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č.1. Obrázek Domova pro seniory Slunečnice

Obrázek  č.1

Zdroj: Výroční zpráva 2011, 2011.
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č.2. Vnitřní řád Domova pro seniory Slunečnice 

(platnost od 1.1.2010)
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č.3. Rozhovor s koordinátorkou praktikantů a dobrovolníků

Koordinátorka = KOO 1

Jak dlouho domov pro seniory funguje?

Ob března 1981.

To funguje už docela dlouho.

A od roku 82 se začali stěhovat obyvatelé do pensionů.

A od kdy funguje Domov jako o.p.s.?

Kdy to převzala o.p.s.ka, nevim. (kouká na internet) 

Ale teď jste?

Teďka jsme. A jsme do konce roku 2014.

Do konce? Pak se zase budete měnit?

Hm. Od ledna 2009 to začala mít ta o.p.s. Na základě smlouvy s magistrátem. 

A proč se budete měnit zase?

Měnit  se  to  bude,  protože  jsme  měli  smlouvu  s  magistrátem do  konce  roku  2014.  A 
magistrát musel do konce roku 2013 říct, jestli to pronajme dál nebo jestli to bude chtít 
vrátit. Když by nic neřek, tak se to automaticky prodloužilo na dalších 7 let. Ale magistrát 
se rozhodl, že to chce vrátit. Tak to bude zajímavý.

A převezme zaměstnance nebo jak to plánuje?

To je  otázka,  co  všechno převezme a koho všechno převezme.  Tak určitě  nepřevezme 
vedení,  jestli  to  bude  pod  magistrát,  tak  to  znamená,  že  budeme  součástí  nějaké 
příspěvkové organizace. Což bude pro nás tak jako špatný, jestli se nastaví tabulkový plat, 
tak to bude trošku malý skok dolu, asi. A bude na nich, jak to udělají, protože my máme 
všichni smlouvy s tou o.p.s. Já jsem nastupovala vlastně před rokem a půl a stejně mam 
smlouvu jen na dobu určitou. Máme smlouvy s o.p.s., ty skončí a bude na magistrátu, jaký 
zaměstnance, kolik zaměstnanců si převezme. To nebude úplně jednoduchý to předávání. I 
jako  papírování  nebude  jednoduchý,  protože  i  klienti  mají  smlouvu  jakoby  s  tou 
neziskovkou. Takže všechno předělávat.

Jo, takže jako příspěvková organizace, to pak budou dotace ze státního rozpočtu.

Jo, to je ze státního.
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A teď máte finance odkuď?

My jako taky máme dotace teď od magistrátu, ale záleží na nich v jaké výši nám je daji. 
Takže jako příspěvková organizace mají ty dotace 100%, jim je vlastně jedno, kolik tady 
budou mít klientů, jim nejde tolik o tu obsazenost, protože peníze dostanou pokaždé stejné.

A máte peníze odjinud než od státu?

Myslim, že na to celkové financování ani moc ne. Jsou teda psané projekty, takže jsou 
peníze z EU třeba na vzdělávání. A pak co zaplatí klienti.

Já myslela, jestli vás nepodporuje nějaké soukromá firma. 

To si myslim, že ne. Možná sponzoři na pomůcky v domově, ale na provoz asi ne. Ty 
příspěvkovky  to  maj  jednodušší,  že  když  mají  třeba  nějakou  dobu  neobsazený  dvě-tři 
lůžka, tak je to asi netrápí tolik jako nás. My si nemůžem dovolit mít dlouho neobsazenou 
postel, protože by nám utíkaly peníze. Pokud člověk umře, tak se to co nejdřív obsazuje 
někym jinym. Jak to bude potom, to je otázka. Tak předtim to bylo magistrátní, když to 
vzala ta o.p.s., tak se to tu trošku změnilo, ale jakoby k lepšímu, co se týká hlavně tý péče 
o lidi, je to teď víc proklientsky zaměřený, když to řeknu takhle. Snížily se stavy lidí v 
kanceláři  a  posílily  se  stavy  pracovníků  na  oddělení,  což  v  kancelářích  to  funguje  a 
pracovníci tam jsou prostě prospěšnější než v kanclu. Jestli to zas nastolej zpátky, tak je 
jasný, že kvalita péče zase půjde dolů. A oni to zase budou muset přizpůsobit tak, jak to 
mají v jiných magistrátních domovech, protože by se v těch jiných bouřili, proč tady je 
tolik zaměstnanců a oni tam maj o tolik míň. No, bude to překvapení, jak to dopadne :-) 
Ředitel se to snažil do poslední chvíle nějak uhájit, ale nepovedlo se je přesvědčit. 

To je zajímavý, že to tak chtějí zpátky.

Tak oni chtějí zpátky dobře fungující důchoďák, že jo. Zas proč ne? Na druhou stranu 
nevíme, co s tím mají v úmyslu, může to být chvíli pod nějakou příspěvkovkou a můžou 
mít někde nějakého zahraničního kupce. To člověk nikdy neví. Ty domovy jsou většinou 
magistrátní, tohle je neziskovka, dobře to funguje, dostali jsme ty hvězdičky za kvalitu 
péče a tohleto všechno, tak proč by si to nevzali zpátky, když jim to někdo vylepšil.

... A kolik je tady celkem lidí?

258 klientů dohromady, přičemž na zvýšený péči je 68 a zbytek jsou relativně zdraví. 

A kolik je tu mužů a kolik žen? Přibližně... Moc chlapů tu nemáte ne?

Chlapů moc neni no. Bych odhadla 10, maximálně 20 procent. Neni jich moc, je to tim, že 
oni mají nižší průměrnou délku života.

Od kolika tu máte lidi?
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Můžou si podat žádost od 60 let. Od toho důchodovýho věku, ale šedesátiletej senior by se 
tu asi cejtil... divně asi... byl by v podstatě o generaci mladší, než lidi co sem normálně 
nastupujou.

A kolik tady máte věkový průměr?

Tak kolem 85 let. Přes 80 určitě.

A nejstaršímu je kolik?

Myslim, že pani slavila 101. Jsou tady dvě pani kolem stovky. A to je pani na oddělení 
relativně zdravých. Je na tom samostatném pokojíčku.

A zdravotně je na tom dobře?

Tak  hodně  špatně  vidí.  Ale  jinak  docela  v  pohodě.  Oni  ty  lidi  na  ten  věk  opravdu 
nevypadaj. 

A kolik má domov zaměstnanců?

Tak přes stovku. Kolem stovky. 

A kolik lidí z toho je v kanceláři?

Tak to je těžký. Ono hodně lidí je třeba z ekonomickýho... Jako v tý stovce zaměstnanců 
jsou  fakt  započítaný  všichni,  od  sociálních  pracovníků,  po  pracovníky  v  sociálních 
službách,  sestřičky,  uklízečky,  ekonomické  a  personální  oddělení...  takže  všechno 
dohromady je kolem stovky. 

A vyloženě pro ty seniory na tom patře je jich orientačně kolik? Jako ty, co mohou přímo  
oslovit...

Tak vždycky je tam staniční sestra a ta má pod sebou nějaký registrovaný sestry a pak tam 
jsou ty pracovníci v sociálních službách, sanitářky, sanitáři.

A to je na každém patře?

To je na každém oddělení. Protože to oddělení relativně zdravých jsou ty chodící, to je 
trojka a čtyřka (dvě křídla budov)  a každý to oddělení má svoji staniční sestru a pod ní je 
nějakých 10-12 lidí. A na zvýšené péči to jsou dvě oddělení (dvě patra). Takže 4 hlavní 
oddělení.

Ono to  tu  má v  podstatě  asi  3  křídla  budovy,  že? Ono je  to  tady  zvláštně  prostorově  
dělaný...

No, tři jsou. 
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A kolik to má pater?

Na zdravejch je to přízemí a 3 patra k tomu. A na zvýšený jsou 2 patra.

Jo tak já se ještě kouknu, na co jsem se chtěla zeptat. Jo, jak se tady rozhoduje? Je tu  
ředitel, ...

No, je tady ředitel. Můžeš se kouknout v hale na tu hezkou nástěnku s těma fotkama, kde je 
zobrazená organizační  struktura.  V podstatě  ředitel,  pak je  tady vedoucí  zdravotního a 
sociálního úseku a ta má pod sebou nás jako sociální a v podstatě i ty sestřičky i ty staniční 
a  tady  ty.  A řediteli  přímo  podléhají  jakoby  ten  ekonomickej  úsek,  personální,  asi  z 
pokladny...

A když tu mají být nějaké změny, tak tady k tomu máte nějakou schůzku, kde se k tomu  
můžete vyjádřit nebo jak to funguje?

Myslíš jako personální změny?

No třeba.

No když  se  ředitel  rozhodne  někoho vyhodit,  tak  ho  vyhodí,  aniž  by  se  nás  asi  jako 
zeptal :-)

No a třeba ohledně... já nevim, kdybyste měli například nápad, že tu chcete něco vy změnit,  
udělat, uspořádat nějakou akci nebo jestli máte nějaký schůzky, kde řešíte, co tady funguje,  
co tady nefunguje...

To jako určitě. Co já vim, tak jsou dva typy schůzek. Jedno je jako tady ze sociálního 
oddělení  plus  pracovníci  v  sociálních  službách,  který  maj  třeba  ještě  ty  volnočasový 
aktivity tady na starost. A pak je jakoby schůzka zdravotní a to je zase staničních ze všech 
oddělení plus někdy je tam i nutriční terapeut a je tam i sestřička od praktickýho lékaře. A 
ty zase probíraj ty věci, co se dějou na odděleních, jak jsou na tom klienti zdravotně, kdo 
by potřeboval přesunout na zvýšenou péči, kdo je hospitalizovanej, jestli je potřeba něco 
dokoupit, jestli je potřeba něco vyřešit.

A předpokládám, že na takové schůzky asi senioři nemají přístup...

Ne, to ne. Senioři mají možnost, že můžou za sestřičkama dojít,  když něco potřebujou, 
nebo jsou různě po baráku takový ty schránky, kam můžou hodit stížnost, která se potom 
dostane k řediteli...

A pak od toho jsou tu asi taky ty haly, kde se řeší...

Jojo. Pak jsou setkání na těch halách a tam můžou říct, co maj jako tady k chodu domova 
nebo si tam jen tak pokecaj, to záleží...
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A jak jsou často?

Ty jsou jednou za měsíc na patře. Jsou každý týden na jiném patře, takže to vychází jednou 
za měsíc na patro.

A jaké jsou tu služby? je tu doktor...

Myslíš jako ze zdravotních...

Myslim jako celkově, co mají klienti k dispozici, aniž by chodili mimo budovu Domova. 

Skoro všichni jsou u toho našeho praktického lékaře. Potom tady mají ordinaci ještě jiní 
doktoři- zubní lékař, oční lékař, dochází sem psychiatr, neurolog, takže nějaký ty specialisti 
sem docházejí, samozřejmě když je potřeba odborný lékař, tak se normálně jede, posílá se 
sanitka většinou. 

A máte tady místního psychologa?

Máme tady kolegyni psycholožku.

Ta je tady pořád? 

Je  tady  na  poloviční  úvazek.  Potom jsou  tady  fyzioterapeuti,  probíhá  cvičení  na  těch 
odděleních  a  plus  docházej,  když  potřebujou  nějakou  rehabilitaci,  tak  docházej  na  tu 
zvýšenou péči. 

A ještě je tu nějaká manikůra a kadeřnice...

Jo, to tady je taky, ale to už jsou placené služby, které klient doplácí. Ale je to tady v 
baráku. Kadeřnictví a pedikůra. Je tady taky nutriční terapeut, ale ten se stará o diety a 
stará se o tu stravu, aby nutričně vyvážená, což už teda bohužel neovlivní tu chuť z té 
kuchyně :-) Ale chodí i ochutnávat. Pak jsou tady pečovatelky, takže mají možnost klienti 
si nechat nakoupit, že hodí lístek do schránky, co potřebují, a oni jim to nakoupí a přinesou 
a klienti to pak proplatí. 

A pečovatelky jsou ty samé osoby, co jsou na těch patrech?

My tady máme pečovatelskou službu, co jednak pečuje o naše lidi, ale poskytuje se i pro ty 
lidi z těch penziónů, který jsou tu jako přidružený. Ale ty jsou teda jako samostatně, jsou 
pod správou magistrátu ty pensiony. Takže i jim se poskytuje ta pečovatelská péče, včetně 
donášky obědů. A pak ty pečovatelky vedou i ty různý aktivity, třeba klub společenských 
her a podobně. Oni jsou jednak pečovatelky a zároveň sociální terapeuti. Dělají aktivity a 
třeba vedou ty setkání na halách.

A o tom, jaký jsou tady aktivity, tak o tom se rozhodovalo jak?
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To se přiznam, že nevim, to jsem tady nebyla. 

A jak dlouho tady jsi?

Od září 2012. Rok a půl tady jsem.

A ty aktivity už jsou teda dlouhodobě zavedený?

No, ty už tady byly zavedený, když jsem nastoupila. 

A nějak se to mění nebo nemění?

V podstatě ty zaběhlý aktivity se tak nějak moc neměněj. To, co hodně lidi choděj, to  je 
ten  Klub  šikulek,  Keramika,  Tréninky  s  pamětí  maj  lidi  rádi,  pak  co  dělá  ten  kolega 
muzikoterapeut ty různý poslechový v kulturnim sále a tak. 

A máte zpětnou vazbu, jestli se jim to jako líbí? To je jen podle toho, jestli na to chodí nebo  
nechodí?

Buďto tak a nebo dělali jsme teďka, dělali se dotazníky spokojenosti s domovem, jestli 
mají výhrady, se studentama jsem to dělala, asi čtvrt roku zpátky. 

Jaké jsou podmínky přijetí do domova?

No tak jednak nebereme lidi s demencí, protože tu potřebujeme samostatné lidi, tady si 
můžou  kdykoliv  odejít,  tak  aby  se  někde  netratili.  Ale  tak  když  jsou  tady  třeba  od 
sedmdesáti, tak se to může projevit až později a to je pak nevyhazujeme a  u někoho se to 
třeba u toho přijetí ani nemusí poznat. Nebo třeba změnou toho prostředí může mít člověk 
špatnou adaptaci a pak se to může spustit  a víc bloudit.  Jedna pani právě nastoupila s 
nerozpoznanou demencí a tu už nám teda i policie vracela. Pani je na tom fyzicky dobře, 
tak si jde sama na procházku, ale pak má problém trefit zpátky. Ale je to jako na ní, ty lidi  
jsou svéprávný.

Oni jsou tady vlastně sami. Máte jen jednopokojáky, že jo?

Na  těch  zdravejch  jsou  převážně  jednolůžkový,  je  tam  asi  šest  dvoulůžkovejch  pro 
manželský páry.  Ale na  tý  zvýšený péči,  tam už  jsou  dvou-tří  lůžkový.  Ale  i  pani  ze 
zvýšené péče chodí třeba na procházku sami. 

A mají  nějaký časový režim?

V podstatě aby dodržovali časy na jídlo, ale jinak my jsme otevřenej domov... Oni chodí do 
společný jídelny, ale kdyby chtěl jít někdo na vejlet, tak má možnost to nahlásit sestřičkám, 
že bude přes poledne pryč a oni mu ten oběd schovaj. Ale je dobrý to nahlásit, protože oni 
potom zjišťujou, že třeba pani nepřišla na oběd a nedala vědět, tak budou zjišťovat, jestli se 
jí něco náhodou nestalo, jestli ji není špatně, jestli někde nespadla. 
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A když někam jdou, tak to hlásí?

Když někam jdou, tak by měli správně u vrátnice odevzdat takovej vycházkovej průkaz. 
Tam je krabička, tam by se měl průkaz správně hodit a když zase přijdou z procházky, tak 
by si ho měli vzít. Podle toho by se mělo večer zjistit, jestli někdo nezůstal venku. Ale 
nedávno jsme zjistili, že se na to budem muset podívat, protože jsme zjistili, že lidi to tam 
nějak moc nedávaj. Ale je to pro jejich ochranu. Jinak tady se to bere, že jsou lidi jako 
doma, že je to stejné jako kdyby někde platili nájem, maj tady ty služby, to jídlo, tu péči,  
když ji potřebujou, ale jinak pohyb ven mají v podstatě neomezený, jestli chtějí jít tady do 
krámu nebo na druhou stranu Prahy, když to zvládnou, tak je to jejich věc.

A mají něco povinného?

V podstatě asi nee. Akorát každou změnu by měli nahlásit,  ale jinak povinnýho... Jako 
sestřičky po nich určitě něco chtěj, jako že se jednou za měsíc vážej, aby se zjistilo, jestli  
nedochází k úbytku váhy...

A oni mají koupelny na pokoji?

Nemají. Tam je jen záchod a umyvadlo. Koupelny jsou společný na patře. 

A tam mají dohled?

Kdo chce, tak může sám, a kdo potřebuje dohled nebo pomoc, tak si tam domlouvá rozpis 
s pracovníkama, většinou to vychází tak jednou týdně, samozřejmě že když je potřeba, 
když je nehoda, tak je to častěji. Ale je potřeba rozpis, protože těch pracovníků zas není 
tolik a mají i jiné věci na starosti. 

A jak se tady ty klienti dozvídají, co se tady v domově děje? Jako ty volnočasový aktivity.

Jednak je nástěnka v hale velká. Jednak když lidi nově nastupujou, tak jsou tři měsíce v 
adaptaci, tak je má na starosti adaptační pracovnice a ta je tady provází, dá jim ten rozpis 
těch aktivit, případně je na nějakou tu aktivitu vezme, když mají zájem. Prostě jim pomůže 
seznámit se s chodem toho zařízení. 

A seznámit se tady i s lidma tady?

Taky. To záleží víc na nich.

Tady nemají žádné hromadné představení?

Ne. To většinou ne. Vim, že na závěr dělá setkání těch novejch lidí, když je jich víc, tak 
prostě  společné  setkání.  Ale  ještě  jak  se  lidi  dozvídají  o  novinkách,  každý  ráno  bývá 
vždycky hlášení, kde se hlásí, oni to mají lidi dost často jako budíček, že je to před tou 
snídaní, takže se hlásí, co ten den je za aktivitu a jestli je třeba koncert nebo něco, pak je to 
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na tý velký nástěnce dole ten rozpis  aktivit  a  když je  něco novýho nebo třeba změna 
ordinačních hodin doktorů nebo vánoční výstava, tak se dávaj různě letáky po halách a 
jednou za čas, když se třeba nahromadí víc novinek, tak se vydává věštník, tam jsou tak na 
shránku shrnuté, co je nového, co by se mělo dít.

A když je třeba změna v tom, kolik mají platit a tak, tak to se jim dává písemně?

Možná se jim to dává písemně, ale určitě vždycky probíhá jednou nebo dvakrát do roka 
setkání s ředitelem. To bývá v kulturním sále,  tam na to chodí docela dost lidí  a mají 
možnost se ředitele přímo zeptat na nějaký věci, co je zajímají. On jim teda řekne takový ty 
obecný věci, co je zrovna aktuální a důležitýho a oni mají možnost se zeptat na svoje věci, 
když chtějí. On je informuje, jestli se třeba plánuje od nového roku zdražení nebo jestli to 
zůstane. Třeba letos jsme nezdražovali, akorát loni jo.

Jo a ještě na základě čeho jsou ty klienti přijímaný?

Vlastně  si  podají  žádost,  součástí  žádosti  musí  být  lékařská  zpráva  a  náš  vyplněnej 
dotazník, potom my tu žádost zaevidujeme, potom jdem ještě k nim na sociální šetření, aby 
jsme zjistili, jestli to, co vyplnili do dotazníku, je taknějak pravda, aby jsme ty lidi taky 
trošku viděli. A potom jde celá ta žádost ke komisi, kterou máme tak jednou za měsíc,  
členové té komise jsme my jako sociální pracovníci, potom naše pani vedoucí, pak je tam 
ještě zdravotní sestřička, aby mohla kouknout na tu lékařskou zprávu a měl by tam chodit 
někdo z městské části, ale ty jako teda nějak moc nechoděj, za celej rok a půl, co jsem tady, 
se tu nikdo neobjevil. Takže jsme ve čtyřech a kdyby byli ty z úřadu, tak je nás pět. Někdy 
je tam třeba ještě sestřička od doktora, aby vidělo, co by sem přišlo za lidi. No a tam se 
vlastně rozhoduje a hodnotí se kritéria kolem toho člověka a  to jsou teda věk, zdravotní 
stav, rodinné podmínky, bytová situace a jestli ten člověk má příspěvek na péči. A to se 
podle kritérií co máme od magistrátu naboduje a na základě toho se zařadí do pořadníku. 

A oni když nemají ten příspěvek na péči, tak je sem nemůžete vzít?

Ne. Můžeme je vzít, ale nebudou mít takový bodový ohodnocení, protože ten příspěvek má 
právě docela dost bodů. A ty lidi s příspěvkem budou vždycky tyhle lidi přeskakovat a 
budou mít teda přednost. Může se stát, že se nám najednou uvolní těch míst několik nebo 
někdo odmítne nástup, tak se na lidi bez příspěvku dostane, nemáme problém je vzít.

Oni mají nějakou minimální hranici, kolik peněz jim musí zůstat, ne? Po zaplacení tady...

To se zase týká důchodu, to je zvlášť. Ale ten příspěvek na péči jde vždycky tomu domovu 
celej,  když sem nastoupí.  Ten se  nezapočítává  do  jejich  financí.  Co se  týče  financí  a 
důchodu, tak tam je to, že jim z toho důchodu musí zbýt 15% jako kapesný. Tak když si 
vezmem, že mají třeba důchod 10 tisíc, tak jim musí zbýt 1500.- Takže mají jen 8,5 tisíc na 
zaplacení tady péče, která stojí přes těch deset. Takže tam se potom žádá rodina, jestli je 
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ochotná to doplatit do té výše, když neni nebo nemůže, tak to jde vlastně na náš účet, že to  
doplácí důchoďák. 

A vy vlastně jako nabíráte lidi, když někdo umře...

No buď když někdo odejde, ale to se moc nestává, když odchází tak je to většinou ze 
zdravotních  důvodů,  že  nastane  taková  zdravotní  situace,  že  my  ji  tady  nemůžeme 
zvládnout, protože my nejsme zdravotnický zařízení, ale jsme zařízení sociálních služeb. 
Takže když mají lidi, já nevim, tady odcházela pani, že měla tu vyživovací sondu, tak to už 
je důvod, proč tady nemůžou bejt, takže z nějakých takovýhle zdravotních důvodů. Ale to 
je minimum lidí. 

A pak se třeba přesouvají na tu zvýšenou péči. 

No ani tam nemůžou bejt, protože ani to neni zdravotnický zařízení. 

A tam jsou teda jen méně pohyblivý?

Tam jsou lidi, kteří potřebujou větší péči. Většinou kvůli pohyblivosti nebo někdo padá 
nebo někdo už se sám neoblíkne, nenají, je to různý.

A co se stane, když se jim na oddělení relativně zdravých zhorší zdravotní stav a nebudete  
mít na zvýšené péči místo?

Noo, tam je to trošku problematický, když třeba lidi někde upadnou, nějaký úraz, teď se 
dostanou do LDN do nemocnice a v podstatě jsou na tom tak, že už se nemůžou vrátit na 
ten svuj pokojíček, kde by to sami nezvládli. Buď je přesunem na zvýšenou péči a když 
tam není místo, tak holt ty lidi čekaj v LDN než se to místo uvolní. Jako my tady ty naše 
lidi bereme na tu zvýšenou péči přednostně před lidma zvenčí, kteří si podávají žádost. 
Takže my si zásobujem zvýšenou péči dost z vlastních zdrojů, když to řeknu takhle.

Ještě  jsem  si  vzpomněla  na  otázku  k  předchozímu  tématu,  jak  jsme  byli  u  těch  
volnočasových  aktivit.  Jestli  tady  si  ty  senioři  pořádají  nějakou  akci  sami  z  vlastní  
iniciativy? Že by nechodili jen na ty předemdaný...

