbili, ale jako neviděli jsme se každý den, to jen takhle občas. A já bych Vám jí ukázal, mám tady
v kapse nějaké dokumenty, já jsem na to skoro pyšný. (smích)
Následuje ukázka fotografií dětí vnoučat, jejich partnerů, zesnulé manželky a současné partnerky.
No všechny vnoučata jsou prima, už jim je přes třicet, Lada je specialistka, ekonomka a manažerka no
a tak dále. Tady jsem s tou mojí partnerkou, která ve svých 70 vypadala takto. Jsme poprvé jeli někam
na dovolenou, já si dělám fotky, mě to baví.
No nádhernou partnerku jsme si vybral. Moc Vám to sluší!
Máte pravdu. (smích) No a tady mám ještě z toho roku, kolik je to, 2008 ta partička, co jsme chodili
hrát ten tenis. A v zimě oni chodili hrát volleyball, což mě nešlo, tak jsem jim alespoň chodil podávat
míček v tělocvičně přes zimu. Tak takhle prostě šel nějak ten život. Tady jsme na nějakém tanečku, až
ona potom měla dva úrazy za sebou, obě nohy si zlomila, v nemocnici vstávala na pozorování z lůžka
a oni jí nepomohli a zlomila si nohu ve stehně. (akcent) A když už jsem trochu chodili, tak si zlomila
nohu v krčku, podívejte se takhle to vypadalo. A teď jsme na tom takhle … v posteli no. Vloni jsme
byli na stavbě, její syn se ženil podruhé, tak tam už vypadáme takhle no. (pokles hlasu)
Ale je to hezká fotka, sluší Vám to pořád.
No (smích) ne já jsem si prostě řekl, já jí prostě musím pomoct, ale mne samotnému už začalo zdraví
odcházet. Po sedmi letech krásného společného soužití, protože jsem tady už čtyři roky, se nám staly
tyto příhody zdravotní, ale přitom už jsme měli zdravotní potíže jiného druhu, ale ty jsme zvládali
ambulantně. No tak to bylo, abyste věděla, kam až to šlo.
Já jsem moc ráda, že jste to sám takhle shrnul. Já z Vás mám pocit, že i přes zdravotní komplikace
to zvládáte opravdu dobře. Z života radost máte, jsme optimistický. Na to bych ráda navázala,
zajímalo by mne, jak si vysvětlujete, že někdo tento pohled nemá. Tím myslím, že jsou lidé, kteří
zvláště v tom stáří jsou velmi pesimističtí, negativní. Jak si to vy pro sebe vysvětlujete.
To já nevím (pomlka), já jsem prostě od toho mládí byl trošku soutěživý typ. Já teď chodím na
všechny ty akce. Byli jsme i včera v Bohnicích, tam v domově na nějakých soutěžních čtyřech
disciplínách se čtyřmi spoluklienty. Ale už od toho mlada jsem se tak nějak lépe učil, poněvadž jsem
se chtěl být mezi těmi, nechtěl jsem být nejlepší, ale mezi těmi lepšími, chtěl jsem být dobrý. Takže
jsem i při tom studiu na střední škole také byl mezi těmi lepšími. (smích) jako a i na té vojně jsem
chodil tak v té třetí řadě. Nemusel jsem být v první řadě, ale alespoň v té třetí, ne na té poslední. A
tak to šlo i v zaměstnání. Já musím říct takovou legrační příhodu. Vy si toto nebudete vůbec jako …
Vám to bude připadat strašně směšné (smích), ale v roce 1954, když jsem skončil vojenskou službu
základní, tam jsem také byl dobrý, tam jsem také absolvoval nějakou školu s nějakou „frčkou“, jak se
tenkrát říkalo, ale za dva roky jsem z vojny normálně odešel a teď jsem nastoupil do jednoho, měl
jsem kamaráda, se kterým jsem jezdil i do té školy, my jsme spolu i pracovali před vojnou v nějakém
podniku zahraničního obchodu, pak jsme se po vojně opět dali dohromady, my jsme dojížděli vlakem
přes ty Kralupy společně. A v jedné třídě jsme byli, no a pak po té vojně, já jsem se vrátil do toho
starého podniku a on přešel na centrální úřad jeden, nebudu ho jmenovat, a já jsem před tím dělal
takové obchodní věci a teď najednou tam byly kalkulace, počty a účtovací věci a bylo to za málo

peněz, já jsem měl tisíc korun hrubého za toho referenta pomocného tenkrát. (smích) A v tom