Karty. Mastěj karty :-) Scházej se, tady někde mam napsané, že si to organizujou sami v 
klubu společenských her, karty a stolní hry v úterý, organizují si sami klienti. Scházejí se 
většinou v knihovně a mastěj žolíky, kanastu. 

A i  to  někam oficiálně  napsali,  že  můžou přijít  ostatní?  Že  je  to  taky  na  té  nástěnce  
vypsané?

To asi joo, protože já to tu v rozpisu mám. A jestli se ještě sami schází ještě jen tak, to už je 
jejich věc. Ale i kdyby tam přišla nějaká nová pani, že si s nima chce zahrát, tak si myslim, 
že to by problém nebyl. 
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Tak ode mě asi vše. Nebo napadá tě ještě něco?

Ještě  k  tomu  přijetí,  my  máme  vlastně  jako  kontraindikaci  tu  demenci,  když  mají  v 
lékařské  zprávě,  nebo  když  by tam byla  nějaká  závislost  na  alkoholu  nebo  psychická 
porucha nebo psychiatrická diagnóza, která by narušovala, že by jako ten člověk narušoval 
to kolektivní soužití těch lidí. 

A co by se stalo, když by se sem nastěhoval člověk a byl by třeba nějakej agresivní? Nebo  
že by jako s někym nevycházel?

Tak jako nemůžu tvrdit, že by tady všichni se všema vycházeli. Jsou tady lidi, který se 
vzájemně nemaj rádi, ale tak nějak se to musí eliminovat, musí se řešit ty situace s těma 
lidma, aby neseděli v jídelně vedle sebe.

A bylo tady, že by třeba měli pokoj vedle sebe a nesnesli se a chtěli vyměnit pokoj?

Ta možnost tady určitě je, když chtějí z nějakého důvodu vyměnit, když si zažádaj a uvolní 
se pokoj, tak je možnost se přestěhovat.

A pokoje si vybavují sami?

No základní vybavení tam je. Co si přidaj, to záleží na nich. My to bereme, že to je jejich  
domov, tak kdyby to chtěla pani vymalovat na růžovo, tak je to její věc. Aby se tam prostě 
cejtili, co nejvíc jako doma, takže si můžou přidělat obrázky na stěnu, poličky, můžou si 
potapetovat  skříně,  koberec  si  dát,  lino  si  můžou vyměnit,  vyměnit  židle,  dát  si  svoje 
oblíbený křeslo, postel naše tam je, ale pokud bude mít někdo svojí oblíbenou válendu, tak 
je to nich. Vše se dá vyměnit a uzpůsobit.

A ty klienti platí kolik?

Klienti platí za ubytování za jednolůžkový pokoj 200.- plus strava, která je 140-160.-, to 
záleží na typu diety, je to na den. A na zvýšené je to za dvoulůžkový 190.- a za třílůžkový 
180.- Takže dohromady to vychází kolem 10200.- 

Pak tady  mam otázku,  na koho se můžou obrátit,  když  potřebují  poradit? To je  na ty  
sestry?

Záleží s čim. Když je to chodu oddělení nebo podobné informace, tak na ty sestřičky a 
pracovníky tam. Když potřebují řešit něco sociálního nebo něco s úřadem, tak se můžou 
obrátit na nás jako na sociální oddělení. Nebo když řeknou sestřičce, co potřebují, tak ona 
je odkáže, za kým mají jít.

A je tady někde taky taková cvičící místnost?
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Je. Na rehabilitaci. Oni jednak mají pravidelné cvičení, to je každý týden, to je na těch 
halách na každym patře, a pak je rehabilitace, kde můžou jezdit na kole.

To je tělocvična?

Taková mini tělocvična. Je tam masážní stůl, žebřiny, je tam to kolo, nějaký pomůcky, 
magnet tam je.

Bazén tu asi nemáte.

Bývaly tam masážní vany, ale ty se už léta nevyužívají. Ale ty naše devadesátiletý babičky 
už jako asi moc netoužej po tom si zaplavat.

A na zahradu chodí?

Joo, tak to určitě. Na procházky chodí. 

A vy tu máte i skleníky. To dělají zaměstnanci?

Jojo, to dělají zaměstnanci, zahradníci tady jsou.

Babičky jim nepomáhaj žádný?

Myslim, že moc ne. Některý maji teda ty svý předzahrádky, ty co bydlí v přízemí, někdo se 
tam o to stará, někomu se o to stará rodina, někdo to má zarostlý, to je jejich věc.

Ty volnočasový aktivity mají zdarma žejo?

Jojo. Oni jsou rozpočítávaný a měly by být hrazený z toho příspěvku na péči. 

A přispívají dodatečně něčím tam?

Ne.

Já jsem totiž viděla, že se tam na něco skládali na keramice.

Tak to byla asi nějaká jejich iniciativa, protože co se týče keramiky, tak to vybavujeme my, 
hlínu, barvy, tohle všechno. 

Jo a ještě ty vycházky mají kdykoliv nebo to mají nějak časově omezený? V nějakou hodinu  
misí být zpátky?

V uvozovkách jenom.

Je tam ten pán na vrátnici... Takže nikdy nezamykáte?
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Já vlastně ani nevím, jestli se v noci zamyká. Ale je tam čtyřiadvacet hodin denně. A i třeba 
ty návštěvní hodiny máme nějakou doporučenou dobu, ale je to opravdu doporučení, je 
jasný, že když lidi pracujou, tak můžou přijít za maminkou až večer, tak jestli mamince to 
nevadí, tak my pani nevyhodíme, ty příbuzný. 

A ty návštěvy mají nějaké podmínky?

No tak měli by se hlásit na vrátnici, za kym jdou.

Můžou sem psi?

Myslim, že ty pan ředitel zakázal. Protože tady chodili a čůrali po chodbách, tak se to z 
hygienických důvodů zakázalo. Povolen mají pouze vstup pejsci na kanesterapii. Ty choděj 
jednou nebo dvakrát za měsíc, bišonci a vlkodav.

A ještě snad poslední otázka :-) Spolupracujete s nějakou organizací jinou? Jestli máte  
třeba společnou aktivitu, že byste společně pořádali den dětí nebo něco takovýho...

Vim, že se nově navázala spolupráce s mateřskou školkou. Že chodí dětičky na zvýšenou 
péči, což je teda supr akce, to jsem viděla jednou. Ale to by člověk nevěřil, jak ty babičky 
pookřejou, jak tam společně sedí na hale a společně tam malujou a možná tam i pekli na 
Vánoce a fakt je to, fakt je to jako dobrý děti a babičky.

A jak chodí často?

To se přiznam, že nevim, ale jednou za týden nebo 14 dní. Ale bývá to fakt supr. Že i ty 
babičky, který pomalu z pokoje se jim nechtělo, tak tam prostě seděly a byly takový akční. 
A ty malý děti jsou takový bezprostřední většinou ještě a nabíjí tou energií. 

A chodí jen na tu zvýšenou péči?

Teď jen tam. A spolupráce s jinejma organizacema, vim, že se účastníme dohromady s 
jinejma domovama,  třeba Malešickej  mozek,  což je  soutěž domovů v tréningu paměti, 
házení  šipek a  tak.  A pak že sem chodí  studenti  na praxi,  tak to  je  taky spolupráce s 
organizacema :-)

Nějakou vzájemnou výpomoc...

To asi... Nevim, nevim. Vim, že na podzim teď byla taková akce, že nás oslovila nějaká 
neziskovka, že to byla sponzorská akce, že byli klienti na večeři v Hiltonu. Byla možnost 
vybrat dvacet klientů a byli na luxusní večeři, což se jim teda opravdu opravdu líbilo :-) 

A s nějakou neziskovkou nespolupracujete, která by nabízela vzdělávací akce pro seniory?

To asi ne.
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Nebo že by se ozvala neziskovka, že chce zapojit seniory do něčeho?

To asi ne. 

A ty klienty jsou nějak podporovaný, ať jsou aktivní a chodí na ty volnočasový aktivity?

Je to na těch lidech, jestli chtěj nebo nechtěj.  My jim to nabídneme, když projeví zájem, 
tak je tam dovedeme, ale to je o lidech, někdo má rád svůj klid a je zalezlej a někdo zas 
obráží veškerý aktivity, někdo zas sedí celý den na hale a kouká, kde se co šustne nebo si 
tam povídá s ostatníma klientama, to je různý. My je do ničeho nenutíme, netlačíme, to je 
na nich, jestli mají zájem nebo nemají. 

A chodí vám sem nějaké skupiny nebo základky dělat představení nebo koncerty?

Občas  něco  je.  To  má  na  starosti  kolega  co  má  muzikoterapii  ty  koncerty  a  zkoušky 
orgestru a určitě sem chodí i ty ze školky na nějaké vystoupení do kulturního sálu. Ale 
takovýhle akce tady jsou. Skauti tady taky byli.

A jaký program jste měli na Vánoce?

Na Vánoce bylo..  určitě byly koncerty, koledy a vánoční setkání s ředitelem, jednak to 
klasický informační a jednak ještě vánoční s ředitelem a to je hlavně o cukroví, kafíčku, 
vínu, poslech koled a hudby a to je plnej sál, to se tam skoro ani nevejdou ty lidi. 

A slaví se třeba narozeniny klientů?

Narozeniny, když jsou kulatý, tak se určitě chodí gratulovat s kytkou, vždycky někdo za 
nás jde gratulovat. A když jsou vyšší třeba devadesátiny, tak se to třeba i slaví, ale taky to  
záleží, jestli ta rodina to chce nebo ne. Tak třeba vim, že těch sto let se slavilo tady v 
kulturnim sále, to byla velká akce. Ale záleží to na těch lidech, jestli to chtějí slavit a jak.  
My jim to pak můžem zorganizovat a trošku zasponzorovat to občerstvení a tak nebo něco 
pro ty ostatní klienty, co přijdou. 

Tak to je všechno.

Všechno. Supr :-)

č.4 Rozhovor s personálem (sociálními pracovnicemi)

Já jenom pár otázek mám. Vy tady děláte sociální pracovnici nebo jakou funkci tady máte?

Přímo na dveřích mám sociální terapeut.
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Kde se tedy scházíte s klienty nebo se s nimi dostáváte do kontaktu?

Já buď za nima sama docházim, vyhledávám je. Nebo máme setkání na halách nebo mám 
aktivitu Poslech mluvenýho slova, vedu tady bohoslužby, kavárny, mám tady vaření, prostě 
při těhletěch aktivitách.

Pak jsem chtěla vědět, když klienti potřebujou s něčim pomoct nebo poradit nebo svěřit se,  
tak na koho se můžou tady obrátit?

No můžou se prakticky obrátit na kohokoliv, v koho mají důvěru nebo koho se rozhodnou 
oslovit, myslim, že tady neni nikdo, kdo by jim rád neporadil a nevyšel vstříc.

Jakým  způsobem  mohou  komunikovat  se  svými  blízkými?  Jednak  asi  můžou  přijít  na  
návštěvu, mají možnost i přístupu k telefonu nebo k internetu?

Určitě. Jak k telefonu, tak k internetu.

To je vždycky na patře? Jsem viděla ten počítač..

Počítač je v knihovně hlavně a tam kolegyně lidem může poradit, kdyby něco potřebovali, 
ukázat a tak. A ty telefony jsou dole nebo takhle, na každý hale v prvnim patře jsou a nebo 
tady dole (u terapeutických dílen) a nebo na vrátnici. A nebo i každá sestřička, když ty lidi 
maji mobily, tak jim s tim každá sestřička poradí nebo třeba pomůže vytočit číslo a tak. 
Neni problém.

A když jsem ten klient přijde, tak jak je vlastně seznámen s těma ostatníma klientama? 

Děláme tady takový setkání. Prostě po určitý době, když ten počet nových lidí dosáhne 
třeba plácnu 10-15, tak je sezvou a při kafíčku nebo při čaji, tak mají možnost se seznámit 
jak  s  obyvatelema,  kteří  přišli  nově  nebo  s  námi  jako  pracovníkama,  který  jsme  jim 
představený a řeknem jim, co tu jako děláme a tak.

A kde mají potom možnost se scházet s těmi ostatními klienty? Na pokoji, ...

No zase  na  těhletěch  akcí,  setkávání  na  halách,  každý  týden  na  jednotlivých  patrech, 
setkávání při různých událostech, měli jsme třeba setkání s ředitelem, pak je tu vánoční 
setkání s farářem nahoře v sále, při různých takových akcích  a nebo taky záleží na nich, 
jestli se navštíví na pokojích nebo venku, na zahradě. 

A jak se vlastně rozhoduje o těch aktivitách? Jako jaký ty aktivity budou, kdy a kde budou,  
kdo o tom rozhoduje?

To nevim, jak myslíte. Nevim, kdo a jak rozhoduje. Ale to už je předem daný, máme třeba 
na poslech mluveného slova máme už vyhraničený dny. Máme úterý a čtvrtek. 

A jak se to jako rozhodovalo, kdy to bude? To už je prostě dlouhodobě zavedený...
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To už je dlouhodobě a hlavně jsme se sešli a vycházeli jsme z určitých druhů těch aktivit, 
aby  se  to  prostě  nějak  nekrylo,  aby  mohli  ty  lidi  v  tom týdnu  co  nejvíc  těch  aktivit 
navštívit, že jo. Aby třeba, já nevim, na středu od 10 hodin nedali tři aktivity. Prostě je to 
tak udělaný, aby třeba během toho týdne, co nejvíc těch aktivit mohli. 

A mohli se k tomu třeba vyjádřit i ty klienti?

Jak myslíte?

Jakože někdo, kdo má nejvíc zájem o malování, ale ví,  že mu to v pondělí jako prostě  
nevyhovuje a bylo by takových lidí víc, že by se jako dohodli...

Noo,  to  nevim.  Tak jako  bereme to  jako  určitě  v  potaz,  ty  jejich  požadavky,  abysme 
nedávali třeba nějaký aktivity v půl osmý ráno, to je jasný, to jsou ty lidi ještě kolikrát na  
pokojíčkách nebo teprve vstávají nebo jdou na snídani nebo si zařizujou doktory. Snažili 
jsme se prostě vycházet z toho, aby jim to co nejvíc vyhovovalo. Co se týče třeba sportovní 
aktivity, tak to je třeba v úterý od 1 hodiny. Aby jim to taknějak vyhovovalo hlavně.  

Je tady vlastně na nějakých těch setkáních nebo aktivitách povinná účast těch klientů?

Nikdy  jsem  nezažila,  že  bychom  někoho  tady  k  něčemu  nutili.  Vždycky  je  to  jejich 
rozhodnutí,  jak  oni  se  cítí,  když  třebas  jsou  zvyklí  chodit  na  sportovky,  tak  chodí  na 
sportovky, ale zrovna se jim to ten den nehodí, necítí se, no tak nikdo tam za nima s bičem 
nejde,  že jo.  Jedině můžeme připomenout,  ale  nikoho,  nebo já  jsem nikoho nenutila  a 
nezažila jsem to, že by někdo nutil. 

A pořádají si některé ty akce klienti sami? Jako že by se rozhodli scházet...

Určitě. Hrajou tady ženský karty třeba. Nebo tady hrajou šachy. Nebo tady hrajou kulečník 
a tak různě. Hele, tady máte další aktivizátorku :-) (Přišla její kolegyně)

Dobrý den.

SP1: Pojď sem. Pojď sem.

SP2: Copak copak. Já budu muset za chvilku běžet zase.

Já tady dělam výzkum. 

SP2: Jo výzkum. No já tady ty společenský hry vedu a kino mam na starosti.

Teď mi vypadlo, na co jsem se ptala. Jo, jestli si ty aktivity organizují taky sami...

SP1: Já bych řekla, že náplň volnýho času tady v domově si klienti organizují stoprocentně 
sami. 
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SP2: A i ty karetní hry no.

SP1: To jsem říkala už.

SP2: Protože vim, že jsem tam s nima sedávala a oni už se pak scházeli i v jiný dny :-) Tak 
jsme jim to nechali.

SP1: Tak oni to měli dvakrát v týdnu. Ale teď je to nějak baví a schází se pomalu každý 
odpoledne. 

SP2: A já mam s nima teda ty vědomostní hry, to jsem tam ty pondělky. To je tak 8-9 lidí se 
tam scházíme. 

A oni když si dělaj sami tu aktivitu, tak informujou o tom i ty ostatní klienty? Že by to třeba  
dali na nástěnku?

SP1: Ale tak ono je to třeba baví. Tak to řeknou zase druhýmu, třeba nechceš si s náma 
zahrát karty? 

SP2: No docela se tam rozšířili, co jsem koukala. Už jich tam chodí víc. Žoliky myslim, že 
hrajou. 

A co podle vás tady ty klienty baví nejvíc za ty volnočasový aktivity? Kde je tak největší  
účast?

SP2: Koncerty možná nebo grilování.

SP1: No a nebo trénování paměti i ty vědomostní aktivity. Vaření je tady baví hodně, to 
taky choděj hodně, protože co si uvaří, to si sní. :-)

SP2: No nevim, asi ty koncerty.

A kolik má kapacitu ten kulturní sál?

SP1: Ježiši.  Tak tady je 250 klientů dohromady, tak možná půlka by se jich tam vešla. 
Nevim, to si tam musíte jít spočítat sama :-)

SP2: A oni kolikrát sedí i venku jo.

A chodí sem na ty koncerty i někdo jako zvenku?

SP1: Určitě.

SP2: Z těch pensionů hlavně.

SP1: Nejen z pensionů, že jo. I cizí.
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SP2: A i cizí si tam ten muziko-terapeut pozve, zvenku, tak různě :-)

A u těch aktivit se jich ptáte, co by je zajímalo, co by třeba příště chtěli dělat?

SP1: Určitě.

SP2: A oni sami si řeknou. 

SP1:  To vůbec,  i  třeba  při  tom vaření,  žejo.  Teďka zrovna budeme dělat  bramboráky, 
předtim jsme měli sladký a teďka zas chtějí slaný. Tam je na to vždycky největší nápor.

Jojo, jsem slyšela, že se na to těší. A spolupracujete tu taky s nějakou organizací jinou  
třeba neziskovou, která by třeba seniory vzdělávala nebo cokoliv jiného?

SP1: Jedině ta Konnigová sem dochází (psychologické přednášky), ale to se spíš musíte 
zeptat děvčat nahoře (administrativní). 

SP2: A ten na to Tai či, ten je taky externí, ne?

SP1: Hm.

A nebo jako spolupráce, že sem chodí ta mateřská školka, ...

SP1: Říkám, to spíš děvčata nahoře vám poví. 

SP2: Tam maj na starosti i studenty, že jo.

SP1: Tak ta jí sem právě poslala.

Tak to já se tam zeptam. Takže ani jako nevíte, jestli by vám klient doporučil takovouhle  
organizaci nebo třeba skupinu, kterou by tu rádi slyšeli. 

SP1:  Ale  joo.  Co  jsme  tady  měli?  Měli  jsme  tady  někoho,  že  nám  to  právě  někdo 
doporučil, nějakou tančící skupinu nebo tak něco.

A to by doporučili vám nebo komu?

SP2: Na chodbě.

SP1: No nás zastaví na chodbě a řeknou třeba, byli jsme na vystoupení tančící skupiny, 
byli prímový, chtěli bychom je tady mít. No a když to vyjde, tak už tady byli asi třikrát. 
Nebo třeba z Mělníka, z nějakýho toho domova pro seniory, taky sem jezděj zpívat. Když 
je možnost a volnej sál, tak proč by ne.

Takže je spíš ve zvyku, že vám to takhle řeknou osobně nebo že to třeba napíšou do té  
knížky? 
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SP 1: No když to neni takovýho něco špatnýho, tak to řeknou, žejo nebo to dají inkognito. 

A když  podporujete  tu  jejich iniciativu,  aby se zapojovali  do těch aktivit,  tak řídíte  se  
nějakýma rutinama?

SP1: To nevim, jak myslíte.

Jestli na to nemáte vyloženě nějaký pravidla, jakym způsobem a jak často byste měli říkat,  
ať se zapojí.

SP2: Tak jestli to dobře chápu, tak jestli jsou nějaký pravidla, jak to vyřídit. 

SP1: Co vyřídit?

SP2: Tu iniciativu.

Jako jak je v tom podporovat, aby si třeba řekli, co by chtěli dělat. 

SP1:  No  tak  to  je  právě  na  těch  setkáních  na  halách,  kde  můžou  ty  lidi  můžou  říct 
připomínky tady k chodu domova. Můžou říct svý nápady nebo s čim nejsou spokojený a 
my to prezentujeme vedení a pak už je na vedení, co s tim jako udělá. Ale většinou se 
vedení snaží vyřešit ten danej problém. My vlastně píšeme takovou jako zprávu a zpětnou 
vazbu dostaneme zase takovou zprávu, kterou tlumočíme těm lidem. 

Jo.  A  myslíte  si,  že  je  pro  ty  klienty  zajímavější  si  vybírat  z  programu,  že  se  radši  
přizpůsobujou, nebo že by byli radši, kdyby...

SP1: Ale to nejde, aby oni si jako tady řekli, bude tady celej tejden vaření jenom. Protože 
tady je těch lidí x a každého baví něco jiného. Proto je tady asi víc těch aktivit, aby si 
každý v těch aktivitách našel to, co ho baví.

SP2: To třeba i ty filmy, to si i oni sami vybíraj, co chtěj pustit. 

SP1: Tak někdo chtěl třeba detektivky, někdo pro pamětníky. Tak neni to třeba hned, ale 
SP2 se snaží přizpůsobit a sehnat, co chtějí. 

Já to spíš myslela tak, že kdyby tady byli klienti, kteří mají zájem jen o vaření...

SP1: Tak to je jasný, že kdyby tady bylo 250 lidí, který maj zájem jenom o vaření, tak je 
tady samé vaření. 

SP2: To bys musela každý den :-)

SP1: Ale byli  tady nějaký aktivity,  kam chodilo málo lidu,  no tak bylo jasný, že je to 
zbytečný. Tak buď se to snažilo zlepšit, aby je to víc bavilo, aby jich chodilo víc a nebo se 
dala jiná aktivita. 
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Takže se to vlastně pozná podle toho, jestli tam chodí nebo nechodí.

SP2: A nebo oni sami si říkaj, co je baví.

A přispívaj ty klienti na nějaký aktivity svejma penězma?

SP2: Na ty koncerty, tam je nějaká pokladnička. A tobě na to vaření.

SP1: No. Na kavárnu. 

SP2: A na kanesterapii.

A ta kanesterapie je jak často?

SP1: Jednou do měsíce. A když sem dochází jenom ty bišonci, tak je to jednou do měsíce a 
občas sem chodil ten vlkodav, tak se to střídalo. Takže možná třikrát do měsíce se tady ty 
pejskové vystřídali. 

Pak jsem se chtěla zeptat, jestli si tady ty klienti vzájemně pomáhají?

SP1: No tak to si myslim je úplně zbytečný se ptát. Že, jak kdo, ale určitě.

A jsou rádi užiteční? Že třeba na někom vidíte, že vyloženě chce třeba pomoct s něčim, s  
organizací a tak.

SP1: Určitě.  Pomáhají  třeba v kuchyni,  že  snášejí  nádobí.  Nebo pani  v kulturnim sále 
pomáhá při tom muzikantskym vystoupení. Myslim si, že každej člověk je rád užitečnej.

A poslední otázka. Jestli se tady senioři setkávají s jinou generací?

SP1: No právě s těma dětičkama z mateřský školky. Jsou tady různý vystoupení. S panem 
farářem taky. I z ciziny vlastně, pan Vomáčka to domlouvá,  že jo. Takže i ta mentalita 
různá, že jo. 

Takže to mají pestrý. To je všechno. Děkuju.
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č.5 Rozhovory s klienty

č.5.1. Informátor 1 

(žena, 78 let, plně mobilní)

Jak dlouho tady bydlíte? 

Já jsem sem přišla 1. listopadu 2000. Takže teď už jsem tady přes 13 let.

A jak jste si to vybrala tady? 

No tak já jsem jako dala byt vnučce. No tak jsem věděla, že bych tam nerada jako s nima 
bydlela. Tak jsem šla na magistrát a chtěla jsem pension. A tak když jsem tam přišla, tak 
oni řekli 5 let. A za pět let jsem tam přišla a oni mi řekli, že ještě 5 let bych čekala. Tak 
jsem říkala, že to né jako... a oni na to, no nemůžem tam nikoho střílet, neumíraj tam. No 
tak jsem říkala, ať mi zavolaj pana ředitele, tak mi ho zavolali a já jsem mu říkala, že jako 
5 let čekám a že mi prostě řekli ještě 5 let. A... on řek, prostě neni tam místo. Tak jsem 
říkala,  tak  mi  ukažte  kartu  posledního  člověka,  kterýho  jste  tam umístili.  On řek,  tak 
počkejte,  já  prej  se  na  to  podívám...  a  za  14  dní  jsem  dostala  dopis,  abych  ihned 
nastoupila :-) Takže to bylo vono, to zabralo.

Takže jste přišla nejdřív do pensionu? 

Ne, oni mě dali rovnou sem, do domova důchodců. A když jsem sem přišla, tak tady byla 
jenom účetní, pokladní a sociálka. Tak tady byli tři zaměstnanci, jo. A bylo nás tam teda 
pořád stejně lidí. Ale museli jsme si všechno zařizovat, všechny ty dokumenty, občanku, 
elektriku a tak. Teď už to je lehký, že to za ně všechno udělaj, jo.

A kolik vám bylo let, když jste sem přišla?

65 skoro 66 roků. A jako... bylo to lepší tim, že jsme tady byli mladší, takže tady nebyl 
nikdo nemocnej. Já sama jsem musela mít potvrzení od doktora, že jsem naprosto zdravá. 
Já musela mít, že jsem soběstačná, že si všechno dělam sama, že prostě... nemam žádnou 
takovou vážnou nemoc. Tak to mě sem vzali, hned. No a teď je to právě opak, teď říkal pan 
ředitel, vy sem ani nepatříte. To já jsem říkala, to je omyl, protože já už mam teď všechno 
umělý. No takže jsem sem přišla a to jsme tu ještě všichni běhali takhle kolem a všichni 
jsme  se  scházeli  a  navštěvovali  jsme  se  a  takový  ty  Silvestry  a  Vánoce  jsme  strávili 
vždycky na patrech tam nahoře ve třetim. Bylo to lepší tim, že jako sestřičky neměli s námi 
tolik  práce a ještě dokonce nám každá sestra musela nosit  ke stolu jídlo.  Měly službu 
vždycky dvě a museli nám, takže nebyly servírky nebylo nic takovýho. A bylo to jako lepší 
tim, že byli jsme jako takový veselejší, žejo, takový prostě zdravější, takže... kdežto teďka 
jsou to takový všechno mrzutý, neslyšící, nemluvící, takže prostě to...
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unavenější...

unavenější a taky říkam, jsem nezažila, že by tady někdo umřel na pokojích, jo a tak. A 
jeden čas tady potom tak po 6 letech to začlo, že jsem říkala, neviděla jsem tolik mrtvejch 
jako tady :-) Takže jako třeba večer jsme se s nima bavili a ráno už nebyli. Tady vždycky 
lítali rakve a takový... tak to jsem jako venku nikdy nezažila. Takže to na nás jako působí. 
Ale oni nám to teďko zase jako nechtěj říkat. A prostě když se zeptáme, kde ta pani je, tak 
oni řeknou- ale neptejte se a to. Nechtěj o tom mluvit.  Tak jsem říkala zas, že to neni 
dobrý, že to jsou lidi a že by si zasloužili, abychom tu památku taknějak... jsem dávala 
vždycky kytičku na stůl, tak jsem dala vždycky na to místo její postavila kytičku, no a teď 
už to nechtěji, no tak se to nedělá. No a bylo to prostě lepší tim, že to, já když jsem sem 
přišla,  nebylo to dlouho, tak půl roku, když tady byla ředitelka a měla tady manželka, 
kterej tady dělat to, dole v jídelně. Takže to bylo v jednom, že se to platilo z jednoho, že to 
byl jeden podnik, zatimco teď je to dvojí, žejo, kuchař je jinej, prostě patří to jinam. Prostě 
to bylo lepší, že se tak pomáhalo, že v těch skleníkách byli takový ty zeleniny, takže si to 
podávali do kuchyně a že to bylo takový čerstvější a lepší. No ale zase jako na druhou 
stranu musim říct, že někdy je to dobrý a někdy je to špatný to jídlo. Já si jako nemůžu 
taknějak stěžovat, že taky někdy je chválim. Já jim to řeknu a oni vždycky- napište to do 
knihy, takže to i píšu, že...

Vy na to máte knížku?

Tam dole v kuchyni je kniha, kam můžeme... teda oni vždycky říkaj- napište to. Já jenom 
říkam, bylo do dneska dobrý a oni nee, musíte to napsat. Takže to píšeme. Takže se najdou 
chvilky, no jako doma - občas se to nepovede, občas jo. Jako před těma Vánocema je to 
horší, že to se asi šetří, tak je to znát na tom jídle. Omáčky řidší a takhle. No ale to se  
vydrží, to se tak něják... No a nebyli tady jako žádný takovýhle ty akce. To ne, to jako 
nebylo. Něěkdy za čas tady byl nějakej koncert, ale to bylo jako hrozně málokdy. Kdežto 
teď je to celej den vobsazený, ty lidi tady maj vopravdu všechno. Můžou si tady vybrat 
takovejch věcí, že... 

A myslíte, že se jim to jako líbí, těm klientum?

Já myslim, že jako jo. Já jsem jako chodila na všechno, ale zjistila jsem potom, že prostě 
už jako to  neni  vono,  že semtam jsem se zastyděla,  třeba na tý paměti  (vl.poznámka- 
paměť je aktivita, kde se buď cvíčí pamět či vědomostní hry), že jsem tam pohořela. Tak 
jsem říkala, radši tam nepudu.. Jsem chodila radši na cvičení. A teď už jsem taková trošku 
líná, takže chodim jako málo. Chodim na to Thai či a chodim na ty koncerty a na kina, to 
jo, to chodim. Ale jinak jako radši jdu ven. Na procházku... Já jsem hodně byla zvyklá 
chodit ráno i odpoledne, prostě jsem chodila až do Tróji a jak byli ty chatičky tam, že jsem 
jako hodně dělala výlety takhle přes den. No to už teďka jako ne. Ale zase jako říkam, že 
teď je to zase lepší tim, že tady máme teďka jako víc jsou tady zubaři, že je tady doktor, že 
tady máme taknějak všechno. Takže já jezdim jenom na tu Homolku, protože už mam 
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třetího budíka na srdci. A potom jezdim do tý Mazurský, ale jinak prostě nemusim nikam 
dojíždět.  A když něco potřebuju,  krev nebo tak,  tak mi to vezmou tady. Jo takže to je 
výhoda. Mam cukrovku , tak to mam taky dietu tady. Ale jinak si nemůžu na nic stěžovat. 
Já  prostě  co  jako  můžu,  tak  to  si  udělam.  Většinou  si  takhle  jako  uklízim.  A třeba 
nepotřebuju nějaký ty sanitky, to vůbec, to si dojedu sama. 

Ale když něco potřebujete, tak nemáte problém si o to říct?

Nemam problem. A oni mě znaji, že já jako, že je mě všude plno :-) Ale já mam ráda 
legraci, mam ráda. Vždycky jsem taková jako veselejší. Teď už jako tak ne, ale prostě byla 
jsem vždycky samá lumpárna. 

A personál tu vnímáte jako...

Ale já je pozdravim, prohodim s nima slovo, ale zatim jako nepotřebuju nic jako. 

Ale že byste jim třeba říkala nějaké osobní věci nebo...

To ne,  to nee.  Ale vim, že kdybych se na ně obrátila,  tak to mi vždycky pomůžou. V 
tomhletom neni  problem.  Mně se  tady nelíbí  jenom takový to  soužití  s  těma staršíma 
lidma, některejma, já osobně nemam problém, protože já prostě když můžu, tak pomůžu. 
Ale vidim, že třeba máte snahu pomáhat a ty druhý se na to koukaj divně, že prostě řeknou 
- no podívejte se, ona se zase takhle a to. Když se třeba ozvu za někoho, tak oni že se 
takhle nějak vozvou. Ale já prostě nemam problém... a když mám, tak si to prostě vždycky 
vyřídim jo :-) Já jsem zvyklá to prostě vždycky říct, tak jak to myslim. A těm lidem to 
prostě někdy neni vhodný, abych to říkala přímo jo. Ale já jsem tak zvyklá. Jako když 
někomu nesedim, tak se nedá nic dělat,  ale pozdravim každýho, naopak sestřičky třeba 
třikrát zdravim jo a oni říkaj, už jsme se viděli. Já vždycky říkam, lepší třikrát než ani 
jednou. Ale že bych měla nějaký tady problémy, vůbec ne. 

A když jste se sem nastěhovala, tak jste tady někoho znala?

Ne, ne ne. Jako neznala jsem tady nikoho. Jako já jsem sem docházela se dívat na to. Tak 
vždycky když jsem sem přišla, tak jsem se ptala někoho, jak to tady funguje... Mně akorát 
vadí, že se to tu teď jako dost zdražilo. Že teďka máme všichni tady plný hlavy starostí, jak 
s tim vyjít a tak. Já když jsem sem přišla před těma třinácti rokama, tak jsem platila 5200.-  
No a teď platíme 10500.- No a i když vím, že se to všechno jako zdražuje, to jo, ale oni 
nám vždycky vzali to, co nám přidali, tak nám vzali. No a teď nám jako nepřidali nic a 
vzali nám tisíc korun, takže to bylo jako dost. No takže já mám 300.- na telefon, že jo. 
300.-  ty  léky.  A teď ještě  dávam dětem. Já mam 5 pravnoučat,  takže dřív jsem prostě 
dávala 1000.-  k Ježísku,  teď už teda jenom 500.-  A takže prostě  je  mi to  líto,  že jim 
nemůžu dávat tolik, kolik by jako potřebovali. Protože znáte to dneska jako nezaměstnaný, 
děti žejo. Jako dceru mám, ta teď měla rakovinu prsu, takže byla nezaměstnaná a teď hledá 
práci, no a teď jí vzali teda po dvouch letech vnitřek prsou. A teď jí řekli, že prostě musí do 

135



práce, tak jí tak nějak zaučujou na počítači, takže teď chodí na zaškolení. A ještě neni jistý 
jestli jí vezmou. A vnučka zase, ta jako bydlela v Praze, tady si udělala obchodní akademii 
a jela do Anglie, tam si namluvila chlapce ze Sloupu. A já jsem jim dala teda ten byt. A 
vona potom přijela z tý Anglie a on sem nechtěl do Prahy. Tak se to prodalo a odstěhovali 
se do toho Sloupu, no a tam neni práce. A teď má dvě děti. A tam je jen jeden obchod teda. 
Takže chtěla jít do práce a oni jí řekli, že prostě tam pro ni nic nemaj. Jen ať se zaškolí  
třeba na něco jinýho. No tak psala, abych jí poslala deset tisíc, že se musí zaškolovat. On je 
tam dům důchodců, tak zaplatila deset tisíc a zaškolila se a udělala si kvalifikaci. No a teď 
asi po těch dvou letech jí napsali, že má nastoupit. Takže teď už tam je a pořád po mě chce, 
abych tam teď šla. A já říkám, že jako ne, já bych si tam nezvykla, to je vesnice vopravdu a 
já  tam nikoho neznám a tam je  po dvouch. A já to  mam tady fajn,  já i  kdybych tady 
nemohla, tak na Bulovku dojdu pěšky, kdežto tam já bych musela autobusem až do Český 
Lípy. No a znáte to, tam jezdí asi dva autobusy dopoledne a jeden odpoledne. A oni tam 
žijou  prostě  tak  nějak  jinak.  Hm :-/.  Vždycky hele  teta  a  já  pořád,  dyť  tady žádnýho 
příbuznýho nemáš a oni jenom, no my si tady všichni říkáme teta. Ale voni když tam něco 
slavěj, třeba svatbu, tak jde celá vesnice. Tak to já jako na to moc nejsem :-) No tak já jako 
říkam, protože jsem jí dala ty dva miliony a milion si půjčila, tak si tam koupila barák. No 
a tak jako chce, já tam mam u ní jednu místnost, tak abych tam přišla k ní bydlet. No a to  
jako jsem taky říkala, já prostě nejsem taková, že bych jako, já se jako do všeho pletu, to 
jo, pořád chci pomáhat, tojo, to voni moc nechtěj, a s tim jejim manželem si jako moc 
nerozumíme. Takže mam teďka starosti,  se bojim aby nebyla sama,  aby se nerozvedli. 
Takže mam problém s tim.

A máte tady v domově někoho blízkého?

Já jsem si adoptovala dceru. Tak tu mam v Běchovicích, ona je tam nějaká svobodárna,  
nebo ubytovna nebo co to je. Ona když měla rakovinu, tak brala asi jenom sedum tisíc a 
voni za byt chtěli 8,5 tisíce, tak musela odejít. Takže bydlí na svobodárně a má tam jednu 
místnost jako já tady. Je bez práce a na podpoře asi tři a půl tisíce bere. Takže tam se taky 
jako snažim pořád pomoct. No a já měla tři vnučky. Ta jedna je v Ostravě, ta je dobrá, ta 
byla  6 let  v  Anglii  a  ještě  potom byla  rok  tam,  jak  se sbírá  to  ovoce...  já  si  nemůžu 
vybavit...

Nový Zéland?

Jojo, tam. :-) No takže si tam jako vydělala a namluvila si v tý Anglii taky jako kluka z 
Ostravy, tak si ho vzala. A když se vraceli tak si koupili byt a ještě si koupili jeden navíc, 
takže ho pronajímaj. Tak ta je dobrá. No a potom mam třetí, ta je v Hájích bydlí. A ta to 
taky nemá nijak slavný...

A chodí sem za váma na návštěvu?
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To joo. Já jsem říkala, nemusíte sem za mnou chodit. Protože to stojí peníze, žejo. Když 
sem za mnou jede dcera, tak to je nejmíň těch 60.- tak to je jako dost. Tak říkam, nemusíte 
chodit, ale volejte. Takže pořád voláme no.

A jak často tady máte nějakou návštěvu? 

No tak oni sem jezděj ta z Ostravy a ta z toho Sloupu. Tak v letě se sejdou všický tady, tak 
si dáme sraz tady někde třeba v Hostivaři na přehradě nebo ve Stromovce. Protože sem 
bychom se všichni nevešli, maj všechny po dvou třech dětech. Takže se sejdeme někde a 
ten den si užijeme no. A dcera sem jezdí tak čtyřikrát za rok. 

A přátelé třeba?

Měla jsem spoustu přátel. Ale teď nějak to všechno odpadlo, protože mě už to nebaví pořád 
někam dojíždět. Já už jsem teďka nějaká taková to. Takže  škoda. Mam teda jednu takovou 
kamarádku,  ta  mi  pořád  volá,  s  tou  se  teda  kamarádim dlouho,  ještě  když  jsem byla 
svobodná, když jsem pracovala v ČKD. Já jsem pracovala v ČKD. Ale tam co jsem jezdila 
do Podčernic, tak tam už nejezdim, si spíš zavoláme. Já jsem se narodila v Počernicích 
Horních. A měla jsem tam rodiče a mam tam bráchu. Taky už tam jako moc nejezdim. A 
teď mě zvali všichni na svátky a já říkam na svátky, že jsem u toho a pak u toho. Tak jsem 
říkala, já už jsem radši tady. Já už to tady mam jako domov, já sem jezdim jako domu. 

A máte tady v domově někoho blízkého?

Tady jo, tady mam spoustu kamarádů a známých. Mě zná i vrátnej a všichni. 

A když se potkáváte, tak je to spíš tady na pokojích nebo jdete někam?

Spíš jako venku nebo i tady. Furt mi něco nosej. Chleba a housky a sušenky a takový, to já 
hodně dostávam. A já prostě když můžu, tak pomůžu, tak oni zase takhle naopak. Ale já 
říkam, já za to nic nechci. Ale když mi přinesou chleba nebo housku tak si vezmu a nebo 
jabko, to jo. Jinak se snažim s každym vyjít. Já jsem ráda, když nemam problémy, protože 
to bych se trápila, když se s někym nepohodnu, tak to já potom nespim a tak. :-) Hned jako 
vodpouštim. Manžel říkal vždycky, tebe dveřma vyhodí a ty tam hned voknem zase vlezeš. 
:-) To je pravda. To je moje blbá povaha. Já jsem blíženec a my jsme takový upovídaný, 
rozpolcený. Jinak teď je to horší tady tim, že ty sestry nemaj tolik času, protože to dřív 
nebylo, že by tady byly nějaký vozejčky nebo že by se někdo počůrával, to vůbec ne,  tady 
vopravdu byli lidi, který jak nepotřebovali obsluhu. Takže teď jim odpadl roznos obědů, 
ale zas mají víc starostí s tímhle, že mají ty ležící pacienty, to přibylo. No a taky je to tim,  
že jsou takový mrzutější. I já. Prostě stárneme, takže se měníme. I já jsem se změnila. Já 
jsem se strašně změnila i charakter muj se změnil. Protože jsem zjistila, jak se říká, pro 
dobrotu na žebrotu. To je pravda. Ale jinak jako ráda chodim ven. Ráda chodim do lesa a 
tak. Vždycky si tady jako udělam kamaráda a ten pak jako nemůže, takže já jsem prostě 
odkázaná na to mu pomáhat než umře. Měla jsem kamaráda, šla jsem do lesa a on mě 
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potkal a říkal, ty si taková šikovná a běháte, nemohl bych s váma tady chodit do lesa. No 
tak jsem říkala, no tak jo noo. Tak jsme chodili do lesa, on mě vždycky odpoledne pozval 
na kafe, i když ho teda jako moc nepiju, já ho piju ráno. Tak jsme se kamarádili, jenže on 
už byl starší, už asi 80 mu bylo. Jsme šli vždycky do lesa a on mi tam upad. Teď tam ležel 
v bezvědomí, já jsem měla takovej strach, že mi tam umře. Tak jsem říkala, co to. A on měl 
prostě nedomykání tý krkovice říkal něco. On vždycky upad, byl deset minut v bezvědomí 
a pak vstal a říkal, co je, co je, a šel dál. :-) A já jsem měla takovej strach. (Vypráví další  
vtipné příhody, jak pán omdlel a pak dělal jakoby nic, kolikrát ho našla v bezvědomí a 
myslela si, že je mrtvej, burcovala ostatní, ty to brali v klidu, on se za chvilku probral a  
normálně pokračoval v činnosti; pak se jeho stav zhoršoval, dali ho na zvýšenou péči, tak 
chodila za ním, pomáhala mu, krmila ho, věděla co má rád, tak mu to dávala, bylo jí ho 
líto) Přišla jsem tam jeden večer a on mi říkal, ti děkuju jako za všechno, seš hodná holka a 
tak. A ráno jsem tam šla a on byl mrtvej. No a takhle to mam vždycky, že to mam až do 
konce. Tak to jako dost na mě působí.

Na druhou stranu si připadáte tak trochu užitečná ne?

Zase to jo. To já jsem taková. To já jsem přišla támhle, že jako vnučka chce, abych šla 
pryč. Je pani, to ne, tak mi říkali, ať jdu tady k nějaký terapeutce. Tak jsem tam šla a ona  
říkala, že jí ostatní říkali, že jste na tom špatně a takhle. Tak mě rozebírala a poslouchala 
mě. A já jsem právě říkala, že tady mam kamaráda, vopravdu jen kamarád, já ho znám už 
asi 9 let tady. A říkala jsem, že on má toho Parkinsona a von teďka začíná být takovej zlej,  
jako hned vylítne a začne řvát a tak. A pořád za nim chodim. Ale co já z toho mam. My 
jsme vopravdu jen kamarádi, kdyby jsme byli milenci nebo manželé, tak to je něco jinýho. 
Ale my jdem ven a von řekne- mě neni dobře, votočí se a jde domu. Tak já pak musim tady 
sedět nebo jsem na hale a nesmim nikam. Já bych jela do Prahy nebo tak různě. A já pořád 
takhle  musim čekat,  jestli  mu  bude dobře  nebo  nebude mu dobře.  Tak  jsem si  takhle 
postěžovala a ona říkala, pani mě přijde, že vy se pořád musíte o někoho starat. Já vám 
tady vyjednám, že budete chodit na oddělení se zvýšenou péčí a třeba vyvezete někoho ven 
a budete s nim. A ja, no to jo, ale já zas bych musela být uvázaná a musela bych to dělat  
každej den a já prostě chci jen když já chci a ne z povinnosti, že bych musela. A pomáhám 
tu hodně lidem, tak si nechci přidávat. Ale jsem pomáhací, já jsem tak zvyklá. Já jak mam 
adoptivní dceru, tak ona prostě moc nebyla na pořádek a výchovu dětí, i když jsme se o ní 
starali, tak prostě na to nebyla. Ona měla tři děti, takže já prostě každej den z práce jsem 
tam musela jít, uklidit, uvařit a vypadnout. Ona vždycky honem, abych vypadla. No tak 
děti odrostli, to se zpravilo. No a já byla pořád zvyklá se o někoho starat. Manžel brzy 
zemřel, v 50 jsem byla už vdova. Teď už je to 25 let. Pořád o někoho jsem se starala, a o 
mámu jsem se starala. Všecko jsem. Ale já už teď nechci, já už bych taky chtěla žít. Jsem 
říkala, já mám třeba rok života a tak bych si ho chtěla užít podle svýho. No a to nejde. 
Protože teď už jsem pořád vázaná na něco,že musim, a to mě jako štve. Ale nedokážu to 
ukončit. A to vždycky říkam a dej už mi pokoj a já už prostě nepřijdu a on na mě hudruje,  
kde seš a to, a já to nedokážu si žít svůj život, omezit to a nechat druhé na holičkách, když 
mě potřebují. Neni to dobrý. A neni za to vděk. Protože to je samozřejmost. Zajedno. A 
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jako to mě mrzí. A já nechci aby mi někdo něco dával, já neumím přijímat totiž, já dávat jo, 
ale  přijímat  ne.  Mě  je  strašně  trapně  když  mi  dá  někdo  čokoládu,  jsem  mu  strašně 
zavázaná, tak já mu nosim čokolády taky. To je blbá povaha. Já neumim přijímat. Ale já 
říkam, mě stačí pochválit, mě když nekdo pochválí, tak to já bych se úplně přetrhla. :-) To 
já vim, že když mě někdo hezky pozdraví. Tady sestra jedna mě tak nějak koukla, měla 
fofr, neodpověděla. Tak mi to vadilo, já jsem jí nic neudělala, nic nechci. Až potom tady 
byla nějaká schůze a oni si stěžovali, že ty sestry nezdraví. Tak jsem se přihlásila a oni 
říkali, že tady vás přece zdravíme. A já říkala nezdraví a mě to mrzí. A ona na to- kdo? A já 
říkala, hlavně vy :-) Na mě to hrozně působí, jsem pak smutná. Tak teď mě zdraví třikrát :-) 
Tak já říkam, už je to dobrý sestři, už to máme dneska odbytý. Takže jsme si to vyříkali. 
(Vypráví dále o své práci, jaké tam měla vztahy, jak ji ostatní vnímají)

Včera jsem říkala tady ženskejm, jakej jsem otrok. Jakou mam jedinou radost - televizi a 
čokoládu. Přitom televizi mam voci špatný. No jsem otrok se dívam na seriály- Sestřičky, 
Na Ulici, potom se dívam na Dallas. Z večeře už lítam, nosim si jí sem. Potom se dívam na 
Ordinaci. A já jsem pak tak nešťastná, v Dallasu mi umřel ten muj oblíbenec, tak já jsem 
tady byla ubrečená. A já jsem pořád pod vlivem těch a prožívám to. A mam cukrovku a 
pořád  musim  čokoládu,  tak  to  jsem  taky  otrok.  (Vypráví  příhody  o  svojí  posedlosti 
čokoládou) Vždycky říkam, jedinou radost mam- televizi a čokoládu. Jsem byla u pana 
primáře a ptam se ho a nebude mi to vadit na ty moje oči, že se koukam na televizi? A on  
říkal - neee, vůbec ne, tu hodinu, když se koukáte. A já říkam, budete se divit, :-) ale já se 
koukam už od rána od 7 do těch půl 11 a v noci, když nemůžu spát, tak znova. A on - 
prosim vás a na co se koukáte, tam nic neni... A já říkam, budete se divit, ale já mam jenom 
čtyři programy a vždycky si tam něco najdu. Vždycky. A ženský tady říkaj, co si dělala,že 
tě neni vůbec vidět. A já- no koukam na televizi.