centrálním úřadě, té práci už bylo 1300, to byl velký rozdíl. (smích) A on mě prostě zaktivizoval v tom,
že tam by potřebovali, nějaká nová sekce se tam rodila, nějaká účtárna se tam stvořila a on tam do ní
zapadl a on mi to prostě domluvil. Ale to jsem ani tak nechtěl říkat. Tak jsem tam prostě šel a
pracoval jsem tam nějaký rok. Ale když mě tam přijímali, k tomuhle jsem se chtěl vrátit, v té době se
prostě ještě všechno, administrativa se dělala tužkou a propisem přes nějaký kopírák, žádné stroje,
počítačka tak nanejvýše. (smích) A tohleto jsem Vám chtěl říct, že mě prostě zkoušel vedoucí toho
pracoviště, ne jestli umím účetnictví, já jsem musel umět psát číslice dobře. (smích) No protože jsme
psali rukou ty věci ještě dlouho. (smích) To bylo neuvěřitelné a já jsem přešel celá ta období od těch
mechanických účtovacích strojů, přes děrnou pásku, až přes malé počítače až přes počítače, které pak
dělali vše včetně mezd a celou tu agendu. (pomlka) To jsem tedy jako tak poznal za tu dobu té práce.
Teď jen bych chtěla vaše vyprávění vztáhnout k té otázce, abych si to shrnula. Vy jste v životě měl
nějaké ambice, byl jsem soutěživý, a to byl pro Vás nějaký hnací motor?
A chtěl jsem pak třeba postoupit i v té práci.
Ano, a kdybychom to měli vztáhnout k tomu, že tuto životní etapu zvládáte velmi dobře, A mě
zajímalo, jak si interpretujete to, že někdo to zvládá hůře …
Víte, já jsem naprosto jinak založený, já o tom nepřemýšlím. Já to vidím jako fakt, že to tak je, já tu
potkávám řadu lidí. Já s nimi i mluvím, on mi třeba chce něco říct a ono to jde špatně. Já to neberu
nějak špatně, že by se mi to nelíbilo, nebo, že bych s ním nechtěl třeba komunikovat, to já jo. Ale víte,
já ani u té své paní, už si nesmím ty věci brát tak do hlavy. To bych se usmutnil (akcent). Ona prostě
už nemůže, vždyť ona nemůže, já jí prostě připravím snídani, já jí pomůžu oběd tam přisunout, já s ní
trošku chodím. A ona už pořádně nechodí, takže já kdybych myslel, já to jenom vidím. Já bych z toho
byl smutný, já to jenom vidím, jak to bylo pěkné. A jak se to teď zhoršilo, ale nebereme to tak,
bereme to, že dneska je to tak. A kdybych si měl z toho dělat hlavu, tak by mě musela prasknout. A
k ničemu by to nevedlo si já říkám, takže se snažím, za to všechno co pro mě udělala, jí pomoct, když
to musí být. My jsme ten nástup do tohoto domova, to byla náhlá záležitost, velice náhlá záležitost.
(akcent) Ona z té nemocnice potom se zlomeným krčkem už jí chtěli dát pryč a jak já bych se pak
staral v tom bytě, o co, já už jsem předtím chodil pro obědy.
Taková byla tedy situace a vy jste jí prostě nějak museli řešit.
Museli jsme jí řešit přesně tak a domluvili jsme se pak, také jsem byl už dost starý, to bylo v roce
2014, no tak to už mi bylo přes osmdesát.
A teď Vám je kolik, jestli se mohu zeptat?
86 (smích). No i já už jako jsem měl nějaké zdravotní problémy také. Takže jsem si říkal, já nemohu
potom běhat někam pro obědy dlouho. (pomlka) A pomohla mi v tom řešení moje rodina, moje dcera
se svým manželem.
A kdybychom to tedy vztáhli k těm lidem, kteří to jako fakt neberou a nechají se tím zahltit. Chápu
to tedy dobře, že někteří nad tím abnormálně přemýšlí...
Ano, a někteří jsou na tom už zdravotně tak špatně, že jsou částečně mimo. Poznáte to, my chodíme
na nějaké ty akce tady s jedním pánem, kterému je teprve asi 68, ale on si k někomu sedne a povídá
mu, tak co ho napadne a tak. On je strašně hodný, on něco nám nabízí. Ale už jsou lidi prostě trošku
mimo, je to otázka věku a pak také toho, jak to působí, na které orgány to stáří také.