A na ty aktivity tady taky chodíte?

Málo. Teď už málo. Chodila jsem úplně na všechno - na čtení nebo....

A teď?

 Teď chodim buď ven a nebo sedim na balkóně v létě.

Takže už nechodíte vůbec na nic?

Ne-e. Akorát na to Tai či chodíme. Jinak na nic.

A pak na nějaké ty koncerty? 

Ty koncerty.. noo na kino chodim, protože mi říkali teď, že tam musíme chodit, že tam 
chodí málo lidí, že by to zavřeli, jo. No tak se snažim, aby to nezavřeli, tak tam chodíme. 
Ale chodí nás tam 9 asi jenom. A chodíme na takový ty koncerty taky. Ale néé jako tu 
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dechovku, to já nesnášim, já mam ráda country a jazz. Oni říkaji vždycky pojď na to, když 
je dechovka a to já říkam ne, to teda ne :-) Se mnou to tam šije jinak.

A dělali jste nějaký akce s klientama společný, že jste se rozhodli něco (skáče mi do řeči)

Dělali jsme asi tři roky je to, tady mam takový dvě medaile, jsme dělali takový cvičení na 
židlích jo? Tak jsme jezdili po těch domovech důchodců a tam jsme jako vyhráli první 
cenu. Že jsme tady jako nacvičovali tady celejch půl roku. To bylo hezký no. 

A dělali jsteto jako s personálem nebo jen sami? 

Ne dělali jsme to tady.. jedna sociálka to s náma cvičí. A už je to asi dva nebo tři roky. To 
to  utíká.  Dělali  jsme  to  dva  roky za  sebou.  A teď už  jako  říká,  že  zase  budem něco 
nacvičovat, ale ňák se to neuchytilo. Jsme jezdili tam na Mirovickou a měli to jako soutěž.

A máte něco jako že byste se sami tady s klientama scházeli a dělali nějakou aktivitu.

Ne-e, to ne. Akorát jednou jsme se sešli. Ježiš, kdy to bylo, to bylo snad na Silvestra, ne to 
nebylo na Silvestra. Nějak v letě. Nějaká pani tady měla narozeniny, tak jsme se tam sešli,  
tak jsme to tam jako.. já zase jako já.. takže voni seděli a já jsem lítala, jo takže.. jsme tam 
měli takový pohoštění, každej něco přinesli. No a oni říkali, abys nám pomohla, tak jsem 
tam přišla a oni potom seděli a já lítala a vařila kafe a obskakovala jsem je :-) A oni říkali a  
bude to zase jo. A já jsem říkala, já ne že bych tam jako chtěla jít, já jsem radši na Silvestra 
doma u televize, ale kvůli vám tam pudu. A oni říkali, no abys nám pomohla, já vim, abych 
vám to tam udělala :-) Ale potom z toho nějak sešlo, každej jsme si šel za svym. 

A proč už teda nechodíte na ty aktivity? 

Já nevim, mě už to tam nebaví. Já jsem tam šla jako jednou a to byla nová akce zrovna.  
Takže tady byla jedna ta sociální pracovnice a ta měla takovej stůl a na tom měla asi třeba 
hřeben, natáčky a a takovýhle věci a měla to přikrytý. A to jsem tam přišla poprvně, to 
jsem si  říkala,  pudu zase na nějaký ty.  No a ona..  to jsem si pamatovala,  že tam byla 
knížka, hřeben, nějakej zubní kartáček a bylo tam asi deset věcí, tak to jsem uhodla. Tak 
ona to odkryla, tak jsme to všichni měli, tak to mi šlo. A potom to zase přikryla a přidala  
tam věci a ono tam bylo pomálu třicet věcí a já už jsem to nevěděla, už jsem plula :-) Tak 
jsem říkala, to ne, to bych se tam ukázala, že jsem nejblbější :-) Protože ostatní to věděli, 
oni tam chodili pořád, oni už to znali. A tak jsem říkala, to ne, to bych se tam schodila. To 
by nešlo. Tak sem tam přestala chodit. 

A jak se o nějakých těch nových aktivitách dozvídáte? 

Jo voni nám to buď hlásej ráno, co je.

Rozhlasem?
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No. A pak jsem taky chodila na tokový to, jak se tam pouští přání na písničky. Takže to je 
taková ta, jak si řeknete písničku a oni vám ji zahrajou. To se mě líbilo, to sem tam byla asi 
třikrát. 

A dostáváte  ty  aktivity  jako  nějak  napsaný? Třeba na papíře?Co se  bude dít,  jaký  ty  
koncerty a tak?

Jo  takhle. No a potom to tam visí, tam je tabule. 

Ta dole v hale, žejo.

Tam je každej den, co je. Je tam nekoná se, nekoná se nebo se to koná. A vona vždycky 
když ráno hlásí, co je jako za celej ten den, tak to hlásí, co je. Jsou koncerty nebo prostě tai  
či... V pondělí je Tai či a kino, tak tam chodim. A zase tam nechodim ráda moc, protože je 
to takový neto,  nebaví mě to.  Ale zase je nám líto toho pána,  protože on tam chodí z 
pensionu a zadarmo a chodí tam vždycky 5 lidí. A on je takovej, je rád, když tam přijde 
někdo, tak tam prostě chodíme jenom jako aby měl radost, že tam cvičíme. A je nás tam 
teď asi 9. Hm. Ale už se mi tam jako tak nějak... Jo a chodila jsem vždycky na ten Kabát, 
jak tady čte z novin a takový ty novinky politický a všechny takový ty. Tak to jsem chodila  
docela ráda. Protože, zase, jsem měla otázky jenom já a oni říkali, prosim tě ty pořád se 
ptáš a na nás nezbyde .-) A já říkam no aspoň máte vo čem se bavit, protože když jsem tam 
přišla a byla jsem zticha, tak voni nikdo nic neříkal. A tam se ptají, tak co, máte někdo 
něco, chcete se zeptat.. a oni ticho. Tak já furt jsem se hlásila. A oni - no ty tam přijdeš a 
furt se hlásíš, na nějaký kraviny se ptáš. No tak říkam - aspoň mi odpovídá a je tam živo,  
žejo. No a tak jsem tam přestala taky chodit, ale to mě mrzí.

A proč jste tam přestala chodit? 

Přestala jsem, protože ten muj známej vždycky říkal, pojď radši ven, tak jsme chodili radši  
ven, ale teď už chodíme taky málo no. 

A měli jste nějakou možnost ty aktivity ovlivnit, co se tady bude dělat?

No, ani ne.  Jako třeba ty šipky, tam chodí dva-tři  lidi.  Tak to mě jako moc nezaujalo. 
Potom tady dělali ten petanque, tak to mě taky moc nebavilo..

Ale že by ses vás třeba personál zeptal, jakou vy byste tady aktivitu třeba uvítali?

Ne-e. Teďka teda vlastně říkali, že jak je to sezení, ty haly, jak jsme to včera měli, jak jste 
tam byla. Tak tam si říkáme, co jako bychom chtěli nebo co by se nám líbilo, tak já jsem 
včera jako říkala, že když jdu na ten koncert, že tam trpim. A oni říkali, proč. A já na ně- 
nezlobte se, ale já v tý hale, všechno je to tam hezký, židle nový, hezký všechno, ale ty 
závěsy jsou tam hrozný. Já říkam, přijdu tam, sednu si, čekam teda na ten koncert a říkam 
si, až bude konec koncertu, tak já pudu, strhnu ten závěs, vyperu ho tady a zas ho tam 
pověsim :-) Tak už mi to nedalo,  jsem si říkala, napíšu tam ty stížnosti,  jak je tady ta 
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krabička. No jo, ale říkala jsem si, že když se tam podepíšu, tak budou mít zase vztek, že já 
do toho zas vrtam jako vždycky. Tak to ne. Ale když se nepodepíšu, tak je to blbý, třeba 
budou hledat to písmo, kdo to napsal :-) Voni by mě třeba vyhodili. Tak to ne. Ale nedalo 
mi  to,  potkala  jsem ředitele  a  říkam mu-  nezlobte  se,  ale  -to  bylo na schůzi,  jsem se 
přihlásila-  nezlobte se,  ale  jedna věc mi tady vadí.  Ty závěsy jsou utrhaný,  vypadá to 
hrozně, při tom koncertě na to čumim pořád. Tak jsem si dodala odvahy a řekla to. A on 
povídal, že to ví, ale bude se tam malovat, tak se to pak udělá při jednom. Ale už jsem tady 
13 let a furt je to stejný, zaprášený, tak to už se asi nedočkam. No a teď jsem to řekla ještě  
na ty schůzi v hale a ona mě chválila, že je to dobře, že říkáme takovýhle ty nedostatky. ...  
Takže  takovýhle věci  jsou tady,  ale  jinak se mi tady líbí,  já  už bych nikam jinam asi 
nechtěla.  Mohla bych jít,  mohla bych do domova důchodců k vnučce. A já jsem na ní 
hrozně zvyklá, protože u mě bydlela ta vnučka. Ale já jsem jí říkala, Petro já bych tam 
umřela, já jsem zvyklá tady a tady si jedu do Prahy, kdy chci a kam chci, žejo, a mam to 
zadarmo všechno. A ještě jsem říkala teď nedávno, šla bych do zologický a už  mam za 
korunu jenom vchod, vstup jo. Jenže ten muj známej, ještě mu neni 70 :-), tak čekáme, 
jestli  se  toho  dožiju  :-)  Já  jsem  tůdle  říkala,  že  to  mam  ještě  tak  na  rok,  na  rok 
naplánovaný, potom že už vodejdu. A vždycky jsem říkala, tak já si chci tenhle rok užít,  
vopravdu abych si to užila, protože vim, že budu končit. :-)

A šlo by tady hromadně naplánovat hromadný výlet do zoo? Dá se to?

To jsem říkala, ale oni říkali, že už by tam těžko někdo došel právě.

Tady už neni nikdo takhle aktivní jo?

Dřív, když já jsem tady byla, prostě dřív, tak jak maj ten autobus malej, tak voni vždycky 
každej rok se tady dělal na jaře nebo na podzim, na jaře se jezdilo ještě v květnu než byly 
prázdniny, tak se jezdilo na Větrov na dovolenou na tejden a vždycky je tam vodvážel 
tenhle autobus, protože ono se jich tam vejde asi osm, tak jel vždycky dvakrát, tak tam 
strávili tejden, strašně se jim tam líbilo. A potom na houby na podzim. Tak to jezdili na 
tejden tý rekreace, tak to se jim líbilo. No ale to už ani to neni. A potom jezdili po tý Praze  
jako na večerní Prahu. No a letos říkali,  že už se přihlásilo málo lidí,  tak se to už ani  
nekonalo. Už to vodpadá no. 

A byla to iniciativa teda spíš těch seniorů?

Ne. Spíš jako těch vedoucích. Ale říkam jako dřív jsme chodili, třeba já jsem chodila až do 
tý Tróji. Až tam jak zabili tu Aničku, tu blondýnku. Tak teď už se tam jako bojim sama. 
Von vždycky vrátnej říkal, prosim vás kam jdete. Tak jsem říkala, že jdu do Troje, projdu 
tim blazincem, pak psí hřvitov tam byl a přišlo se tam do ty kolonie. Tam jsem chodila, 
tam byl les. A vrátnej říkal, nechoďte tam, kdyby vás někdo přepad.. A když jsem přišla tak 
říkal,  tak  co?  A já  na  to-  a  nikdo  mě  zas  nepřepad.  Nikdo.  Vidíte,  já  tam chodim a 
nepřepadne a nepřepadne, to abych si nalepila stovku na čelo :-) Ale dneska už se tomu 
nedá smát. Teď je to s tim špatný. No a jak tady mam toho kamaráda, tak on bydlel v 
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Mirovický, tak já každej den v půl jedný jsem vyrážela, přes ten les na návštěhu. Von je 
sám nikoho nemá, teď ještě ten Parkinson, tak mi ho bylo líto, ale už mě štve. Von vždycky 
vyletí, zařve na mě. Tak to už začínam být uražená. (Vypráví o procházkách) Časem mě to 
začalo unavovat, tam za nim chodit, tak jsem se tu za něj přimlouvala, jestli by ho nemohli  
vzít sem. A teď si zas říkam, že to bylo lepší, když byl tam :-)

A chodíte za ním každý den?

Hm, on prostě nesnese být sám. Má nějakou fobii z malejch místností. Takže když u něj  
nejsem já, tak on chodí na tu halu a tam sedí. A když jsem u něj já, tak on má vždycky  
zavřený topení a já tam mrznu. On je pořád v kraťasech, i v zimě. A já tam musim bejt  
zticha a to já neumim a zima je mi tam. A tak jdu za hodinu domu a on na mě, kde pořád  
lítam, ale já se jdu domu vohřát. A u něj musim čumět na televizi jen co on chce, kouká na 
auto, a to mě neba, to bych tady mohla hezky koukat na seriál. Já mam rýmu, pořád kašel 
kvůli němu. Tak mu říkam, dej mi pokoj, tady sedět musim, držet hubu :-) Co já z toho 
mám. Už bych si v těch osmdesáti chtěla žít taky po svym. Jenže on má fobii, aby nebyl 
sám a nikoho nemá. (Vypráví mi dál o něm) Občas přijde on se,  ale spíš já tam, protože on 
tam má dvacet programů a jen těhle pár. ... Ale jsou tady takový situace, smutný i veselý, 
ale už jsem si tady na to zvykla, že mi to nevadí.

A ještě co se týče těch volnočasových aktivit, jste radši, když si to můžete vybrat nebo když  
byste si ho mohla určit?

Já, když přijde na to, tak já se zúčastňuju všeho, jo. Prostě jsem taková, že všude.. i když 
teď už se trošku stranim, to je pravda, ale ne že by mi to dělalo potíže, mohla bych chodit 
na všechno. Akorát ten muj známěj by mi říkal, zase někam lezeš a já jsem tady sám, takže 
jako se spíš přiklánim k němu, že jako radši chodíme ven. Ale stane se mi, že prostě řeknu 
a končim. Do konce roku jsem říkala, že budu chodit a od novýho roku, že jako sama budu 
chodit. No a po tom novym roce řek a půjdeme ven a já, že půjdem, jenže on přišel ven a  
řek, že nemůže jít, že se necítí na to, on bere každý tři hodiny prášek na toho parkinsna a 
on nemůže chodit. Tak já si říkam, krucinál, a proč já bych se na něj pořád vázala, tak jsme 
se chytli  a  jsem říkala,  končim.  Já  se  nechci  pořád  někomu přizpůsobovat,  já  se  chci 
konečně v těch osmdesáti letech žít po svym. Ale já remcam, ale já stejně přijdu. A ten jeho 
kamarád říkal, to je fajn, že si tak rozumíte a já na to, ale my si už vůbec nerozumíme :-) 
To je  zajímavý,  já  to  nepochopim.  On je  tak  pomalej,  než  se  otočí,  a  já  jsem prostě 
rychlá,jsem v tu ránu pryč. (Vypráví jak se setkávali, když bydlel ještě v bytě, jak mu radila 
s nábytkem) Musí být po jeho, třeba mě poslechne, ale nesmim na to poukazovat, musí to 
být jeho nápad. Podle něj když ženská nemá vysokou školu, tak neni normální člověk. :-) 
Ale já mu říkam, hele ty máš vysokou školu a dělals ekonoma, já jí nemam, ale taky jsem 
dělala  ekonomku.  Já  jsem dělala  zahradnickou školu,  ale  já  nesnášela  hlínu.  Tak jsem 
říkala, tak to ne, to já půjdu do kanceláře. Tak jsem dělala v účtárně. To mě bylo osmnáct. 
A když jsem tam byla půl roku, tak jsem se těšila na třináctej plat. Ale říkali, kdo se ho 
nezřekne, tak dostal výpověď. A to byla ta akce z kanceláře do výroby. Tak to já byla daná 
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do ČKD do výroby jako devatenáctiletá holka. A zrovna tam byl vedoucí známej našich 
rodičů. No a bylo tam šest chlapů a já. (vypráví co tam dělali, měla úraz- zlomené žebro, 
byla tam sranda, moc se jí tam líbilo, třeba si zlomila ruku a brečela, že nebude moc chodit 
do práce) Uteklo to všechno, strašně to uteklo. A tady občas taky člověk zažívá takový 
srandičky. Ale už to neni vono, už jsme takový nějaký...

A chodila jste i někam jinam na aktivity než do tady, do jiné organizace?

Ani ne. To akorat když jsem šla tady venku, tak tady za mnou přiběhla pani, jestli si ji 
pamatuju, že se mnou dělala v kanceláři. A já vůbec. Že prej mi vždycky říkali Alenko, že 
jsem pořád mluvila o své dceři, že jsem neuměla mluvit o ničem jinym. A pak tu byla jedna 
pani, že k nám chodili vždycky na návštěvu. A ona říkala, že k nám neradi chodili. A já 
jsem říkala, ježiši proč? A ona, že když jim něco třeba upadlo, tak já to honem honem 
sbírala, košťátko. A já ježiš, to jsem dělala? :-) Ježiš, tak to jsem se zastiděla, jsem říkala,  
ježiš tak to se omlouvam. Já jsem to vždycky dělala u vnučky. Ta jedna je pořádná, ta 
druhá jakš takš, ale ta třetí je po mámě nepořádná, strašně. Jsem vždycky říkala, jestli si to  
nemůže uklidit, ale po tomhle rozhovoru, už to vždycky jen odsunu a řeknu si, že jim nic 
nebudu říkat. Jsem se zastyděla, že jsem byla taková puntíčkářka. Asi jsem byla protivná. 
Ale teď už jsem nějaká zvyklá, ani jsem tady nechtěla teď uklidit od uklízečky. 

Tak já se ještě kouknu, co tu mám za otázku.

Jee, já vás ani nenechám se zeptat co?

Ale vy jste mi asi všechno tak nějak zodpověděla, takže dobrý. Akorát jsem chtěla vědět,  
jestli tady domov spolupracuje s nějakou organizací. Víte o něčem? 

Tak  ta  mateřská  školka,  počkejte  a  ještě  takový  ty  senioři.  Jezdí  sem  jedna  moje 
kamarádka, ona je v nějaký takový skupině, jak je to - těch 90+, senioři 90 nebo tak nějak. 
A ty sem právě jezdí pravidelně tak dvakrát třikrát do roka. 

Jako že představení dělaj nebo?

Noo. Jee, já už budu muset jít na oběd za chvilku. No ta školka sem jezdila a tyhle senioři. 
Ale oni jezdí po celý republice, ty seniorky.

A kdo tu spolupráci sjednal?To asi nebyli senioři.

Von  to  nějak  sjednával,  Vomáčka  to  sjednával  (pozn.  Vedoucí  hudebních  aktivit  v 
Domově). On vždycky pozve někoho na koncerty.

A myslíte, že se stane, že by klienti někoho doporučili?
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To asi ne. A chodila jsem nějaká pani z pensionu, tak ta tady vždycky předčítala jako. Jo a 
maji tady ještě, ale toho už se nezúčastňuju, jezděj tady na ty šipky a dělaj soutěž. Ale 
nevim, kdo to tady dělá, ty šipky. 

A že by klienti si takovou aktivitu navrhli sami?

Myslim, že tu neni nikdo takovej. Já vim, že když jsme tenkrát dělali ty tance, tak jsme se 
těžko dostávali osm lidí dohromady. Že tam přišli a zase hned tam nepřišli, a jak se to 
nacvičovalo půl roku, tak s tim byli docela potíže. A ty děvčata, co to tu dělaly, tak ty už 
tady ani nejsou, už maj rodiny, už odešli. Ale Vomáčka zajišťuje koncerty a ty smlouvy má 
s nima. No a pak ty šikulky, ale já teď už nevim, kdo to má na starosti. Nesleduju to. 

Jééé, tak koukam, že už jste mi asi všechno zodpověděla. Povídáte tak hezky strukturovaně,  
tak už se nemam na co zeptat, tak děkuju.

č.5.2. Informátor 2 

(muž, 83 let, samostatný, chodící)

Posaďte se, kde se vám líbí. 

Tak já si sednu třeba sem. 

Potřebujete k tomu něco?

Nepotřebuju nic, jenom vás :-)

No tak to toho moc nepotřebujete. :-)

Jste důležitej :-) Takže vy jste říkal, že jste tady dvnáct let.

Dvanáct roků.

A bydlel jste předtim v těch penzionkách nebo ste šel rovnou sem?

Ne, rovnou sem.

A jak dlouho jste si žádal předem?

Tak... Já jsem si žádal... v roce 98... jestli to říkam dobře.  A v tý době, kdy jsem dával tu 
žádost, tak to se ještě dávalo na obvodních úřadech. Jo? Tak v té době byla čekací lhůta 4 
roky do domova důchodců, ale já já v tý době, to už je 15 let zpátky žejo, tak to jsem byl  
ještě plnej energie, tak to jsem si dával žádost do těch penzionů, kteří už jsem nepatří, to 
jste informovaná žejo?
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Jo.

No tak  dřív  to  patřilo  I  ty  pensiony  spravovali  tady.  Tak  jsem si  tu  žádost  dával  do 
pensionu s tim, že tam je vlastní jako sporáček, elektroměr, vlastně je to byt neni to pokoj 
jako tady, je to vlastně garsonka.

Já jsem se tam byla podívat.

Byla? No tak vidíte, tak víte o čem je řeč. Tak když jsem měl asi dva roky zažádáno, tak 
jsem začal obšlapovat magistrát, že jo. Dřív to nemělo cenu. No a tehdá jsem se dozvěděl, 
že v té době je čekací doba do pensionů 8 roků a to mě teda úplně šokovalo, žejo.

A vy jste bydlel v Praze?

V Praze. A já jsem z různejch důvodů, I osobních jsem se potřeboval už, chtěl jsem teda, 
ale hlavně jsem se pak už potřeboval z toho bejvalýho bytu už jako definitivně dostat pryč.  
No tak mě řekli, že si mam jako požádat o převod. Což mi pak během 14 dní vyřídili. A 
pak jsem čekal, takže celkově jsem pak čekal 4 roky. Necelý. A tehdá mi ještě říkali, teda 
když jste se na to ptala.. tak já jsem tak dvakrát za rok na ten magistrát šel a tam jsem 
obšlapoval a okecával a připomínal se, aby mě přistrčili do pořadí :-) No a tam se vystřídali 
asi tři referentky mezi tim. Přišla nová, další, jak se říká nový koště dobře mete :-) tak ta 
přišla na to, že v tom bejvalym zákoně, teď to snad neni v tom sociálním, kterej je asi z 
roku 6 nebo 8, no to už jsou detaily. Zkrátka ta mě přivedla na myšlenku, že přednost mají 
osamělí žadatelé. Čili, kdo napsal do žádosti, že má rodinu, třeba děti nebo takhle, tak ten 
kdo neměl nikoho, že byl úplně sám, tak byl v pořadí upřednostněn. Což se jako týkalo mě. 