Je to tedy individuální podle Vás?

Je, je to individuální. Ale stárneme tady, stárneme tu prosím Vás, to jo. Je tu jedna paní, které už je
přes 90, ta s námi chodí na ty akce. Ona je strašně šikovná, ještě běhá. A ta je tady 18 let. (smích)
Tak to už je velká část života 18 let.
18 let no, je jí 92 roků.
Kdybyste měl říct úplně základně, třeba i jednou větou, co je pro Vás v životě důležité?
(Pomlka) Já jsem také trošku egoista, takže je důležité pro mě, že se cítím, tak jak se cítím – celkem
dobře. Ne stoprocentně, ale celkem dobře. Dále to já bych mohl rozvádět, pak to přenesu na svojí
rodinu. Já jsem rád, že ta rodina drží pohromadě doteď. Moje paní má tři syny a všichni jsou
rozvedení, nebo byli rozvedení. Ten jeden se ženil teď. Jinak z mých vnoučat jsou tři už v manželském
svazku. Čtvrtý na to čeká, sice si dali čas, protože už jim se přes třicet. No ale mám dvě pravnučky už a
čekám další dvě děti.
Takže kdybychom to dali do vztyčných bodů:
To je rodina, zdraví. (pomlka)
A ještě něco byste tam přidal?
Ještě něco, to víte, já se dost zajímám o naše interní i mezinárodní věci a tyto otázky. Já jsem na
jednu stranu rád, že tady máme od toho 45. roku klid, ale on to klid není, ale že to nejsou žádné
vojenské konflikty.
Takže politická situace Vás zajímá?
Zajímá, já to sleduji. A sportovní věci také. Teď bude mistrovství světa v kopané a já si ho budu
sledovat. Ale i tato věc mě zajímá, dívám se na zprávy, co se děje ve světě. A někdy mě něco zlobí, ale
nevedu o tom s nikým diskuse. Jako tady není s kým. (smích) třeba nadávám u televize, to
vyventuluji, ale nějak s tím nic neudělám, já přece neudělám nic s americkým prezidentem a
s korejským vůdcem, já s nimi nic neudělám přece. (smích) To co řeší oni, jak to řeší, já se na to jenom
podívám, co se děje.
Máte nějaké motto, nebo krédo, které Vás v životě doprovází?
Nic jsem neměl takového, já jsem prostě měl ten život, tak jak prostě vycházel(smích). Ono to šlo
nějak, asi jsem potkal ty správné lidi, se kterými jsem ten život prožíval a my jsme jako ani
s manželkou neměli žádné takové. (pomlka) Víte, my jsme se několikrát stěhovali za prací a neměli
jsme tam žádné důvěrné přátele. Já jsem měl ty přátele několik let v tom fotbalu ty kluky, ale
nechodili jsme se navštěvovat. Měl jsem pouze dva kamarády v celém tom životě a jeden to byl ten
můj spolužák, se kterým jsem pracoval, ten zemřel už. A jeden, který je asi o 8 let mladší, tak toho
občas navštívím. A to bylo všechno. (smích) Jinak jsme měli samozřejmě známí a příbuzné a tak dále.
Ale z toho, co jste mi vyprávěl, tak v tom životě se Vám staly nepříznivé události.
Staly, ale až později, až někdy no tak v těch 70 už jsem začal mít zdravotní potíže, protože jsem se
zadýchával, když jsem podával. Tak jsem si vzal hašlerku, abych to rozdýchal a můj spoluhráč primář
interní. Jsme se jednou na těch kurtech potkali, a tak mi říká, to já tě diagnostikuji přímo tady. To je
angina pectoris. A to se spletl, ona to nebyla, měl jsem zúženou, jednu extrémně zúženou cévu k srdci
a ta mi dělala potíže, to se mi začalo dělat špatně, zadýchával jsem se, já jsem neušel. Čili mám
kardiologickou operaci za sebou pár let, chodím na kontroly. Takže pak už jsem ty aktivity, to nešlo
pak, jsem musel omezit. Auto jsem dal pryč, takže už ty starosti si nedělám a potom před dvěma roky

jsem měl také problém. A teď já chodím tedy na tu kardiologickou kontrolu pololetně a před dvěma
roky jsem měl těžkou operaci vnitřku (smích) a tam chodím na chirurgické kontroly zase po půl roce.
Střílel mi kus střeva, tak to zašili, a protože se tam ještě něco zkomplikovalo, tak jsem měl ještě další
dvě operace na to. Takže já jsem si tam čtyři měsíce užil. A od té doby už i tu aktivitu tady už
neutíkám, už neběžím, ale jdu. Já už nejdu 5 kilometrů, ale já už se tam nechám odvést zkrátka.
Jasně, je tam změna té fyzické stránky.
Ano, přesně tak, je.
A mě by ještě zajímalo, kdybyste ve svém životě mohl něco změnit, měl tu možnost, udělal byste
to?
(Pomlka) Podívejte se, politický systém bych změnit nemohl jako takový (smích). To ne no, co bylo, to
bylo. To byla nějaká epocha taková, teď je to jiné. Já ještě pamatuji druhou světovou válku. (smích)
takže vím, jak to bylo, to mi bylo 13 nebo 14 let.
Takže do toho politického systému byste zasáhl, kdybyste tu moc měl?
Ne. (Pomlka) Podívejte se, já jsem byl sám obyčejný člověk, já jsem nebyl v žádných funkcích
politických, no co bych o tom povídal, jestliže mi ten systém umožnil pracovat v centrálním úřadě bez
tohoto nároku tak, já jsem byl spokojený svého času. Ano, nebyli spokojeni jiní, kterým se znárodnilo
všechno. (akcent) Vždyť já dobře vím, co bylo „zespolečenštění“ výrobních prostředků a tyto věci, to
všechno my víme. Co jsme po tom 45. začali studovat, začali jsme být dospělí, co se dělo. My jsme to
věděli, ale dosah kluka, který jezdil támhle z vesnice do práce, a který k ničemu nepřišel, k nějakým
výborům a vyháňkám a k nějakým politickým postům. To bylo jedno, on žil, nikdo ho neposlal topit
do kotelny. To nic nebylo jako pro řadu jiných lidí, pro řadu lidí to byl problém samozřejmě, ale o tom
bych se nerad nebavil, to bych nechtěl šířit.
Tomu rozumím. Kdybychom to spíše vztáhli na soukromý život, kdybyste měl tam tu možnost něco
změnit. Udělal byste to?
Ne, ne (smích), já jsem se se svojí manželkou seznámil, když jí bylo 15, mně bylo 18,5. A my jsme
spolu chodili šest let a když jsem šel na vojnu, tak jsme se rozešli a jí bylo teprve 16, když jsem šel na
tu vojnu, tak jsem nemohl čekat, že na mě bude 2 roky čekat. Já jsem teda chtěl, aby na mě ty 2 roky
počkala, ale ona mi to nemohla slíbit. (smích) Tak jsme se jako rozešli trošku no. Ale pak jsme se
spolu zase dali dohromady a ten život jsme prostě spolu dali dohromady. Takže já … bylo to něco
podobného, jako se mi stalo teď. Tak za mlada to bylo něco podobného.
Chápu, v celém kontextu mi to dává smysl. Máte nějaké plány do budoucna? Něco co byste chtěl
zkusit?
Vy si myslíte, že by někdo v tomto věku mohl dělat ještě nějaké plány? (smích)
No já myslím, že vy určitě! (smích)
Absolutně ne. Žádný dlouhodobější plán už vůbec bych si žádný netvořil, ani náhodou, kdybych chtěl
třeba hypotéku a pořídit si byt. (smích) Ne to ne, nic takového. Já jsem to přehnal, samozřejmě, ale
ani tak, protože co já vím, jestli za rok pojedeme sportovat do Hájů, jako jsme tam byli včera. Já tohle
neplánuji, bereme to, jak to všechno běží a přejeme si, aby to nebylo horší. Ale jak pravil Jack
Nicholson v jednom filmu: „Lepší už to nebude!“ (smích) Jo, takže tohle si tak povídáme tady mezi
sebou, Tehdy jsme šli se mnou ještě dva chlapy tady na tom patře a občas máme pánský klub tady,
nám pořídili asi před rokem, ale chodíme tam tři nebo čtyři všehovšudy. Tak si zahrajeme karty při

tom někdy a povídáme si. Takže (pomlka) nejsme tak úplně sami, ale nesházíme se třeba tady,
abychom si tady ve třech povídali, sejdeme se tam dole, tam si povídáme se svým dobrovolníkem.
Jinak tady je řada akcí, tam jste také chodila na ty akce.