Vy teda nemáte žádný děti ani nikoho?

Ne, ne ne. Takže jsem čekal no necelý ty čtyři roky. Možná tři a půl. Tak to jsem se dostal 
sem.  A čirou  náhodou  jsem se  dostal  do  přízemí  se  zahrádkou  a  hlavně  taky  nemam 
sousedy :-) Jenom jednoho, kdežto ostatní je maj. 

Takže vám to vyhovuje?

Tak mi to vyhovuje.

Takže jste pořád v jednom pokoji?

Pořád v jednom. 

A kolik je vám vlastně let? Jestli se můžu zeptat...

83 let. To si tam taky někde píšete, že jo? Na to se mě vždycky ptají jako první :-) Vy jste 
první, která se neptá jako na první věc na věk. :-)

Já se vás zase zeptam, jestli se vám tady líbí?
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Moc. No. Já jsem, jak už jsem to naťuk, ale to zas nemá cenu, každej má jiný důvody, ale 
já ještě než jsem šel do důchodu, léta předtim. Páč jsem kdysi míval rodiče v domově 
důchodců a chodil jsem za nima na návštěvy, tak jsem si už tehdá začínal uvědomavat, až 
jednou budu starej,  jak je to dobrý a potřebný bejt nezávislej.  Prostě dostat se do toho 
domova důchodců. Jo. Takže jsem se na to připravoval duševně už předtim no. Ale pak 
jsem stejně asi deset let v důchodu ještě bydlel v bytě a pak teprv jsem se nastěhoval sem.

A žádal jste si i někam jinam? Nebo podle čeho jste si vybíral tenhle domov?

Tehdy sem bydlel na Praze 3, takže tehdy jsem musel podávat žádost na sociální odbor 
Prahy 3, prostě v místě bydliště. A tam mě nabídli tři možnosti.  Praha 8, 14, nějak ten 
magistrát, protože všechno to patřilo magistrátu, vlastně tohle oficiálně taky pořád patří 
magistrátu města Prahy, žejo.  Takže to měli tak nějak rozparcelovaný, takže mně na tom 
Žižkově nabídli 3 místa. Ale moje základní podmínka, protože to jsem ještě vybíral, byla 
že chci jednolůžkovej pokoj, jinak to prostě musim nějak přežít, žejo. No a jednolůžkový 
pokoje byly prakticky výhradně tady, ale teď jsou další domovy třeba v Hájích, v Chodově. 
Tak tam se nastupuje  zásadně do dvoulůžkovýho pokoje.  A kdo chce,  tak si  to  dá do 
žádosti a čeká tam třeba rok, než se uvolní místo a pak se dostane do toho jednolůžkovýho.

A je lepší mít teda pokoj pro sebe, i když je to malinký?

No no. No to je stejně velký. Pokoje jsou stejně velký. Takže to byl hlavně tenhle důvod, 
že jsem chtěl ten jednolůžák. Což se teda tady splnilo. Když ještě odbočim, tak tady u nás 
je hrozná výhoda, rodiče bydleli v Kobylisích ve staršim domově a různý jiný, kde máte 
společný záchody na patře nebo na chodbě, kdežto tady má každej svůj záchod, což je 
obrovská výhoda. No takže to byl ten hlavní důvod, že chci bydlet sám. No a schodou 
okolností, úplnou náhodou tadle... místo tyhle Bohnice... Znáte jiný domovy důchodců v 
Praze?

Moc ne. Jenom na Praze 6 jsem se byla podívat.

A Kobylisy znáte? Domoc důchodců. 

Ne, neznam.

To není odsuď tak daleko, na druhou stranu. Tam právě bydleli moji rodiče. No a když 
zemřeli,  tak  oba  byli  pochovaný  na  hřbitově  na  Kobyliskym hřbitově.  To  je  konečná 
tramvaje  Kobyliská  vozovna  a  ta  vozovna  má  shodnou  zeď  se  hřbitovem.  A já  jsem 
pravidelně, kromě nějakých vyjímek, jsem jednou týdně v pátek po prácijsem jezdíval na 
hřbitov, pravidelně, až na malý vyjímky. A měl jsem to v pátek po práci a bral jsem to jako, 
já jsem turista, takže já jsem hrozně rád vandroval a chodil, takže jsem jel na ten hřbitov, 
jsem přijel někdy ve dvě nebo ve tři až čtyři a pak prostě bylo volno, byl pátek, tak jsem 
prostě vymet Čimice, Kobylisy, Chabry a všechno, kde jsem šel do hospůdky potom na 
večer :-) Takže jsem to tady už tak nějak znal. No ale hlavně to byla čirá náhoda, že jsem 
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měl tu myšlenku, že budu chodit na ten hřbitov tady přes Čimickej háj se jde, to je krásná 
procházka, ten je vidět tady z okna. Takže to byla ohromná shoda okolností.

A byl jste se někde podívat? Jako v jinym domově důchodců?

No prakticky ne. Když mi to vysvětlili,  jak to tady vypadá, tak už jsem se šel podívat 
jenom sem. Jenže ještě s tim hřbitovem... kdyžtak mě zabrzděte :-)

Ne, dobrý, povídejte. :-) Já si pak vyberu, co se mi hodí do té práce :-)

Tak nastaly tady situace, tak dva až tři roky zpátky, předtim než jsem se sem měl teda 
stěhovat,  tak  dvakrát  zplundrovali  ten  hřbitov  Kobyliskej.  Mně  tam  vylomili,  já  měl 
vokýnko na urnu jo, no tak jsem tam přišel před Vánocema, no a vykroucený, vylomený 
dvířka, páč to dávali do sběru, žejo. Ale jelikož neměl sílu, tak rozbili vokýnko a dveře 
ukroutili a nechali to tam bejt. Tak to byla první rána. Ale pak nastala další rána, že jsem 
přijel zas na tu návštěvu a koukam, zas dvířka otevřený a urny pryč. 

To je hrozný.

Dva tam byli, maminka a tatínek a pryč to bylo, urny takový ozdobný no. No tak jsem 
hned šel tam do tý kanceláře, žejo. No a ty mi říkali, že tam řádili minulý týden v noci  
vandalové a  že ukradli  ty  obaly,  ty  dali  asi  do sběru,  ale  ty  vlastní  urny, to  je  taková 
obyčejná vošklivá plechová krabička, tak oni vykradli asi deset hrobů a tohle rozházeli po 
tom hřbitově,  si  představte,  jak  asi  utíkali  pryč.  No  tak  oni  to  posbírali,  měli  je  tam 
složený, oni jsou popsaný, jména tam jsou, takže ten muj snadno našli. Samozřejmě to se 
vyšetřovalo na policii žejo a tam se mnou sepsali protokol a říkali, že těhle případů mají 
hodně a že neví, co s tim dělat. A ptali se mě na škodu, tak ta škoda byla do tisíce a krádež  
nebo škoda do tří tisíc, tak to není přestupek nebo jako zločin, kterej vyšetřuje policie, ale 
to je přestupek a ten řeší obecní úřady. Takže ten policajt mi rovnou řekl, když jsem udal 
tuhle cenu, abych si nedělal žádný naděje. Že dokud nechytí někoho přímo za ruku, tak se 
to nikdy nezjistí. Takže to byla taková rána, kterou jsem dostal těsně předtim než jsem se 
sem nastěhoval. I když jsem měl iluzi, že budu chodit přes Čimickej háj na procházku. 

Takže tam nechodíte?

Takže hned ten první  nebo druhej  rok,  co jsem se sem nastěhoval,  tak jsem šel  na tu 
hřbitovní správu a nechal jsem si převést na Olšany na rozptylovou louku a tam chodim na 
tu rozptylovou louku. Teď jsem tam byl na Vánoce samozřejmě a na dušičky a já nevim, co 
všechno. Tak mi ani nakonec tak nevadilo, jako některý jiný lidi ten rozptyl se tomu brání, 
teda rodiny ne ten neboštík :-) Tomu už je to fuk :-) A někdo to takhle nemusí. Ale mně to 
jako nevadilo, ale naopak, jak vám řeknu, teď to bude čtyřicet let, co rodiče zemřeli, takže 
já jsem se šíleně nachodil na hřbitovy :-) Jako zahrado zelená, takže příjemná procházka a 
zeleń žejo. Tak jsem prostě... jo... takže jsem se rychle rozhod, že ty urny převezu na ten 
rozptyl a tady to necham plavat, to nemělo cenu. Tak to byl jeden důvod, ten hřbitov. Ale  
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nejdůležitější byl ten jednolůžkovej pokoj. Já jsem sice člověk takovej, mám rád legraci, 
mám rád zábavu, chodim na ty hry a tak dále, ale abych bydlel s někym v pokoji, to si 
nedovedu představit. 

A vy jste bydlel celý život sám?

No. V garsonce. Sám. 

A celý život v Praze?

Celý život v Praze. Já jsem se tu narodil. 

A máte teda nějakého příbuzného?

Ne, nemam. 

A chodí sem za váma aspoň nějakej kamarád z dřívějška?

:-) No to už jsou nebožtíci. Tak těch pár nebožtíků nechodí. Ale mam takovou kamarádku, 
která je taková že ráda cestuje po Čechách a podobně. A s kterou jsme se nějak sťukli 
dohromady, když jsem nastoupil do důchodu někdy před víc než dvaceti lety. Tak jsem 
jezdíval v sobotu, dělala cestovní kancelář nějaká taková ty jednodenní výlety, některý to 
dělaj i dneska, jo, že se jede třeba já nevim do Pelhřimova nebo já nevim do Havlíčkova 
Brodu a něco kolem toho, že jo. Tak to mě ohromě bavilo, tak jsem jezdil. A tam právě  
jezdila taky jiná pani, která s kterou jsme se potom prostě dali nějak dohromady, sčuchli a 
začli jsme si po těch výletech vždycky říkat, sakra tak my jsme byli támhle a mohli jsme 
ještě hodinu odbočit s tim autobusem a ještě se podívat támhle. Jo a to nešlo samozřejmě. 
Ale tak nám to vrtalo v hlavě nějakej rok. Že jsme si nakonec řekli, že si uděláme vlastní 
cestovku a začli jsme prostě vandrovat po svým. A měli jsme to dokonce rozdělený tak, že 
ona vymejšlela ty návrhy, protože měla doma takový všecky možný průvodce a já nevim 
co. Já zas měl jízdní řády a mapy, takže jsme to dali takhle dohromady. 

Takže jste si pronajali autobus?

Nee. Jen my dva sami. Právě jsme si jeli úplně po svým. 

Aha. Já myslela, že jste se rozhodli to pořádat i pro veřejnost. 

Nee, to ne, to ani moc dobře nešlo. Teď byste musela mít konsesi a dřív za bývalý éry to 
musel být nějakej, to nešlo v podstatě, no to je jedno. Ale prostě začli jsme, jsme se sehráli 
tak, že ty jízdní řády, mapy a tak. Ale teď už vandrujeme málo, páč nohy už mi moc nejdou 
a ona měla taky nějakou něco s nohou nebo co loni a předloni, tak už taky moc nevandruje. 
Ale, zase se to tak nějak semlelo loni, tady se sbírá pečivo, možná že jste se toho všimla, 
tak to některý lidi sbíraj pro slepičky, že mají rodinu. No a ta kámoška když tady byla 
někdy na jaře na návštěvě, tak náhodou viděla, že naproti sousedce chodí její dcera a že 
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mají doma slepice, tak prostě abych to zkrátil, tak oni taky mají doma slepice, tak teďko 
jezdí jednou nebo dvakrát za tejden jezdí přes Prahu, ona je z jižních Čech a staví se tady, 
vezme si tašku rohlíků a tohle. A teďko vandrujeme takovymhle způsobem no. Ona má 
domeček, mívali králiky, teď mají ty slepice a podobně. Ale abych to teda dořekl. Ona si 
koupila asi před deseti lety, ona bydlela dřív v Praze, no ale pak se začala ohlížet a koupila 
si byt 1kk levnější u Lysý nad Labem. To byl tam bejvalej vojenskej prostor a pak to začali  
rekonstruovat a bylo to tam prostě levnější než okolí  Prahy. Tak jsem chodil s ní jako 
expert :-), protože já jsem stavař že jo, až se podařilo ťuknout tady na to. A poslední tři 
roky teda jezdí z Prahy vlakem do Lysý. No tak tam jednou za tejden za dva tejdny dojíždí  
se  podívat,  co  se  tam děje  a  zařídit,  no  a  jelikož  v  Praze  musí  přestoupit,  tak  při  tý 
příležitosti  se  tu  staví,  nabere  si  tašku  rohlíků,  no  a  takhle.  Takže  to  máme  takhle 
zkombinovaný. A když už jsem to takhle nakous, tak vám něco ukážu. (ukazuje mi mapy, 
kde všude byl) Já jsem byl teda i jako v klubu turistů, tam jsem byl i jako vedoucí, takže 
jsem byl takovej polo-profesionál. Takže když jsme začali takhle ve dvou, tak to pro mě 
byla zábava, mě to bavilo. Tak když se to rozjelo, tak jsem si začal kreslit takhle mapu 
(ukazuje mi ji a vyprávíme si o toulkách po Čechách) Poslední inventuru jsem dělal asi 
před dvěma roky, kdy jsme teda jako fakt přestali jezdit. A měl jsem asi přes 130 výletů za 
těch dvacet let. Ale tak nebudu vás zdržovat, pojďme k těm vašim otázkám.

Tak tohle povídání s tím trochu souvísí :-) Ale chtěla jsem se zeptat, když jste přišel do  
tohohle domova, jak jste se tady seznámil s ostatníma? Jestli vás tu nějak uvedli, jestli jste  
měli společnou schůzku...

No. Nějak postupně. Jako když jsem nastoupil tak jako každej, kterej nic neví, no tak mě 
samozřejmě informovali, že je tady knihovna, takovýhle ty hry a všechno, což jsem asi 
první  tři  roky  nebo  jak  dlouho  úplně  ignoroval.  Z  důvodu,  že  jsem  byl  ještě  hodně 
pohyblivej  :-)  takže  když  jsem  moch,  tak  jsem  odtud  vypadnul  a  vyrazil  ny  tyhlety 
jednodenní nebo i polodenní výlety, do Berouna se dá jet na půl dne po obědě třeba, do 
večera, že jo. No tak jsem vandroval, jak to šlo. No a potom, pak mě tady nějak uhnali, že 
jednou  za  rok  je  nějaká  soutěž  v  Domově  důchodců  Malešice,  kde  všechny  domovy 
pražský jako vysílají takovou skupinu 6 lidí. No a kde je kuželky, šipky, vrh koulí, teď 
nevim, co to tam ještě je, nějaký ty paměťový tydle. Je to na celej den vždycky, odsuď nás 
tam vezou autem, v 9 se jede a ve 4 se tak vrací zpátky. Takže na to mě ukecali. 

A kdo vás ukecal? Personál nebo...

No ty sociální terapeutky, že by někoho potřebovaly. Ale :-) zas taková sranda. Mě už tady 
atakovali víckrát, protože mě jako otipli, že bych na to mohl být a tohle. A ono to bylo i 
vyvěšený a já jak jsem četl sportovní hry, tak já jsem totální nesportovec, jo :-) Turista to 
jo, tak to jsme dělali jednou týdně minimálně 20 km výlety, tak toho jsem měl plnou hlavu, 
i jsem je dával dohromady ty výlety jako ten cvičitel nebo tak něco. No takže to mě totálně 
odradilo a asi dva roky mě hecovali, tak jsem říkal dejte mi pokoj, ještě tam budu běhat 
nebo skákat. No tak jak jsem slyšel slovo sport, tak mě to odradilo, ale nakonec mě ukecali 
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a  jel  jsem tam a  zjistil  jsem,  že  tam je  ohromná  zábava,  že  to  ohromně  funguje,  že 
dostanem k svačině párek, já mám hrozně rád párky :-)

Tak to máte určitě rád to grilování tady.

Noo.  No a od tý  doby, teď jsme tam teda byli  v  říjnu,  tak jsem tam byl  potřetí  nebo 
počtvrtý. A vždycky jsem tam chytil nějakej ten diplom, kterej mam schovanej. I nějaký 
medaile (ukazuje mi je) Ale už ani nevim, za co to je. Oni některý byly společný za tým a 
některý individuální. Třeba tady první místo za kuželky. 

To tu trénujete, že jo?

Noo. To tu trénujem. 

No a znáte se tu taky s někym s klientů s kym se kamarádíte?

Jo, a takhle. Takže to jsem se dostal k tomuhle a začal jsem timpádem trénovat, tak jsem 
začal chodit tady na šipky, na kuželky, na ty hrátky s pamětí a takovýhlety. A vyloženě mě 
to chytlo a dokonce jsem se tomu divil, jak jsem se tomu dřív vyhýbal, tak že mi docela 
začlo bavit. 

A dřív jste šipky nikdy nehrál?

Ne, to ne. A tam mi to začlo prostě bavit. A... a teď teda odpovim, jak se tady projevuju. 
Jinak teď zase trochu odbočim, máme tady výborný hudební pořady v kulturnim sále. Visí 
tady plakátky a podobně. 

To dělá pan Vomáčka tady ne?

Znáte ho? 

No tady odsuď. Na zvýšené péči jsem  ho potkala, chodí za pacientama s nima zpívat. 

No takže ho znáte. A víte jaký měl zaměstnání předtim?

Nevim.

Člen české  filharmonie  violončelistů,  takže  profesionální  hudebník  a  potom toho se  v 
nějakejch  letech  chytil  jinak,  až  se  chytil  tady,  čili  tady je  jako myslim jako hudební 
terapeut. Tak ten kromě toho, že tady hraje jejich orchestr, taková kapela, tak dvakrát do 
měsíce  pouští  z  gramofonu  vážnou  hudbu,  čili  klasickou  synfonickou  hudbu,  což  mě 
vždycky hrozně bavilo. Já jsem byl abonent filharmonie český právě. Tak to mě bavilo a 
baví pořád, tak to jsem nadšenej, protože myslim, že tohle jinde nemaj takovouhle úroveň. 
Tak to je taky jedna věc, na kterou pravidelně chodim, tak to je další aktivita tady. No a 
teďko s těma lidma tady, k tomu se furt nemůžem dostat :-) Tak kromě tý skupiny, co se 
scházej na aktivitách, některý chodí na šipky, některý chodí na tu hudbu a tak dále, tak to 
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se jako známe, že jo, a popovídáme něco o tom a tak, ale s nikym jinym z těch ostatních 
lidí se moc nebavim, on je tady takovej babinec, tomu je lepší se vyhejbat :-) 

To vás chápu. No a s těma s kterejma se vídáte takhle na těch šipkách, tak se třeba pak  
vídáte i jinde?

To ne.  To je  jako zajímavý,  se  sejdeme jednou za tejden na těch aktivitách,  ale  bližší 
kontakt žádnej nemáme. Já teda mam takovou tu mentalitu, že mam rád legraci a zábavu, 
že na těch šipkách se známe a popovídáme, ale tim to končí. 

A vyhovuje  vám ten  program co  tu  je?  Nenapadlo  vás  třeba že  byste  tady  sám něco  
zorganizoval? 

:-) Ani nápad. Nevotravuju vás nebo tohle, já když se rozpovídám, tak to je todle.

Ne ne, vůbec. 

Tak tohle dávám k lepšímu po těch 12 letech, když jsem sem nastupoval. Já i v zaměstnání 
jsem  se  vyhybal,  občas  v  zaměstnání  chytali  různý  funkce,  žejo,  třeba  ROH,  vybírat 
příspěvky nebo byli nějaký  schůze, tak napsat plakát, organizování a tak. Tak tomu jsem 
se teda k smrti vyhybal. Včetně v tý turistice, nějak jako profesionálně. K tomu jsem měl 
totální nechuť. Takže když jsem sem nastupoval, v 10 hodin jsem měl předvolání, to říkam 
jako legraci že jo, tak jsem sem nastupoval vykulenej, no a tyhle dvě děvčata, co tohleto 
dělají, to přijímání tady, tak se na mě usmívali, pojďte dál, posaďte se. No a tak jsem šel od 
těch dveří  pomalu,  že  si  sednu a ta  jedna  řekla  a  pane  nechtěl  byste  zde pracovat  ve 
výboru? Tak já jsem říkal, když mě tohle řekla, tak jsem si už ani nesed, zůstal sem stát a 
říkal jsem, tak se nezlobte, to já jsem nepůjdu, já žádnou funkci nechci. 

A tady je nějaký výbor?

No bejval tady výbor obyvatel, kterej se právě zajímal i o takový ty zájezdy kulturní a tak 
podobně. Ale poněvač jednou za rok za dva roky se to volilo znova, tak to jsem tady 
několik těch voleb zažil, ale poslední byli asi 4 roky zpátky to bude. Tak zase byla svolaná 
ta schůze těch zájemců, kdo se tohodle zúčastňoval, no tak se to sešlo. No a teď ty členové 
toho výboru říkali,  my už to děláme třeba deset let a už toho máme plný zuby a už si 
chceme odpočnout, tak ať to zas dělá někdo jinej. Takže by se zvolil další výbor, ale on se 
totálně absolutně nikdo nepřihlásil. Tak tam do nás hučeli, přemlouvali, všechno. Nejen 
mě, ale i ostatní. Nás tam bylo možná pětadvacet, no fůra lidí. No tak absolutně nikdo o 
tohle neměl zájem. I když to nebylo nikterak namáhavý, ale prostě podobný lidi mentalitou 
jako já, jenom žádnou funkci a tak dále. Takže to dopadlo nakonec tak, že ten končící 
výbor se už neustavil a rozpadlo se to. Což na jednu stranu byl dobrej, že to tak nějak 
organizoval, postaral se o ty věci, ale chcíplo to. No a teďka když jsou nějaký takový věci,  
tak to dělá někdo z těch děvčat tady v rámci své pracovní náplně, žejo. 
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A proč k tomu máte takový odpor?

… No to víte,  to teď můžu střelit deset různejch věcí. Ale já jsem prožil život ještě v  
bývalé éře, která vám nemůže samozřejmě nic říkat :-) No a tam, tam byli lidi, který se do 
funkcí hrnuli, aby se prostě mohli ukázat a nebo případně z toho byl nějakej prospěch, ne 
finanční, ale takovej nějakej. A pak byla zdrcující většina českého národa, co se projevuje 
teď v demokratickém zřízení volbama, že většina lidí na volby kašle :-) Tak tehdá se zas 
kašlalo na tyhle věci a ne na volby. No takže taková zarputilá nechuť se do něčeho vrtat.  
Takže já jsem se tomu taky totálně vyhybal. 

A co by vás k tomu motivovalo?

No právěže vůbec nic. 

Ani peníze by nepomohly. :-)

No tak ono to bylo všecko zdarma. No tak když to ale zase přeženu, tak když byl nějakej 
ten závodní výbor ROH a měl třeba sto členů a byl aktivní, tak potom třeba chodily takový 
ty ROH pobyty týdenní, jak se tomu řekne... no ty rekreační pobyty. Vy jste to nezažila, ale 
možná od rodičů...

To je jasný, že to znam, z knížek, z filmů a tak...

No tak pak byli lidi, který se o to vopravdu starali, tak pak dostali třeba ten poukaz z ROH 
na rekreaci. Takže to byla taková nepřímá odměna pro ty, co to dělali poctivě. Ale já jsem 
byl ta mlčící většina. :-) která na všechno kašlala :-)

Takže jste si radši organizoval něco pro sebe než pro ostatní. … To mě právě zajímá, proč  
ty lidi to nechtěj většinou dělat. 

No ani tady.

No v čem to může spočívat?

No a tady navíc vůbec o nic nešlo, žejo, kdežto v tom podniku tak tam člověk nějak...