Ano, ano.
Tak tam jdeme, pokud chceme. Já si jako nedělám žádný plány. Já jsem nemusel teoreticky sem jít,
teda jako teoreticky sem do toho domova, když už o tom mluvíme. Mně ještě jakžtakž bylo. Ale já
jsem řekl, já tu svojí paní neopustím.
To je moc hezké.
Je to marné. (smích) tak jsem to prostě bral a mně už také nebylo extra, tak ať se o nás někdo stará,
pokud to je možné. Pokud je nějaká instituce, která může. A my si tu v tom pobytu ty důchody máme
na to, že si to můžeme v pohodě hradit ten pobyt. To také není laciné, ale ještě nám zbývá něco na
kapesné. Takže v tomhle směru jsme spokojení, nemáme ani problém, protože někdo má tento
problém tady, že na něj musí někdo doplácet.
A právě v souvislosti s tím, co byste vzkázal lidem, které toto období teprve čeká? Nějaké rady,
postřehy.
Já bych řekl, já vidím některé ty věci, které probíhají třeba našimi sdělovacími prostředky. Řada lidí,
kteří jsou osamělí, k tomu bych něco řekl. Aby se nebáli jít do nějakého toho zařízení, pokud tam
mohou být přijati. (akcent) A nelpět na tom místečku doma, já se často stěhoval, takže mi to tak
nepřijde. Domov jsme měl tam, kde byli rodiče a odkud jsme odešel ve 20 a domov prakticky … no
kde je domov. Aby se nebáli, aby nelpěli, že tam pak někdo musí chodit o ně pečovat z rodiny, nebo
někoho si musí najímat. A není to ono, tady máme v tomto směru já musím kvitovat, takže tady
máme ty základní věci, které potřebujeme. Tady je o nás postaráno od A až do Z.
Ano, to se mi moc líbí, a ještě něco takhle praktického?
Já si hlavu nelámu s cizími problémy. To si hlavu nelámu, to prostě nechávám tak, jak je. Já jsem tohle
trošku nechci říct fatalista, ale co já někoho předělám. Třeba toho mého kamaráda, já nevím, v 50
porazil infarkt a on od té doby má dva bypassy. No a co mám dělat, stejně ho přijdu navštívit. Ono ho
to neporazilo, takže on jako chodí a stará se. Ale byl to výborný sportovec a kamarád. Tak to bereme
tak, že to tak je no.
Kdybyste měl popsat Váš běžný den, když vstanete, co se děje, co Vás čeká?
Vstanu a opařím se čajem. (smích) ne to ne, to bych neřekl. (smích) Ale my chodíme velmi pozdě
spát. To jsem tedy nebyl zvyklý, to jsem u své nynější partnerky tedy zjistil, když pak jsem se k ní
nastěhoval po nějakém tom roce. Já jsem tam tedy šel v 11hodin spát, pak se probudím v 01:30, tak
je nějaký šumot, tak se jdu podívat, co to je. A ona myla nádobí v kuchyni, ještě nešla spát. Ona je tak
zvaná noční sůva. (smích)
Takže chodíte pozdě spát?
Ve 12. Tak nevstávám dříve než ke snídani, v 07:30. Až nám dají léky, v 07:30 přijedou, já vstanu. A
teď tam mám svoji povinnost, protože paní ještě nemá zuby. Takže normální stravu běžně nekouše,
takže děláme a pak má mix. Takže já jí třeba piškoty … něco jí připravím zkrátka a pak si dám také to
svoje. No a po té snídani si dáme chvilku odpočinek, já musím umýt naše nádobí, lžíce, mističky a tyto
věci. Také se obléknu a ustelu si postel a pak si dáme odpočinek, půl hodiny bych řekl, já se natáhnu.
Dřív jsem to nedělal, teď už poslední rok na mě nějaké únava někdy dopadá no. To ale spíš

odpoledne, v 13hod. nebo 14hod. Potom já také musím chodit, a protože nechodím moc ven a tady
když byla zima, tak jsem ani na tu zahradu nechodil. Dopoledne mám svůj program no, já čtu ještě
také hodně, tak jsem něco třeba dočetl a jdu dolu, odevzdám tam knihu. Tam máme noviny každý
den. Já si každý den prohlédnu, to moc nečtu, ale prohlédnu si, co mě zajímá, a to si přečtu. Ze tří
novin, já čtu sport, co říkají komentátoři, ke dnešku a co je tam nového, že třeba dostanou přidáno.
Je tam také o seniorech často, tak tohle udělám a podle toho kdy se tam dostanu. Já si dám při tom
kafe. Takže si dám z automatu kávičku, tam si posedím, popovídám, tam už si dva lidi také čtou. Tady
dokonce dva lidi čtou ještě se mnou, tak si tam popovídám někdy a pak když odtamtud jdu, tak se
projdu ještě po zahradě a zjistím, jaká je temperatura na teploměru, který tam visí.
K tomu mi sedí to, že jste říkal, že Vám nevadí být sám, že jste introvertnější.
Nevadí. Tam když na mě promluví ten pán, co tam často chodí, tak já mu často nerozumím. Ale když
odcházím, tak se pozdravíme a on na mě: „hezký den.“ To mi řekne, a to mu rozumím. Ale pak jdu
zase tam a vrátím se před obědem. Tady v 11:30 se dává oběd. Když jsem tam po 11hod. nebo
v 11:15, tak počkám na ten oběd. Oni to odnášejí, ale paní to jde pomaleji, tak to pak odnesu. A
potom tedy, je to tedy těžší to odpoledne. Já jsem to dřív vůbec nedělal, že bych si šel odpočinout.
Ale teď si klidně odpočinu ještě po tom obědě, mám tam počítač, notebook tam mám, mám tam
karty. Tak hraji nějakou hru, luštím sudoku také mezitím. A pozor, teď třeba něco je od 14hod., tak
tam jdu.
Nějaký program tady v domově?
Nějaký program tady. Pokud to jde, tak dávám paní na kolečkové křeslo, jede také. Když má chuť
třeba na nějaké přednášky a tak. Nebo třeba když tam hraje na harmoniku někdo, tak si i zazpíváme.
My jsme i zpívali, když jsme se dali dohromady na těch zábavách a podobně. A pak je 16:30, je večeře
a pak ten večer bývá už jiný. Potom také proháníme televizi a pak po půlnoci jí zavítáme.
Co Vás v současné době nejvíc baví, těší?
Prošel jiný klient DS a pozdravili jsme se, pan Jaroslav vysvětlil, že jde o doktora medicíny a že je o 4
roky starší než on.
Občas sem chodíme na trénování paměti každé pondělí například, on také. Ale co mě těší … (pomlka)
jak jste to formulovala?
Co Vás v současné době nejvíc baví, těší? Z čeho máte zkrátka radost.
No jsou takové dvě věci, tedy možná jich je víc. Ale jedna je, že tedy jako vůbec mohu fungovat a
mohu chodit a mohu se zajímat o některé ty věci. Ale že mě těší to, když můžeme se zúčastnit
nějakého toho společného setkání s jinými domovy, kde třeba si nějak zahrajeme něco, nebo
zasportujeme, dokonce někdy něco vyhrajeme. Dokonce přinesli tranzistorové rádio, jsme vyhráli.
Tak to je jedna věc. A teď druhá věc mě velice těší, i když už teď nejezdím dva roky nebo tři, to auto
jsem dal pryč, také co by tady dělalo, už bylo také staré. Tak jsem rád, když se tady někdo z mých dětí
pro mě zastaví a vyzvedne mě a jedeme ven. Dřív jsme jezdili s mojí partnerkou, teď už je to horší.
Teď už to nejde, takže jedu sám a jsem třeba dva dny u své dcery v Litoměřicích, nebo u syna na
Mělníku, a přitom mám vnučku, tu musím pochválit, ta je tady. Bydlí po rodičích v těch Činicích, ta
čeká rodinku teď. To je ta výborná holka vystudovaná. Tak ta je tady v Praze, tak se často o nás
zajímá, co je tady, co potřebujeme. Vše nám pomohla obstarat výbavu a tak. Chtěl jsem tedy říci, že
jsem rád, když mě takhle někam vezmou. A ona mě také vzala posledně, a to auto bych Vám ukázal,
s čím přijela. (smích) A to měla půjčené od podniku. A to se Vám dveře otevírají takhle, místo takhle.
(doplněno posuňky) To bylo prima, tak mě třeba svezla a objednala třeba v Průhonicích večeři pro

nás dva. Ale protože jsme vyjeli dříve, tak jsme dojeli až do Benešova a pak do Průhonic. Mám tam
dokonce obrázek z té restaurace. Takže za tohle jsem také rád, že s nimi mou pobýt a prostě v té
pohodě si tam s nimi pobýt no.