A tady by to bylo i dobrý asi ne? Že si ty klienti můžou říct, co chtějí za ty aktivity, že je to  
spojený spíš s takovejma kladnejma věcma...

Ovšem těch aktivit je tady tolik, relativně, kdybyste jela do jinýho domova, tak tam takový 
možnosti nejsou, že je třeba menší.. Ale když si vezmete, že je tady asi 250 obyvatel a asi 
50 jich je na tý dvojce, kde jsou jen ležící,  ta nemocnice. A pak jsou tyhle dva stejný 
pavilony, kde je po stovce lidí. A když to tak vezmete, že na ty šipky jde třeba z toho 6-7 
lidí.  Pak chodí na tu hudbu nějaký, to je třeba taky jenom 15 lidí, ze zájmu a tak. Ale 
zdrcující většina lidí má pořád tak nějak zafixováno, že to... a pak část je těch drben, co 
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sedí dole v hale u vrátnice, jak jste určitě taky zahlédla. Tak ty tam od snídaně do oběda 
tam vysedávají, koukají, kdo kam jde, no prostě co si budem namlouvat. 

A proč si myslíte, že těch lidí chodí tak málo?

No, poněvadž... Takhle, teď si vymejšlim, jo, když jsme to vzali část, tak na půl, tak půlka 
lidí jim to nějak nevyhovuje, je to třeba netáhne nebo tak, a pak je druhá půlka, který jsou 
úplně apatický, nemají zájem o nic. To sem ale zřejmě patří taky. To je nedílná součást těch 
domovů, ale to je nejen tady, všech, prostě nemají k ničemu vztah nebo zájem. 

Ale ta jedna část, kdyby se teda rozhodla pro nějakou aktivitu, která tady třeba není, tak  
mohli by ji tady nějak zorganizovat?

No a teď jsme u toho nejhoršího, že by se toho musel někdo chopit a někdo to organizovat. 
Ale, teď to myslim docela vážně, tady je těch možností tolik a na dobrý úrovni, jak jste to 
poznala, a přitom jak na ty šipky chodí 6-7 lidí a víc jich prostě není. Někdo to zkusí, 
přijde třeba dvakrát a pak toho nechá. Ale těch lidí, co tam chodí ze zájmu, tak těch je 
vopravdu minimum z těch dvou set. Přitom tady je těch možností takovejch. Ale to asi 
patří k tomu... já nevim, jak je to třeba ve Francii nebo v Itálii. 

To bychom se museli jet podívat, že jo. :-)

No to  jsem schválně  úmyslně  vylítlo  z  pusy,  že  si  člověk  jako  v  duchu říká,  jaká  je 
mentalita běžných obyčejných Francouzů nebo Italů a třeba už v důchodu a tak dále. To 
jsou asi ty národy, který mají úplně jinej vztah i k takovýmu, spíš jsou někde pohromadě, 
spíš se někde sejdou, že jo? A Češi zřejmě na tohle tak nějak nejsou.

No tak třeba Řekové jsou takoví hodně rodinný, každej den se vídaj s kamarádama.

To budou ty Talijáni taky něco podobnýho. To je ta jižanská mentalita, oproti třeba Norsku 
nebo Švédsku, to se říká, že jsou to takový studený čumáci. :-) 

Ale třeba v těhle severských zemích je hodně známá ta svépomoc, ten komunitní život, to  
blízký bydlení, kdy si vzájemně vypomáhají. To jsou samý takový spekulace, že jo ale.

No právě. Já mám takovej dojem, že v první řadě je to do značný míry česká vlastnost, 
bych řek, vopravdu, zpíš se tak držet zpátky. I ti naši dědečkové a pradědečkové, kteří žili 
v jiných režimech, tak mam takovej dojem, že... to byl třeba Sokol, že jo, který měli rádi 
sport, tak chodili do Sokola, baráčníci a podobně. Ale jinak mam dojem, že moc na to 
nebyli.

Když si museli asi dávat pozor na pusu, tak radši nikam nechodili, myslim za komunismu.
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No ale to bylo i  předtim, za první republiky.  Tam to nebylo.  Ale přesto lidi  moc toho 
nedělali. Ale kdo měl vztah ke sportu, tak do toho Sokola a to bylo tak nejvíc. Pak nějaký 
ty baráčníci. Pak chlapi chodili do hospody mazat karty, ale jinak mam dojem...

Ale tak určitě byly svazy zahrádkářů, včelařů, rybářů a tak.

Jo vlastně, tak to jste ťukla na to pravý, nejvíc byli ty zahrádkáři. 

Myslim,  že  zrovna  za  tý  první  republiky,  když  měl  někdo  nějakej  koníček,  tak  že  se  
sdružoval. 

Ale tak mam pocit, ale to si vymejšlim, teoretizuju, ale spíš mam pocit, že ta naše mentalita 
až do toho starýho Rakouska byla spíš taková bejt doma a …

No tak ono to taky mohlo být úplně jiný třeba v Praze a někde na vesnici, že jo.

A hlavně malý městečka, tam to asi žilo nejvíc. 

Tak to já si spíš myslim, že na těch vesnicích si tak vzájemně pomáhali, udržovali tradice,  
měli zábavy, ale asi nedělali sdružení za účelem koníčků, že prostě to dělali jen tak, že se  
sešli, ale to nevim. … Mně třeba přijde, že jsou tady v Praze ty lidi zvyklí si hodně chodit  
za tou kulturou, že když jsem tu třeba mluvila s jinejma klientama, že každý týden jezdí do  
města na koncerty a výstavy, že jsou zvyklí obrážet tu kulturu.

Tak právě  ty  Pražáci,  já  jsem rodilej  Pražák,  tak mají  každodenní  pohodlnou možnost 
sednout na tramvaj a metro a něco navštívit. Kdežto lidi na vesnici z ruky, tak když chtějí  
do okresního města, ale poslední autobus jede v 6 večer nebo i dřív, tak ty lidi jsou v úplně  
jiný situaci. Takže ti Pražáci a Brňáci třeba, ty to mají prostě naservírovaný na tácu pod 
nos. 

Tak já se kouknu, co tady na vás ještě mam. 

Určitě nic, o čem jsme tu povídali :-)

Náhodou  většina  se  k  tomu  vztahuje.  Jak  vlastně  tady  berete  ten  personál?  Jako  
zaměstnance? Nebo jim říkáte i osobní věci. 

No tak, když to vstáhnu na těch dvanáct let, protože někdo je tu taky jen rok, tak to trvá dýl 
než se tu člověk zachytí, ale když jsem tu tak dlouho, tak s těma sestřičkama a s těma 
sociálkama,  tak s  těma se člověk fakt  zná,  skoro až rodině bych řek.  Nic dál.  S těma 
sestrama to ani nejde, protože ty mají dvanáctihodinovou šichtu a mají furt co dělat, takže s 
těma se člověk potká na chodbě, občas popovídá. A s těmahle sociálkama, třeba tu jak jsme 
dnes měli, pak tady je holčina, co je na mateřský teď, pak tu máme někoho na šikulky, 
takže s těma se známe osobně a dobře, takže to funguje dobře, ale to je velká menšina,  
když to zas vezmu na těch dvěstě lidí. 
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A kdyby jste měl nějakej problém, tak máte se tu na koho obrátit?

No tak tady je, když se sem nastupuje, asi to je pořád stejný, tak kdo sem nastupuje novej, 
tak každýmu říkají, že cokoliv potřebujete vědět nebo nevíte, tak se obraťte na sestřičku, 
čili první kdo tu je na ráně je sestřička, ta která má službu, takže kdo má problém, jde na 
chodbu a tam ji vidí, tak se ji zeptá. No a pochopitelně to ta sestřička zařídí. A nebo řekne,  
že musíte jít do prvního patra na sociální oddělení a ty vám poradí, třeba když potřebují 
některou žádost napsat, tak tam jsou úřednice nebo administrativní pracovnice, který to 
mají jako pracovní náplň. No když tam někdo přijde, tak oni mu vždycky něco poradí. Si 
třeba vymyslim, že musíte jít na obecní úřad, třeba na Prahu 8 a tak a nebo to zařídí tady 
přímo. Poslední dobou už sem chodí lidi v horšim stavu, vopravdu možná už vás taky 
informovali, musí mít nejmíň ten první stupeň bezmocnosti. Když jsem nastupoval já, tak 
to byly úplně jiný poměry,to se jako hodně změnilo. Takže tady tu žádost nejen pomůžou 
napsat, ale rovnou i vyřídí, to dělaj ty děvčata nahoře, sociálky jak jim říkaj. Takže všechno 
se vám tady nějakym způsobem zařídí nebo doporučí nebo něco někam. Ale jako teď zas 
přidávam, jsou tu taky babky, který byly celej život doma, že vařily, děti měly a podobně a 
byly zvyklý, že za ně všechno vyřídí manžel, že jo, včetně činže , alektroměru a já nevim, 
všeho možnýho. No a potom třeba ovdověly nebo se dostanou sem a ty lidi se prostě to 
tady vidíte, oni se neumí zeptat, co by vlastně potřebovaly. A těch není málo. Nejen tady u 
nás , ale ve všech domovech důchodců. 

Ještě jsem se chtěla zeptat, když nechodíte na ty volnočasový aktivity, tak co děláte dalšího  
ve svém volném čase? Chodíte na procházky asi...

No já hodně jezdim do Prahy, teda nerodilej Pražák řekne, že jede dneska do města, kdežto 
Pražák zásadně řekne, že jede do Prahy. :-) To je zvláštní. Přitom do Prahy nejede, v Praze 
je, ale pod Prahou myslí Václavák a centrum města. No tak to je... co jsme to, kde jsme 
to...

Co ještě děláte v tom volnym čase. 

Jo takhle. Já jezdim hrozně rád do tý Prahy :-) Odjakživa. To jsem vždycky sednul na 
metro  a  jel  třeba  na  Pankrác  nebo  na  Smíchov  a  tak  a  tam jsem to  všechno  vomet, 
prochodil, šel jsem tam do cukrárny, cukrárny to je moje slabost. Dříve byla moje slabost,  
že jsem si dal nějaký to pivo a ještě, já byl stavař, tak to víte no, hospody a to to byl náš  
druhej domov pro stavaře. No ale piv jsem teda za ten život vypil hodně. Ale před asi 5-6 
lety jsem měl nějakej zdravotní problém a žačal jsem užívat lék nebo vono je jich víc, ale 
takovej kde se opravdu nesmí pít, nesmí se alkohol. No a představte si, já to nedovedu 
pochopit, že jsem to přežil. :-) Úplně jsem si odvyk a co já ušetřim peněz. :-) 

A místo toho chodíte do cukrárny :-)

No takže do tý Prahy jedu a třeba jednou za dva měsíce vyjedu do Dejvic a z Dejvic jdu 
třeba do Podbaby nebo nahoru do Vokovic, tam to vometu a sednu si na tramvaj a jedu 
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zpátky a to. A to je součást tý turistiky myslim, já hrozně rád chodil a pořád na něco se 
díval jo. No a potom teda dost chodim na výstavy. A to mam několik výstavních síní- jedna 
je hodně s architekturou, potom městský muzeum, kde je spousta věcí taky o tý Praze a 
mění se tam výstavy, ale z 90% je vlastně furt stejný, že jo, ale teď tam to trochu mění a 
třeba Valdštejnská jízdárna, ta je hned u metra, jízdárna Pražského hradu, Mánes. No takže 
na to rád chodim, protože mě jako bavilo kreslení a malování jako dost taky. 

A koukáte i na televizi nebo ne?

No televizi mam přesně rok, kterou jsem tu zdědil vyřazenou a předtim jsem měl asi před 5 
lety měl starou černou, která už nešla opravit a pak jsem léta žádnou neměl, ale nějak mi 
ani nechyběla. Teď vám vlastně nepřímo odpovídam, že se furt něčim zabejvam. A když 
jsem sem do domova nastoupil nebo když jsem nastoupil do důchodu, tak si říkam dneska, 
že jsem byl 5 dnů v tejdnu v zaměstnání, každou sobotu jsem byl celou na výletě a co já 
jsem stihnul udělat věcí a tady furt nejsem schopnej. A přitom tady je to jen dojít do jídelny 
v bačkorách na oběd :-) a jinak nemam k práci vůbec nic a furt se s něčim rachtam a 
čachtam. Ale na druhou stranu si myslim, že je to moc dobrý, páč teď se vracim k tomu, ty  
typy lidí tady, co pořád jen sedí a koukaj. Ale to patří asi k věku.

Tak dokud slouží zdraví, tak je lepší když člověk něco kuchtí.

I když neslouží :-)

Tak to chce positivní mysl. :-)

Zdraví tu neslouží nikomu :-) To mě hrozně o Vánocích vždycky štvalo, když se říkalo, tak 
vám  přeju  hodně  zdraví.  Tak  to  říkam  mordie,  jaký  zdraví,  vždyť  tady  nikdo  žádný 
nemá :-)

Tak ale dokud můžete chodit, dokud si můžete na tu tramvaj dojít. 

Tak když to vezmu vážně, tak jo, pak jsou tady lidi, který chodí s těma hůlkama, který ani 
do toho metra nejdou nebo do toho města. Ale chápu je, že už je to únavný, že jo. Takže z 
toho tak nic nemaj. Ale to já v tý Praze furt mam kam jít a někde čundrat :-)

Jo pak tady koukam, že jsem se chtěla ještě  zeptat,  jestli  jste  tady někdy měl  nějakou  
připomínku k něčemu. Jestli jste se někdy tady víc jako projevil. 

Tak to vám řeknu, že za těch 12 let, zas to trochu nadnášim, tak jsem tady prakticky neměl 
připomínku k ničemu. Ale když se někde něco zadrhlo nebo spíš bylo nějaký nejasný, tak 
první moje bylo, že jsem se zeptal sestřičky a když to bylo něco tady z domova důchodců, 
co mi nebylo jasný, tak jsem se sebral a šel jsem nahoru k těm sociálkám, s kterejma se za 
ty léta prostě známe, vobčas tam chodim a oni jsou rádi, pokecáme, i když nic nepotřebuju. 
Sem tam jsem něco potřeboval, ale spíš jako poradit nebo postrčit. Ale abych jako měl 
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potíž, tak to musim zaklepat, že to ne, jsou lidi, co si furt na něco stěžujou, ale já jsem 
spokojenej, to musim opravdu zaklepat, to nepřehánim. 

Jo ještě  jsem se  chtěla  zeptat,  jestli  víte,  že  tady  domov spolupracuje  s  nějakou další  
organizací? Vim, že třeba mateřská škola sem dochází...

No choděj sem ty školičky. Pak je tady z Proseka ze základní umělecký školy tzv. Lidušky, 
tak ty tu mívaj tak jednou za čtvrt roku koncert. No a pak je tu ten, teď se vracim k tomu 
panu Vomáčkovi, že sem tak jednou za čtvrt roku tady hraje symfonický orchestr Prahy 8, 
jediná čtvrť v Praze má svůj vlastní orchestr. Teda většina jsou študenti, z konzervatoře a 
část  profesionálů,  třeba  je  tu  flétnistka,  která  hraje  ve  státní  opeře  jako  profesionálka. 
Takže spolupracuje se s takovejdlema organizacema. Ale s těma školičkama nejvíc hlavně. 

A nevíte o tom, že by třeba nějakej klient doporučil nějakou skupinu? Že by třeba rád  
někdo něco viděl, nějaké představení... Nebo ty lidi si tady spíš neříkaj, co by chtěli. 

Tak to neumim posoudit, páč se s tim neto. Ale spíš se vracim k tomu, že individuelní  
aktivita lidí je prakticky nulová. A to co funguje, tak to funguje nějak z toho, že je to v 
programu tady. Ale na ty školičky třeba, tak na to přijde dost lidí, páč tam vidí ty děti, tak 
to vidí jako vnoučata, jak tam hrajou na píšťalku, že jo.

A máte třeba pocit, že by si klienti tady vzájemně pomáhali? 

Tak teď abych byl zas asi jako spravedlivej, poněvadž já sám nic nepotřebuju a vyhejbam 
se tomu, abych něco potřeboval, a když něco potřebuju, tak se zeptam a nebo si to umim 
zařídit. Tak já se přiznam, že já jsem byl vždycky takovej individualista, takže v tomhle 
směru nepotřebuju vůbec nic. Ale potom je asi právě určitá část lidí, kterejch nebude málo, 
ale to už omíláme dokola, že jsou prostě takový apatický a ani už nemaj o nic zájem.

Tak ty už asi zas nikomu nepomáhaj, ne?

Jo vy se  teď ptáte na vzájemný pomáhání. No takhle možná že jsou tady semtam některý 
ty klientky, u chlapů to tolik nefunguje, ale ženský spíš si tak něco pomůžou, že si nakoupí, 
ale  sem tam jenom,  individuálně.  Ale  mam pocit,  že  tohle  tady  prakticky  taky  téměř 
nefunguje, ale...

Někdo má zas potřebu bejt užitečnej, že jo...

Ale hlavní důvod je, že tady vopravdu každej všechno má, do posledního puntíčku. Takže 
vopravdu nic nepotřebuje. A když tak se jenom zeptat nebo něco takovýho. Takže v tom je 
taky hodně asi toho, víte. Ale já vim, teď si uvědomuju, kam vy tim míříte :-) Jak si lidi  
pomáhaj, tak málo lidí si tu pomáhá, ale ne ve špatnym slova smyslu, ale že nemaj co 
pomáhat, poněvač všechno někdo zařídí jinej.
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Tak já když jsem byla na té karamice, tak mi přišlo, že ty lidi jsou rádi, že je třeba pak  
výstava, že se to prodá, že je to užitečný k něčemu, než že by to dělali jen tak.

Noo. Ano. To je samozřejmý. Jednak to baví je asi  a uměj to.  Mě tam za ty léta taky 
několikrát tahali, ale já jsem prchal, já jsem na tohle na tohle hroznej. Já se přiznam, že 
jsem na to nešikovnej. Já bych, co tu pletou ty dečky nebo dělaj figurky, toho já bych nebyl 
vůbec schopen. Ale ještě k tomu si pomáhat, jak říkam, samozřejmě že potřebuje někdo 
něco koupit třeba rychle, ale když chce zas někdo něco koupit, tak na tu je to taky služba, 
že jednou nebo dvakrát týdně chodí nakupovat, tady jsou na to dvě sociálky, který se tomu 
věnujou. A sice veprostřed haly, jak jsou tam ty jízdní řády, tak tam je schránka, do který se 
hází papírek, co kdo potřebuje. A ty děvčata chodí nakupovat a pak to každýmu naúčtujou. 
Nebo zařídí i podobný věci, mně třeba docházel kredit na mobil, tak mi to zařídily. Nebo 
když bych třeba potřeboval něco na poště poslat, tak prostě takovýhle i jiný věci dělaj. 
Takže  všechno  je  tu  zařízený.Timpádem  člověk  na  jednu  stranu  tady  vůbec  nic 
nepotřebuje, i ty úřední věci vám tady ty děvčata vyřídí. Nebo vám aspoň vytelefonujou, 
tam máte jít, kam to máte za nést. Vyřídí se tu všechno. A furt, teď se k tomu zas vracim, 
člověk neví, co má dělat celej den, furt není s ničim hotovej :-) 

Pořád nestíhá, že jo :-)

No přesně, pořád nestíhá :-) Když má člověk hodně času, tak je to ještě horší. Jakmile 
člověk není nucenej, nemusí, tak všechno odkládá a trvá to dlouho. 

(Povídáme dál o cestování a fotkách. Na konci se ještě dostal k tomu, že má rád zahrádku, 
taková předzahrádka v domově, která patří k jeho bytu, a že mu tam choděj kočky, který 
krmí a má je moc rád)

č.5.3. Informátor 3 

(žena, 82 let, chodící, problém s hemeroidy, takže nevydrží sedět dlouho)

Tak já jsem se chtěla zeptat, jak dlouho tady žijete?

Teď v prosinci to bude rok.

A kolik je vám let?

82.

A líbí se vám tady v domově?

Líbí. Od prvopočátku.

A jak jste si vybrala tadyten dům?
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No jak jsem si ho vybrala. Tak my jsme si zažádali do třech, no a tady to přišlo nejdřív. My 
jsme měli Kobylisy, Malešice a tady.

A byla jste se tady předtím podívat?

Až předtim (před nástupem). Mě to nezajímalo.

Ne?

Ne :-) Já jsem si říkala, tam to bude dobrý a je to.

A kde jste bydlela předtím?

Na Smíchově. 

Taky v Domově?

Nene. Já jsem bydlela v bytě. V nájmu jako.

Tam jste bydlela sama?

Sama. Byly tam sousedky. Byly tam čtyři partaje. Ale sama jsem byla doma. Naši tam 
jezdili se občas podívat, vobčas prostě tento, když jsem potřebovala něco mě nakoupit, oni 
bydlej na Čerňáku a já na Smíchově. A předtim bydleli ještě ve Strašnicích a tento... no to 
je jedno. Takže než to všechno tento, tak já jsem říkala, mně stačí, když mi to nejtěžší  
přinesete a já jsem se jinak snažila taknějak o sebe postarat. 

A máte tedy rodinu?

Jo. Syna mam právě. Tak on i sem přijede, vozí mně sem vody tady nebo co je potřeba, tak 
to přijede. 

A jak často tady máte někoho na návštěvě?

No já říkám, aby sem nejezdili, protože vim, jaký to maj v práci. Vynechat nemůžou. A 
přecijenom je to sem přes hodinu, no tak říkam, hele mně nic neschází, jo, tak jednou tak 
za tejden nebo jednou za čtrnáct dní, podle toho jak jim to vyjde. Vnučka sem chodí taky, 
jo? Mam jednu vnučku, tak ta sem taky chodí. Takže se taknějak střídaji. Tak říkam, nemá 
cenu,  aby sem chodili  dvakrát-třikrát  do tejdne,  mně nic  neni,  abych je  potřebovala  a 
musela nějak zatěžovat, to je volovina. 

A tady máte někoho blízkýho? S kým jste se tu seznámila?

Jo. Tak jsme se tu seznámili, pani naproti mam, vzádu mam taky další dvě pani. To prostě 
jsme tady takněják.
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A kde jste se seznámily?

Tady.

Jako na chodbě nebo při nějaké příležitosti?

S jednima sedim u stolu a s pani od naproti, to taknějak když jsem měla přijít, tak já jsem 
se na ní ptala a pak taknějak přišla.

A když jste se sem nastěhovala, tak jste měli třeba nějaké posezení, kde by vás představili  
ostatním klientům?

Jo. To máme každý měsíc, tady máme sezení, kde prostě nějaký požadavky nebo tak něco, 
prostě si popovídáme, přivítáme ty nový nájemníky a tak. 

A s personálem tady taky vycházíte dobře?

Jo. Jo :-)

A berete je spíš jako kamarádsky nebo jako zaměstnance?

Ne. Normálně jako jak se říká jako člověk člověka. Já se s nikym nehádam, když něco 
potřebuju, tak si popovídáme, když ne, tak se de dál a je to. 

A když byste něco potřebovala, tak...

Tak se na ně klidně můžu obrátit na kohokoliv.

A chodíte tady na nějaký volnočasový aktivity?

No málo. Protože mě zlobí hemeroidy a já hrozně málo, abych seděla, to já radši jdu ven 
na procházku, na dvě hodiny.  Prostě radši chodim, radši během sem tam, já  i  tady na 
chvilku sednu a za chvíli pudu, podívam se, jak to pokračuje (v televizi) a zas pudu. Já 
mam tady zahrádku, tak až bude pěkně, tak zas budu trošku na zahrádce.

Ono sem hezky svítí sluníčko, že jo...

Ne. Nesvítí sem moc, jsem jde akorát takhle šrekou, jináč ne, protože to je západní strana. 
My jdeme ven, jak říkam, tak se projdeme.

A chodila jste dřív aspoň na některé ty aktivity?