Jistě, to je hezké, tomu rozumím. Co vlastně vy děláte, když se třeba probudíte a ten den se Vám
nic nechce, jste třeba unavený. Máte něco, co Vás motivuje vstát a mít ten denní program, jaký jste
popisoval?
Takto to u mě nechodí, já vím, že v 7:30 vstanu a tím to konči. Nebo vstanu třeba ve 45, ale prostě
vstanu na snídani a prostě hotovo. Nepřemýšlím o tom, nelámu si s tím hlavu, která mě občas
pobolívá no. (smích)
Děkuji. Já mám ještě poslední otázku, pokud by Vám byla nepříjemná, tak opravdu nemusíte
odpovídat. Mě by zajímalo, jak se stavíte k tomu, co nás všechny nevyhnutelně čeká, ke smrti. Jak
to na Vás působí?
Budu o tom přemýšlet. (pomlka) Nijak mě to nekonsternuje. Protože vím, že to přijít musí, (smích) a
zejména v tom našem věku. Já to tady vidím, tady odejde lidí, tam dole mají místo, kde se s tím
seznámíme, kdo zemřel. A v tom našem časopise přijde, že za ten měsíc odešlo 15 klientů a 15
nových přišlo. A to je jasné, jak odešli že, tady se nikam jinam neodchází než tedy tam. (smích) tak já
si říkám, až to bude, tak to bude. Já se toho nebojím, akorát mě mrzí, a to Vám řeknu ten svůj pocit,
že pak už není nic. To je takové (pomlka), ale já si s tím hlavu nelámu. Já nejsem takový, abych nad
tím dumal, to ne. To jen když náhodou, třeba jak jsem bojoval v té nemocnici o své zdraví, já musím
říct, že přímo o život, protože to nebylo lehké. Tak tam jsem si poroučel, jsem říkal: „Já tu chci ještě
nějaký rok být!“ A bylo to! I když jsem tam měl i halucinace až různé! (smích) Nebylo to lehké, ale
jsem tomu rád, spravili mě tam, chodím na půlroční kontroly, jsem tam byl koncem března a dobrý.
Jinak jinde také dobrý. Takže máme, jak bych tomu řekl té léčbě (pomlka) jako konzervativní.
Konzervativní léčbu, žádné operace, nějaký. Beru lék na ředění krve a tak. (smích)
Já si myslím, že jste odpověděl úplně skvěle, obsáhle.
No já jsem Vám to popsal. (smích) Já jsem tím životem tak nějak prošel a nelituji, nelituji ničeho. Proč
bych litoval? Že jsem nikde nebydlel jako kluk, já vyrůstal u babičky, no tak co. Tak jsem byl u babičky
dva roky no, já jsem měl půjčený byt třeba v Praze, to jsem Vám nevykládal.
A je vlastně ještě něco, co byste mi chtěl povědět, k čemu jsme se nedostali? A vy cítíte, že je to
vzhledem k tématu důležité?
Já nevím, já myslím, že je to všechno. Protože člověk žije nějaký ten svůj život a buďto s ním byl
spokojený, a nebo byl nespokojený, nebo měl nějaké jiné ambice, nebo touhy, nebo co. Já jsem byl,
jak jsem vám říkal, rád vepředu, v tom fotbale jsem chtěl dávat branky, v tom tenise jsem chtěl
vyhrávat. Ale to bylo ve všem, já jsem se chtěl dobře učit, když mi to šlo. (smích) A to bylo všechno,
ale když jsem přišel na svoji manželku, která byla ze sedmi dětí, to jsem Vám neřekl ani. Čili my jsme
si museli všechno obstarat sami. (akcent) Mě nevadilo, že můj bratr o tři roky mladší měl už auto a já
jsem ho neměl. Mně to nevadilo! (akcent) On nás někam odvezl na tu dovolenou třeba. (smích) A
v těch 40 jsem ho taky získal no, řekněme. Takže to tak nějak šlo a bral jsem to, jak to šlo. A jsem si
nedělal zbytečné starosti, já jsem si je nemusel dělat. To ještě mimo, kdybyste to vypla už.
Tak Já Vám moc děkuji za velmi přínosný rozhovor.
Já také děkuji!

Dále klient sdělil životní příběh, který si nepřál, aby byl uveden jako zdroj, šlo o úsměvnou historku ze
života.