No tady ne. Byla jsem tady asi dvakrát nebo třikrát, když dávali koncerty a takový to, jenže 
ono to tam strašně řve. Já to chápu, jsou lidi, který neslyší, jo, tak to potřebujou posílit, ale 
na mě to bylo hrozný. Chvilku jsem byla na chodbě, ale tak jsem říkala, to nemá cenu, tak 
si pustim kdyžtak televizi a je to. Takže takhle chodíme, taky jsme hráli se sestřičkama, 
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ono každej už má ten svuj kruh, jo, co maj třeba karty nebo tak nějak, tak jim tam do toho 
nepolezu, tak my si tak nějak vystačíme, jdeme ven a je to. My hlavně ven, ven, ven. 

A že byste si nějakou aktivitu vymysleli sami?

Noo... když vono to je těžký. Jeden by třeba dejmetomu chtěl hrát karty, druhej nechce, jo. 
A zase sedět jenom tak, to mě taky nebaví. :-) 

A nevíte, jestli tady Domov spolupracuje s nějakou další organizací? Že by sem někdo  
docházel... já vim, že sem chodí mateřská školka, ...

Jo, mateřská škola sem chodí zpívat, že jo, pak dneska je nějakej koncert, myslim, jestli se 
Smetanou nebo co, já na to nejsem, tak já tento... No a říkam různý akce tady máme, třeba 
Mikulášskou jsme tam měli nahoře nebo jednou za čas s panem ředitelem je posezení nebo 
tak. 

A jak se o tom programu dozvídáte? 

Jo to je tam na vývěsce, tak to si přečteme a kdo chce kam, tak tam jde no.

Tak na co jsem se ještě chtěla zeptat. A vídáte se třeba s někým ze svých dřívějších přátel? 

My si voláme hodně. Protože přecejen říkam, ono z tý Prahy od nás je to hodina a čtvrt, 
tramvají, autobusem a tak dále. Já jezdim na Homolku k lékaři, tak já si tam sednu a nevadí 
mi to, že tam jedu hodinu a čtvrt a je to taková vycházka no.

A když máte třeba nějakou připomínku tady k tomu chodu, tak využila byste spíš osobní  
kontakt nebo tam máte taky tu knihu...

To já kyžtak to řeknu rovnou, jo. Taky máme knihu. Taky je tu schánka, do který se můžou 
dávat ty (připomínky). Ale já nemam žádný takový nároky nebo ty, abych, to je těžký no.

No a dřív tady byl výbor skládající se ze seniorů, který ale jako zanikl, protože to nikdo  
nechtěl dělat.

:-)

Tak jestli vám to přišlo jako dobrý nápad, že to tady předtim bylo nebo že...

Já nevim, já jsem to nezažila, nevim, já už s takovejhlema těma aktivitama, to už... to pro 
mě neni. :-) Ono stačí to sezení, jeden je pro, jeden je proti, to se nedomluvíte.

Takže je lepší, když někdo převezme to organizační vedení...

Nonono. A pak je tady hodně takovejch těch, jak tam sedí tam u jídelny, voni ven nejdou, 
voni se ani nebavěj, jenom tam seděj, já se kolikrát snažila některý tý, ale vono se jim tady 
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třeba nelíbí ze začátku, tak ani nemaj zájem se scházet, tak nějak... jak říkam, my chodíme 
tři-čtyři takhle na procházky, tak se to dá.

A stalo se vám, že by vás někdo oslovil, že by chodil s váma?

Joo. Já když jsem tady byla tu první zimu, tak jsem s tou pani, co sedíme u stolu, tak jsem 
řekla, tak budeme chodit, ta měla zase jinou kamarádku, že jo, tak chodily zase tak, tahle 
teda špatně chodí a špatně vidí, tak v zimě jsme chodily a prošly jsme to tady celý. A pak 
přišla ta pani tady od naproti, ta byla nemocná, tak jsem se zase tak nějak věnovala jí,  
protože přece jenom to mam k ní blíž, když by něco... Prostě taknějak se snažim pomoc, 
když  někdo  potřebuje,  protože  přeci  jenom  sestřičky  nemají  pořád  čas,  aby  to  pořád 
procházely. To oni jako jdou a projdou to, ale nemůžou pořád nás sledovat, to neni možný. 
Tak když já vidim, pani ze zadu taky teďka marodí, tak já jí nakoupim vody nebo ji přinesu 
tohleto támhleto. Snažim se tak nějak.

Takže si tu i vzájemně pomáháte.

Nonono. 

A je to dobrý bejt takhle užitečnej?

Jojojo. Říkam, já si nestěžuju. :-)

A vídáte se s někým, kdo není z vaší generace? Chodí sem třeba vnučky?

No říkam, vnučka sem chodí, ta s jejim mládencem. Jináč oni by přijeli tam od nás ze 
Smíchova, ale já jsem to nechtěla,  protože je to vopravdu hodinu a čtvrt.  A tam jít  do 
cukrárny, na jídlo do restaurace a já abych měla na restaurace, taky nemam peníze. Tak 
jsem říkala, počkej, až bude léto. To pak můžu v sobotu nebo v neděli nebo ve středu, když 
máme studenou večeři takzvanou, tak odpoledne se můžu uvolnit. Jinak to máme snídani 
ráno v půl osmý, odpoledne oběd v půl dvanáctý, večeře je v půl pátý, takže vono to je 
takový, že se to nedá. 

Ale můžete si to odhlásit, ne?

Můžu, když chci, tak to můžu. Ale je to lepší na celej den. A to já zase když jezdim na tu 
Homolku, tak já si stejně musim odhlásit, tak to večír jedu k našim třeba, jsem tam do rána, 
ráno si jdu na krev nebo si to oběhnu a pak jedu domu. Protože oni jsou v práci, tak má to  
cenu, tam sedět, nemá. Abych na ně čekala do večera, nebudu. Já říkam, dejte mě pokoj, já  
pojedu. :-) 

Asi se tady osamělá necítíte, že jo?

Nee, to nejsem osamělá. To já si nestěžuju. Já říkám, já jsem taková pusa, já se nestydim s 
nikym promluvit. Tak něják se snažim, protože jináč to nejde. Já říkám, mohlo by to bejt 
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horší, zaplať pán bůh za to, že je to takový, jaký to je. Kdybych byla doma, tak tam nebudu 
mít nikoho, měla bych tam jen ty sousedky. Kdyby se mi něco stalo, tak taky nemam. Ta co 
bydlela vedle, ta špatně slyšela, sluchátka nenosí, tak tam se nedozvonim, tak jedině na tu 
spodní, teď budou vobě třeba pryč a co já bych. A třetí, čtvrtý jsou v práci. Musí to člověk 
brát z praktickýho hlediska. A co mě tady, mně tady nic neschází. 

Když je vám tady dobře.

Joo. Mně tu nic neschází.

A zajdou sem za váma třeba nějaký ty terapeutky nebo sociální pracovnice občas?

Joo, taky sem zajdou, taky. 

Tahaj vás na ty společenský aktivity nebo ne?

Taky. Nebo na to cvičení , já jsem tam byla dvakrát na tom cvičení a říkam, nohama cvičit, 
to můžu doma, jo, a já nedam ruce nahoru, protože tuhle jsem měla dvakrát vykloubenou a 
já ji  dam sice nahoru, ale musim vopatrně a pak ji  takhle dam dolu. Tuhle jsem měla 
zlámanou, tak to je skoro to samý. Tak já ani na ty cvičení nechodim. 

A na tu paměť a takový ty?Tam jsou různý paměťový hry a společenský...

No to tady maj taky, ale říkam, oni to mají víceméně obsazený a my si takhle stačíme. 
Protože nechci, aby zas tahle byla sama, tak koukáme tak nějak spolu, abych ji neopustila.

A povahově je pro vás lepší, když máte možnost si z něčeho vybírat, když máte program  
danej, nebo máte radši volnost, kdy si to sama zařizujete?

No tak když chci,  tak jdu.  Když nechci,  tak nejdu. Jo? Prostě tam je to vypsaný, kam 
můžeme jít nebo jakej je program. Když budu chtít, tak tam půjdu, když nebudu chtít, tak 
tam nepůjdu. Že to neni nucený, že prostě každej si jde podle toho, jak mu to vyhovuje.

A kdyby tady nebyly žádné aktivity, tak měla byste potřebu se s těma ostatníma domlouvat?

Ani ne. Tak my se domluvíme u jídla. A když, tak tam potom sedíme po tom jídle, ale tak 
se jeden s druhym domluví. Vopravdu.

... Já si to tu pročítám, jestli mám ještě nějakou otázku, na kterou jsem se nezeptala... Už  
jsme tady asi všechno pověděly...

:-) Tož aby si člověk na něco stěžoval, když nemam důvod, to je přeci volovina. Tak říkam, 
mně se tady líbí, já jsem tady spokojená se všim. 

:-)  Jo  tak  ještě  jestli  když  jsou  ty  koncerty  nebo  něco,  jestli  máte  nějakou  možnost  
doporučit, že víte o nějaké skupině nebo prostě o nějakém orchestru
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No říkam, to je na tý vývěsce. 

Ale kdyby vy jste sami jako věděli o něčem jako klienti, potencionálně, že byste třeba chtěli  
něco slyšet... 

No tak se domluvíme a můžeme jít.

A komu byste to řekli nebo kdo by to pro vás zorganizoval? 

Ne to ne, jedině tady v domově. Protože na nějaký vejlety, to oni nás berou, na jaře jsme 
byli  v  botanický  zahradě,  teď v  létě  jsme  byli  nás  vzali  na  večeři  do  Hiltonu.  Prostě 
kdyžtak s námi takhle někam vyjedou. 

A to vám nabídne ta sociální pracovnice, kdo chce jako jet?

Ano. Ano. 

Ale kdyby vám se třeba líbila nějaká skupina a vy byste chtěli, aby tady vystoupila, tak  
jestli byste měli mo

Tak my nemáme žádný takový nitky, abysme kde co je, jak co je, my se držíme toho, co je 
tady napsaný tak nějak. 

A mimo domov na žádný aktivity nechodíte?

Ne ne. Akorát pro léky :-)

A uvažovala jste předtim o bydlení v těch penzionkách, co jsou tady?

Ne. My jsme o tom nevěděli. My jsme zažádali takhle, přišlo mi to, že prostě tady je místo 
volný, tak jestli chci nastoupit, kdy chci nastoupit, tak říkam, třeba hned, mně je to jedno. 
Bylo to čtrnáct dní před Vánoci, ale mně to bylo jedno. Protože jestli mam někam jít, tak to 
nebudu oddalovat zase a potom nedostanu nikde nic. Tak sem říkala, žádný to, tam mi 
neodepsali, tady se ozvali, tak jsem to vzala a bylo to. 

A líbí se vám ta možnost penzionků, že žijete (dost mi skáče do řeči)

Já nevim, jak to je jinde. 

A vyhovuje vám, že jste tady sama?

Jo. To víte, že je to lepší. Když člověk kolikrát slyší ty řeči, tak si říkam, mně to bylo ze  
začátku jedno, jestli budem dvě nebo tři, já jsem byla zvyklá na lidi, byla jsem v krámě, tak 
mně to tak jako, ale dneska vidim, že je vopravdu lepší, když je člověk sám, protože každej 
máme jinou povahu a co by mně třeba vyhovovalo, tak tomu druhýmu nemusí. Já to vidim, 
že třeba někde dělaj i větší rámus v noci, pustí si rádio nebo televizi, ten druhej vedle zase 
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nemůže spát a to je tak. A když budete s někym na bytě a budete mít todle, tak to nebude 
stát za nic. V nejhoršim by to taky člověk musel přijmout, ale když to nemuselo bejt, tak 
jsem ráda, že to je takhle. 

Tak jo. Tako to je všechno :-)

:-)

Děkuju.

(Pak ještě chvilku povídá, jak je potřeba brát vše s humorem, jinak by se z toho člověk 
zbláznil; je potřeba si nedělat iluze, ale na druhou stranu vždy může být hůř, takže brát vše 
positivně a vesele)

č.5.4. Informátor 4 

(žena,  94 let,  momentálně nechodící,  jídla na pokoj,  trochu se o ni starají,  neodpovídá 
úplně na otázky)

Já jsem se chtěla zeptat, jak dlouho tady bydlíte?

Od září. 

Takže vlastně...

Čtyři měsíce.

A kde jste byla předtím?

Předtim jsem byla, tam jsem byla tři měsíce a tři měsíce se přerušilo a to bylo u Národního 
divadla.

A tam jste byla jak dlouho?

Tam jsem byla taky asi rok a půl.

Vy se takhle hodně stěhujete?

Já jsem se stěhovala, protože doma bych byla sama. Dcera ještě hlídá vnuka. No on už je 
velkej. Chodí do školy ale... No a byla bych sama, no tak takhle... Do domova důchodců 
jsem nikdy nechtěla. No ale tohle to jako...

Ale tohle je taky domov důchodců...

Já vim, no ale...
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Ale tady se vám líbí?

Tady  je  to  takový...  Já  tady  totiž  takhle  jsem  sama.  Vono  je  tady  víc  pokojů  takhle 
samotnejch.  Ale já  se s  nikym nekamarádim, než je  sestřička jedna sem přijde ráno a 
vodpoledne než jde domu. 

A nikdo jinej sem za váma nechodí?

Joo. Chodí. Chodí sem dcery dvakrát za tejden obě, ty se o mě starají jako. No. No ale 
jinak jsem tady řikam sama. A vůbec mi to nevadí.

A vyhovuje vám to nebo byste radši byla s někym?¨

Radši sama.

A když jste sem přišla, tak vás tady s někym seznámili?

Nee. 

A vy ste ani nechtěla?

No tak jsme tady chodili, teda teďka nechodim, na jídlo. Teď mi nosej. Ale chodili jsme na 
snídaně a na obědy a na večeře, tak jsme byli ve styku. No já teď prostě špatně chodim, dá 
se říct, že ani nemůžu. No už je mi... v květnu mi bude 94 let.

To je požehnanej věk.

No tak to už mam nárok, že jo :-)

A nechybí vám to takhle ten kontakt s někým?

Ne. Ona sestřička mi ráno přinese snídani. To si sama připravim už potom. No a v půl 12 
oběd. To taky mi přinesou. No a večeři v půl 5. A někdy večeři dávají studenou.

A  co tady tedy děláte celý den? Koukáte na televizi?

No teďka? No chodila jsem na procházky, ven jsme chodili.  No teď když je zima a já 
nemůžu na nohy navíc, tak tady to vesměs trávim.

A nemůžete ani, že by vás třeba vyvezli na vozíku na ten poslech hudby nebo tak něco?

Ale kdyby mi dovezli na vozíku, to mě dovezli. Na Štědrej den mě vzala dcera k vnučce, 
abysme tam byli pohromadě prostě. No a na Silvestra tady byla ta druhá dcera, vono tady 
bylo otevříno  asi  jen do 9 hodin.  A ona se tady nemá,  kde  vyspat,  tak tady se mnou 
nemohla bejt. No a jinak sem za mnou choději, jedna dcera, druhá dcera. Dřív tady dcera 
pracovala, na magistrátě, tak to měla blízko, teď to má dost daleko. No a když sem jede, 
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ona bydlí na Jižnim Městě... tak to jede hodinu domu. V sobotu nebo v neděli sem přijede 
autem. No ale to jí zase stojí 50 korun.

Já jsem spíš myslela, jestli tady vás vezmou sestřičky na ten koncert, když tady je v tom  
kulturnim sále.

Ale jo, já jsem před Vánocemi taky chodila. Pan ředitel tady měl sraz. Taky jsem někam 
šla no.

Jako že jste si tam došla sama?

Noo. Chodítko mam tady.

A chodíte aspoň jednou za den se tu kouknout po chodbě nebo tak?

No teďka ne, teďka vůbec. Takovej tejden vůbec nemůžu chodit. Takže mi vše nosí sem. 
Přinesou  mi  snídani,  pomůžou  mi  se  oblíct.  Pak  je  tady  taková  hodná,  oni  jsou  tady 
všechny hodný.

A berete je jako personál nebo jim říkáte i osobní věci?

No tak, vono je to tu jako... no večír přijdou, tak ve čtvrt na sedm a tady mě převlíknou, no 
nejdu spát, že jo, buď se koukam na televizi nebo... no tak takhle.

... A jak jste se sem dostala? Proč jste si vybrala zrovna tenhle domov?

No vono se musí žádat a to je jako pobyt seniorů, oni to snad teď ani neberou jako domov 
důchodců. A já jsem byla v tom Život 90 a tam prostě se muselo každý tři měsíce přerušit, 
ale říkala sestřička, že by mě tam nechala jako. Jenže s tim nemůžu počítat, najednou se 
pak něco, vono tam bylo jen devět těch... tam byly čtyři patra, ale byly tam jiný organizace 
takhle soukromý. Tak jsem radši odešla no.

A byla jste se tady podívat? Předtim než jste se nastěhovala...

Ne. Nebyla.

A podle čeho jste si to tady vybrala?

Jo byla jsem se tady podívat, ale než jsem sem šla, tak mě sem zeťák dovez autem. Tak 
jsem si to tady prohlídla. Oni zrovna tenhle pokoj měli před malovánim. Měnilo ho. No tak 
tady všechno...

Takže se vám tady líbilo...

No to už jsem byla přihlášená.
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A dávala jste si přihlášku ještě někam jinam?

Joo. Dávala jsem si, ale... No ale tak já nevim, vono si neni co vybírat, víte? Vono je to tak 
všade asi stejný. Jídlo no... 

Tak asi záleží taky na tom personálu, jak je milý, někoho třeba oslovuje ta nabídka dalších  
služeb, že je tady ten doktor... (pani přikyvuje)

A vy jste odkaď?

Jako ze školy?Univerzita Karlova.

Taky sem chodily žačky takhle.

Ale většinou sem chodí, myslim, že to je vyšší odborná škola - ten JABOK - zaměření na  
sociální práci.

Oni prostě tak přišli, jestli se chcem projít a tak.

Takže se tady za váma takhle občas někdo zastavil? Z těch studentek?

Nooo. Tak. ... To víte, zábavy moc neni, no.

A když byste měla nějaké přání, máte se na koho obrátit?

Jooo. Snad tady jsou no. Já jsem neměla ještě žádnej problém.

No a věděla byste na koho se obrátit, kdyby ste ho měla?

Já myslim, že je tady ta sestřička vrchní, jak se jim říká, já nevim. Noo a jsou tady každej 
večír dvě. No. Na Vánoce, kdo chce, tak může zůstat tady. No a já jsem byla u dcery. 

A řekli vám taky o těch dalších možnostech? Že je tady třeba terapeut a tak?

Ale jo, jenže já teďka říkam nemůžu, tak ty čtyři měsíce... No největší nuda je tu v sobotu a 
v neděli. Přecejen v sobotu a v neděli je tady víc lidu a takhle. Ale říkam, za mou jako 
choděj dcery. 

Tak ty chodí právě o víkendu ne?

No o víkendu chodí ta jedna. Ta přijede autem. A ta jedna bydlí tady v Bohnicích. No jo, to 
víte, teď už...

No a kdyby ste řekla třeba tady nějaké sestřičce, jestli vás můžou vzít na vozíku do nějaké  
té společenské místnosti (nenechá mě domluvit)
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Ale vona mě, vona mě bere dcera, takhle když bylo hezky nebo když sem za mnou přišli  
vnučky noo. Já jsem chodila s vnučkama dřív ven. Ale teď jsem jim říkala, ať za mnou 
nechodí tak často. Ale oni říkali, babi mi ti vracíme to, co si nám pučila, ty si se s náma 
nachodila  a  to.  Teda  ona  je  to  pravda,  my  jsme  s  manželem  nebyli  jednou  sami  na 
dovolenej. Já jsem si myslela, že v létě s nima rodiče jsou o dovolenej, tak že byla by 
dlouhá chvíle nebo nuda no, ale takhle s těma dětma...

Je to zábavnější...

No a taky jsem myslela, že je to užitečný.

Aspoň se někam podívaly, že jo?

No.

A co vy jste dělala za práci dřív?

Já jsem vedla dílnu krejčovskou u Václaváku v jedné pasáži. No tak tam jsem byla devět 
let. Tam jsem mu stříhala a on byl jen v krámě. Ten se jen staral o peníze a ještě ani to ne. 
Pohodlnej byl. Byla jsem tam devět let. Celej rok. Jinak to obvykle byla práce jen přes léto, 
ale já byla celej rok. Byla jsem tu na bytě, jsem jinak z venkova totiž, od Tábora. Mě se ale 
v Táboře líbilo, když jsem tam přestala jezdit, tak se mi stejskalo. (Vypráví o Táboře a o 
rodině)

Takže tam v Táboře máte ještě příbuzné?

No. (vypráví o rodině)

To víte, ten život má každej nějakej a každej si myslí, že ten druhej ho má lepší a on má 
každej nějaký strasti. Ale já mam teda moc hodný dcery. Ta jedna už je v důchodu. A ta 
mladší má jít na jaře.

Tak budou mít víc volna.

No volna. Ono když máte rodinu, domácnost, tak to znáte. 

A zeťáka mam hodnýho. On mě tak doveze, kam potřebuju. No nemůžu si stěžovat na stáří 
a takhle.

Ještě  jsem se  chtěla  zeptat,  kdy  za  váma sem chtěla  přijít  nějaká  sousedka  na  pokoj  
(nenechá mě domluvit)

Heleďte, tady jsou tady jsou... když jsem zeťák pro mě jel, tak to tady obcházel, než mě 
dcera  vypravila...  A říkal,  víš  mamko,  já  co  jsem  to  tady  prohlížel,  tak  ty  si  z  nich 
nejmladší. Já říkam no nejmládší ne, vždyť jsou tady a ještě jim neni devadesát. Ale někdo 
vypadá starší a někdo mladší. Tak teď musim čekat, co bude. Ale teď radost moc nemám. 
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Když jsem mohla chodit, když bylo hezky, tak vzali vozejk a tady mě provezli, ale teď v 
zimě. Ale já jsem na to zvyklá, mně to nějak nevadí.

č.5.5. Informátor 5 

(žena, 88 let, mobilní)

Kolik je vám let?

Je mi 88 let.

A jak už tady bydlíte dlouho?

Krátce tady bydlim. Já jsem totiž bydlela dřívějc, protože nás jako exekutorsky vystěhovali 
v  roce  2012 a  to  nás  vystěhovali  celou  rodinu prostě  i  s  dvouma malejma dětma,  jo. 
Protože jsme platili 16 tisíc a řekli jsme, že víc platit nebudeme, protože ten byt tomu 
neodpovídal, byl nad sklepem, jo, a kdo šel kolem tak prostě ty opilci tu svojí potřebu 
udělali vždycky akorát pod našim voknem, tak jsme to nechtěli platit a platili jsme 16 tisíc. 
No a jemu se to nelíbilo, panu domácímu, že jo, tak nás prostě exekučně vyhodil v tom 
největšim mrazu,  9.února 2012. A to nás  prostě  rozdělili,  já  jsem bydlela  u dcery a  u 
vnučky, ona s těma malejma dětma, tak já jsem šla do azylovýho domu do Vršovic, tam 
jsem byla prostě rok, do loňskýho roku do února, v únoru se, protože ono nemůžete v těch 
azylovejch domech bejt dýl než půl roku nebo rok. Takže za ten rok se musíte vystěhovat a 
jít zase do jinýho azylovýho domu. Tak jsem byla předaná do Vršovic do jiný ulice. A tam 
přišla právě, jelikož já jsem měla rozeslaný tydlencty žádosti, že jo, tak přišla pani sociální 
pracovnice tady odtuď a ta se mnou to sepisovala a říkala, vy u nás máte žádost, tak chcete 
jít k nám? A já říkam, no chtěla bych, protože v Michli, co jsem byla, tak tam nikde neni 
volno, volnej dům pro seniory, tam se nikam nemůžu dostat, tak jedině vaší záchranou. A 
prej, že tady je volná jedna místnost, ale byl tam pán, co umřel, tak to musíme dát do 
pořádku, když se tam budete stěhovat, aby jste to měla všechno čistý a v pořádku. Tak to 
jsem říkala, dobře, to já počkam. Takže loňskýho roku 12.dubna jsem se stěhovala sem.

A byla jste se předtim tady podívat?

Nebyla jsem se tady podívat, nic ne. Protože jsem, totiž takhle, byla jsem se podívat v tý 
Sudický ulici,  tam jsem to viděla,  tam jsou dva domy a jeden dům je s pečovatelskou 
službou a jeden je normální. No a pak mi zavolali, jelikož jsem měla rozeslaný ty žádosti,  
tak pak mi telefonovali z Hájů, jenže tam se mi to nelíbilo z toho důvodu, že vona mi řekla, 
že bych musela odevzdávat všechny peníze a kapesný žádný bych nedostávala. Tak jsem 
říkala, že chci zpátky do toho azylovýho domu, do Rybalkovi ulice, tak mě tam dali jako 
zpátky, no a pani sociální pracovnice, co jsem měla v Rybalkovi, říkala, kam teda chcete 
jít,  tak  já  říkam,  protože  mi  dala  takovej  seznam a tam byli  napsaný tyhlety  domovy 
důchodců, tak říkam, tak mi dejte třeba do Kobylis, to je jedno. Já hlavně chci bydlet, 
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abych se nemusela stále stěhovat z místa na místo. Tak ona to právě sem poslala, když 
jsem byla v těch Vršovicích, tak když tam přišla ta sociální pracovnice odsuď a říkala, vy u 
nás máte žádanku. A já říkam, mam, protože bych chtěla už někam natrvalo,  abych se 
nemusela každej půl rok stěhovat. A najednou v tom dubnu telefonovala tý mojí sociální 
pracovnici  azylovýho domu a říkala,  heleďte,  tak je to  tam připravený pro vás už,  tak 
abyste si to zpakovala a šla :-) Jako vypadněte odtuď :-) Ale to si dělala legraci. A já říkám, 
jak to, a ona že právě teď pani sociální z Kobylis hlásila, že 12. tam máte nastoupit už. Tak  
jsem byla  hrozně  ráda  a  že  mi  objednali  tu  jednu  pani,  která  jezdila  s  autem a  která 
tyhlencty z azylovýho domu stěhovala z místa na místo, no takže  jsem se sem timhlenctim 
způsobem dostala. 

A líbí se vám tady?

Líbí. Mně se tady hned začlo líbit. :-)

A čim to je, že se vám tady líbí?

No tak že je to prostě, jak bych řekla... takový volnější. Tam jsme taky teda museli hlásit, 
kam jdeme nebo v kolik hodin přijdeme, jenže tady je to takový, že máte i různý akce tady 
jsou, třeba ty Šikulky nebo keramika, na ten film se můžete podívat nebo různý takový, co 
vás baví, co byste chtěla dělat, tak se tomu tady můžete věnovat. Kdežto tam to nebylo, 
tam prostě buď jste byla celej den na pokoji a když, jelikož já jsem dostávala ještě od 
národního výboru čtyři tisíce, jelikož jsem byla operovaná, mam ty kovový klouby v sobě, 
oni to určujou podle těch bodů, jak jste nemocná nebo tak, takže jsem dostávala navíc 
měsíčně ještě čtyry tisíce, že jo, tak jsem musela mít pani k sobě, která se mnou jako 
chodila na různý procházky nebo jsme šly do zologický zahrady nebo něco takovýho a to 
je peníze šly prostě jako jí, takže já jsem platila si jako tu místnost tam, co jsem byla, ale 
neměla jsem tam jídlo, takže jsem jí musela ještě navíc platit víc, protože mi tam vařila. 
Kdežto tady se mi to líbí z toho důvodu, že se nemusim starat, že si prostě zaplatim na 
celej měsíc ubytování i s tim jídlem, jo, a vim, že to dostanu. I když třeba jdu, jsem třeba 
jezdila, jelikož mi bylo špatně, tak pan doktor mě posílal na různý vyšetření a to všechno, 
takže jsem tady měla tu možnost,  že jsem jim to nahlásila a oni to už věděli  od pana 
doktora, že pojedu tam a tam do nemocnice, takže mi i ten oběd třeba schovali, takže když 
jsem přišla, tak jsem ten oběd dostala, třeba když jsem přišla ve dvě, tak jsem ho tu měla, 
kdežto tam ne. Když měla čas, tak to uvařila, když neměla, když byla třeba na brigádě, tak 
třeba až večeři uvařila. Takže z toho důvodu se mi to tu líbí, že prostě mam možnost se 
najíst kdykoliv jako.

A na jaký chodíte nejvíc ty volnočasový aktivity?

Tak já chodim spíš na Šikulky jako. Jenom jestli vám můžu ukázat, co jsem tady vytvořila.

Vy tam šijete jo?
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Ano. My tam děláme takový věci. (ukazuje oblečení na panenky)

A kde berete ty panenky?

No tuhle jsem dostala, tuhle jsem měla.

To je krásný.

Tohle a tohle, to je dělaný celý v ruce. Akorát ta družička je šitá na mašině.

To děláte podle nějakého střihu?

Já si je dělam sama ty střihy. 

A je to vždycky váš nápad, co budete tam dělat? na těch aktivitách...

Jako například jsem říkala, že bych chtěla třeba vyšívat. Tak mi dali vyšívat ty, jak byly 
dříve, jistě vaše maminka nebo babička to měla, ty kuchařky takový. To se vyšívalo takhle 
na zeď, třeba tam byl takhle komeníček se štětkou a dívence říká, saze vám odnáším, štěstí 
vám přináším, jo. Nebo tady jsem teďka vyšívala, mám dívenku mám, srdíčko ji dám. Tak 
takový různý básničky u toho byly a tak. Pak jsem taky vyšívala takový malinký sáčky na 
koření nebo tak něco. Různě tam děláme. Taky malujeme na sklo. Zase barvou takovou. 
Malujeme různý zvířátka, podle toho jakou předlohu dostaneme. Takže tohlencto mě prostě 
baví.

A když jste sem přišla, tak jak vás seznámili tady s někým?

To sociální pracovnice mě jako přijmula a pak jsme měli takový jako, kdo jsme tady byli 
jako nový, tak jsme měli takový jako posezení jako seznámení, kdo je jaká pracovnice a na 
kterou se můžu obrátit. Takže jsme měli jako takový posezení, takže jsme se tam seznámili 
a seznámili jsme se i s tim vedením, na koho se můžeme obrátit a tak. 

A máte tady někoho blízkýho?

No akorát s tou jednou pani, to je Moravanka, takže jsme se tak trošku zkamarádily. Takže 
vobčas tam k ní dojdu, protože ona má vozejček, tak nemůže tak jezdit. Ona je v přízemku, 
takže ji tam navštěvuju, takže se tam bavíme, uděláme si kafíčko a posedim tam a pak zas 
jedu nahoru. A takhle.

A setkáváte  se  tady  i  za  účelem  aktivit,  aniž  by  to  bylo  naplánované  ze  strany  toho  
Domova? Nebo si radši vyberete z toho programu, co tady je?

Z toho programu si prostě můžete vybrat, co chcete nebo co vás baví, jo. Když jsem jako 
nastupovala sem, tak mi řekli, co jako můžu dělat, co mě baví. Tak jsem říkala, že by mě 
bavilo  nějaký vyšívání  nebo šití  nebo tak  něco,  i  malovala  jsem tam,  mě  baví  prostě 
tohleto, keramika ta mě nebaví, protože to neumim, že jo, a na tom kruhu něco vytáčet, tak 
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to ne. A měli jsme tady dvakrát tady, pan ředitel udělal tady jakoby posezení, že nám tady 
griloval  buřty,  jak  se  říká,  že  udělal  takový občerstveníčko.  Byly  tady  děti  ze  školek, 
zpívaly nám tady a takovýhle. Takže to bylo docela hezký. 

A napadlo by vás, kdyby tady některá z těch aktivit nebyla, tak ji třeba zorganizovat nebo  
se domluvit s někym?

No tak já nevim. Oni spíš to zajišťujou tyhlety sociální pracovnice.

A máte třeba možnost se k tomu nějak vyjádřit? Kdyby se vám to třeba časově nehodilo...

Můžeme si, když třeba něco se nám nelíbí nebo to, tak prostě napíšeme lísteček, s čim jako 
nejsme spokojený, a ty lístky si vybíraji a potom třeba pan ředitel udělá schůzi takovou a 
tam se to všechno projednává.

Takže se třeba nebojíte na něco zeptat nebo tak :-)

Nee. Nee. Vůbec ne. 

A s personálem tady taky vycházíte dobře?

Taky. Se všema. Se sestřičkama, se všema. 

A berete je jako zaměstnance nebo jim říkáte i osobní věci, že  si s nima třeba i normálně  
povídáte?

No tak s těma sestřičkama ani ne tak. Ale máme tady vedle, jak je ta koupelna, tak vedle 
toho máme psycholožku, takže k ní můžete jít a všechno jí říct. Protože já třeba jsem měla 
takový různý potíže, že sem dostávala křeče, a oni už nevěděli od čeho to mam, protože nic 
mi nenašli.  To jsem měla od května, kdy mi odvezli  do nemocnice s bolestma, hrozný 
křeče jsem měla. No a tak pak doktor nařídil, že musim jezdit na urologii, na gynekologii, 
na sono, tu hadičku do toho, barvu do ledvin, všechno prostě mi vobrátili až naruby, jak se 
řekne :-) No a takže pan doktor říkal, že už neví si se mnou rady, že nic tam nemam a od 
čeho ty křeče jsou. Tak jsem byla za ní, za pani psycholožkou, a bavily jsme se a ona se 
ptala  prostě  na rodinu a  na takovýhle věci  a  ono to ze mě taknějak opadávalo,  že jo,  
protože jsem měla opravdu strašný potíže, že je to teda dobrý, a ona říkala pak, kdykoliv 
přijďte, budeme se bavit, budeme tohle. Takže já tam můžu za ní kdykoliv jít a mam v ní  
takovou oporu. 

To je dobře. A chodí sem za váma rodina třeba?

Nemůžou. Oni jsou hrozně daleko, no daleko, ale prostě časově to nemůžou stihnout, tak 
jsem tam kolikrát už byla já za nima, protože oni jsou až na Spořilově. A ono ten jeden 
chlapeček, co máme, pravnouček, tak tomu bude letos deset let, ale je to postižený dítě, má 
ten syndrom, jo. On prostě musíte pamatovat na to, aby ste ho vystavila, a když ne, tak on 
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se počůrá. Takže pro něj je to opravdu obtížný, protože oni musej autobusem, metrem a 
dále zase autobusem. Protože tady z metra v Kobylisích vystoupí a musí 152 jet sem ke 
mně. Takže oni to maj s problémama. A zase dcerka moje, tak ta má nemocný ledviny, už 
od třech let, takže ona musí třikrát v tejdnu chodit na dialýzu, jo. A ona je po tom unavená,  
ona si musí bezpodmínečně lehnout a tak. Takže já zase nemůžu ji tahat zase sem, jo.  
Protože ona třeba řekněme, že v sobotu nechodí děti do školy, tak by mohla za mnou přijít, 
mohli by všichni přijít, jenže to ona chodí na tu dialýzu. A to znamená, že jde na dialýzu 
kolem desátý hodiny a přijde až v pět odpoledne, takže ona si musí jít  bezpodmínečně 
lehnout, protože je unavená.

A voláte si teda?

My si voláme, telefonujeme. A třeba dvakrát v tejdnu tam za ní dojedu. Jenže teďka ona 
říkala, mami, prosim tě nechoď teďka vůbec jako moc ven, ani sem k nám, protože já 
nevim, v kterejch místech to klouže nebo něco, abys neupadla. Až bude lepší počasí, tak 
přijedeš. Takže jsem tam byla akorát den po Vánocích, 25. prosince jsem tam byla. A to 
bylo všechno. Od té doby si voláme. A já tam teď nesmim, abych neupadla nebo tak. 

A chodíte tady na procházky?

Chodim.

Sama chodíte?

Sama chodim. Já mam támhle hůlčičku, tak jdu chvilku na procházku nebo jdu tadydle 
před nebo na balkon, když se mi nechce nikam chodit jako daleko. A nebo se voblíknu a 
jdu tadydle před barák, žejo. Takže na vzduchu jsem. 

A nevíte, jestli tahle organizace spolupracuje s jinou organizací? Když jste říkala, že sem  
dochází ty z mateřský školky, tak jestli ještě další spolupráce...

Teď tady budeme mít koncert,  teď tady budou zpívat z Národního divadla,  z Bedřicha 
Smetany myslim, je to tam napsaný. Peče se tady každou středu, tak můžeme na to chodit. 
Protože to jsou děvčata, ty to upečou, tak to rozkrájej a dávaj nám to tam a k tomu nám 
dávaj kafíčko a takovýhle věci. Dělaly i na Vánoce pečivo, dělaly cukroví.

A ten repertoár, ty vystoupení, je to třeba někdy na doporučení těch klientů, co by jako  
chtěli, co by chtěli slyšet, nebo je to spíš...

Ne to oni, to oni nějak organizujou, oni sami.

A jste tady ve styku s někym, kdo třeba není z vaší generace?
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Ne, jenom co nám tady jako určujou, žejo. Co tady máme na tom tablu. Tady se hrajou 
prostě karty, šipky se hrajou, cvičení je tady. To tady organizujou ty sociální pracovnice pro 
nás. 

A jak se o těch aktivitách dozvídáte? To máte dole tu tabuli a ještě nějak?

Ano. 

Dostáváte to třeba ještě nějak na papíře vytištěné?

Někdy to dostáváme na papír a nebo když ráno ta sociální pracovnice nám hlásí, kdo má 
svátek, tak jako rozhlasem přeje a říká nám, co máme jako k jídlu, k obědu, k večeři a 
takhle, a zároveň nám řekne, co si ten den můžeme jako jít, buď na cvičení nebo na to 
pečení nebo na keramiku. My například máme Šikulky v pondělí  a ve čtvrtek. A to je 
studentka, která je tu vždycky od 9 do 11. Protože ona dělá ještě nějako státnici nebo co to 
dělá, ta Janička :-) Takže tam jsme ty dvě hodiny. Takže to buď hlásí rozhlasem nebo to 
máme na tý tabuli nebo když jde někdo na procházku nebo je na zahrádce nebo je někde 
pryč, tak nám to dávají takhle za dveře. Vždycky když je nějaká akce, tak nám to tam daj  
napsaný a daj nám to na dveře. 

A vy co děláte na těch Šikulkách, tak pak máte nějaký výstavy, že jo?

Ano. Dvakrát do roka máme.

Tam se ty vaše výrobky vlastně i prodávají?

Ano.

A s těma penězma to si za to pak kupujete ten materiál nebo co?

To my jako nevíme. Víme, že se to tady prodává, protože teď před Vánocema jsme tu 
prodávali keramiku a takový rámečky jsme prodávali a to dostáváme takový jako úlomky 
takovejch těch různejch kachliček a to lepíme na rámeček, buď rámeček na fotografii nebo 
zrcátko,  tak  se  to  tam  různě  oblepuje.  Nebo  takovýhle  pletený  bačkory  taky.  Nebo 
takovýhle taštičky, to tam taky děláme. A různý takovýhle věci dostáváme a to dostáváme i 
ty bavlnky. Tady zrovna mam takovýhle předlohy. To se namaluje na látku a pak se to 
takhle vyšívá.

A to děláte i sama takhle na pokoji?

I na pokoji. Noo. Když to nestihneme tam, jako na Šikulkách. Tady je jedna co dělá žirafy, 
jako je háčkuje, ale pěkný, celou rodinu udělala. Tak si to vezmeme na pokoj a uděláme to 
a pak to tam přinesem, dá se to na stranu a když je potom ta výstava, tak se to vybere,  
napíše se k tomu cena. Nebo takovýhle stromečky korálkový na tom kamenu, tak to taky 
tady děláme.
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A co ještě děláte v tom volnym čase? Taky koukáte na televizi?

Taky  někdy.  Jak  mě  to  baví  prostě.  Teď  tu  budu  dělat  zrovna  vnučce.  Jelikož  tam 
dostaneme vždycky plno látek, tak ta co tam je, tak ta vedoucí, tak ta mi dala spoustu látek. 
Tak budu jí  dělat  potah,  protože  má roztrhanej  baťůžek,  tak  říkala,  babičko prosim tě 
můžeš mi to nějak zpravit? Tak ji udělam novej a pak ji ještě udělam úplně novej.

Tak to budete hodná babička :-)

No jo no. Tak co mam dělat jinýho. Tak mě to baví. Protože to je nějaká činnost, co můžu 
dělat, jo. 

Tak člověk je i tak trochu užitečnej.

Takže já si říkam zase můžu, když můžu těma rukama dělat, jo, nejsou takový nešikovný, 
tak můžu ledascos udělat, a zase jim můžu nějak přispět. Protože my jsme opravdu přišli 
úplně o všechno. My jsme přišli o nádobí, vo nábytek, vo ledničku, mrazák, vo voblečení. 
My jsme tam měli asi 40 párů bot a všechno nám to vzali a když jsme se ptali, v kterym 
skladu to je, tak říkal, že neví, že o to nemusíme mít zájem, co je nám do toho. No tak my 
jsme si museli zase všechno pořizovat zpátky nový. Jenže zase ten dům Naděje, jak je ten 
azylovej dům, tak zase je, jak dostávaj takhle od těch lidí, že jo, dostávaj oblečení, takže 
tyhle lidi, co přijdou jak se říká nahý, tak oni je oblíknou. Já jsem třeba měla, když jsem 
přišla, akorát podkolenky, měla jsem rozbitý polobotky, kalhoty úplně tenký domácí, tričko 
a měla jsem takovej tenčí kabáty, který se nosej na podzim, no a v tom nás vyhodili. A ty  
malý pravnoučata,  tak ty  měly akorát  ponožky,  bačkůrky,  tričko,  tepláčky a slabounký 
bundičky a to byl ten největší mráz, toho 9. února v tom roce 2012. Tak to byl mráz, tak to  
jsme tam takhle stáli a úplně se klepali. Tak v tomhle nás vyhodil a my neměli vůbec nic. A 
když jsem přišla do toho azylovýho domu, tak mi dali úplně všechno. Tak mi dali kalhoty, 
ručník, mejdlo, pasto na zuby, jídlo, abych aspoň se najedla, takovýhle věci.

A kam šli ty pravnoučata?

Pravnoučata, toho chlapečka si vzala babička k sobě, protože bydlela zrovna u přítele. A tu 
holčičku ji dali do Hostivaře do Klokánka. A ona s bratrem, protože má bratra, tak ten byl 
zase u kamaráda, tam spali, tak potom národní výbor ji nabídnul byt, tak nějakou chvíli 
bydleli v Michli. No a teďka dostali, ji národní výbor, jelikož neměla, kde bydlet a ty děti  
chtěla k sobě, tak za 23 tisíc dostala byt na Spořilově a tam platí 10 tisíc měsíčně a tisíc 
dává na elektriku. No takže to má i s nábytkem, tak je ráda, že nemusí žádnej kupovat.

A vy máte teda jednu dceru?

Já mam jednu dceru a dva syny. Ale vo tom jednom nevim, kde je. A ten druhej bydlí ve 
Stodůlkách. 

A s tim se taky nevídáte?
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Ne.

Jee, teď jsem se chtěla zeptat a teď jsem to zapomněla. :-)

No jo, když já moc mluvim a tak jste to chudinko zapomněla, že. 

:-) Jo, tady vlastně kdysi byl udělaný výbor pro seniory, který měli možnost se vyjadřovat,  
jako co by tady chtěli a zastupovali ty zájmy těch seniorů. Jestli vám to jako přijde dobrý?  
Ono to vlastně zaniklo z toho důvodu, že o to nebyl moc velký zájem. Tak myslíte si, že ten  
výbor měl smysl? Nebo že takhle vám to prostě vyhovuje...

Já si myslim, že by měl smysl. Protože abysme jednotlivě chodili tam, když máme nějaký 
potíže nebo nějaký, jako že se tady například stalo, že tady jedna druhou napadly, jo, a to, 
tak já myslim, je pravda, že může se jít rovnou k tomu řediteli, že jo, ale ono je to taky 
těžký, protože ten ředitel aby se furt věnoval jenom tomuhlens tomu, nějakejm stížnostem, 
jo, že by bylo snad lepší, kdyby to někdo, kdyby někdo sebral ty zprávy nebo ty stížnosti a 
tak  a  odevzdal  to  najednou,  aby  se  to  mohlo  taky  najednou  projednávat.  A ne  takhle 
jednotlivě, aby se za nim chodilo a říkalo, víte pane řediteli, vona mi todlento udělala, jo. 

Ale tak tady k tomu máte i jiný možnosti, jak se vyjádřit. To máte jednou za měsíc na těch  
halách to setkání. Tam chodíte?

No já  tam mezi  ně jako moc nepřijdu,  protože já se jim stranim, protože to jsou tady 
některý hrozný drbny, jak se jim říká. A já to nemam todlencto ráda. 

Tam je vždycky nějaký zástupce, nějaká ta sociální pracovnice, která jakoby tlumočí tomu  
řediteli. 

No já jsem tam byla jednou nebo dvakrát. A já jsem říkala, že když budu něco potřebovat,  
že za tou sociální pracovnicí dojdu sama a řeknu jí to, co a jak. Tam prostě vidíte, kdyby se 
aspoň starali sami vo sebe, ale já neumim nikoho pomlouvat, chraň Bůh. To jsem se nikdy 
nenaučila. Nadávat lidem, to jsem se nikdy teprve nenaučila. Já jsem s každejma lidma, co 
jsem byla, a byla jsem zaměstnaná dost, tak jsem s nima vycházela velice dobře, v životě 
ode mě nikdo neslyšel nějaký sprostý slovo, vždycky jsem to řešila, že slušností nejdál 
dojde člověk. Na co mam bejt  na toho člověka hrubá.  Já jí  řeknu, podívej  se,  já se o 
tomhlenstom nebudou s tebou bavit, já se s tebou nebudu hádat, víš co, ono bude nejlepší, 
když se mě prostě  nebudeš  všímat,  jo.  A tim to  rozřešim a  hotovo,  prostě  nezdravim, 
nevšímam si a vodbyto. Kdežto tady jsou některý vopravdu, jak se říká, na hlavičku, a to já 
jsem vždycky valila voči, protože mam tam vedle sebe pani, to je příbuzná jednoho herce, 
tak tu napadla jedna tady, těch slov co tam, ty ku..., ty svi.., já ti držku rozbiju, já ti jí 
rozšlapu. Tak říkam, jako co to je? Já jsem tohle nikdy neslyšela todlencto. Tak možná s 
kamarádkama, ty seš blbá nebo ty seš pitomá, viď. Ale to byla jediná naše nadávka. Ale 
takhle sprostě nadávat, to jsem měla takhle voči nahooru a říkam si, je to možný todle to?
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Bohužel, asi jo.

Baba, která tady je na dožití vlastně a takhle bejt sprostá. Já jsem nad tim žasla. Nebo aby 
mi někdo řek, nechte si otevřený dveře, ať vidim, kdo k vám chodí. No to je snad moje věc, 
kdo ke mně jde. Jestli je to z rodiny nebo kamarádka, která mi přijde navštívit, tak co je 
komu do toho. 

To je pravda, no.

Já se tady o nikoho nestaram. Jestli tam bude mít deset lidí u sebe v pokoji, má je, no tak je  
tam má. Mně do toho nic neni.

Hm. A když byste právě takhle chtěla se k něčemu vyjádřit, tak využíváte spíš tu knihu, co  
je tam na ty stížnosti nebo osobně?

To já jdu radši k tý pani sociální pracovnici a řeknu jí,  co bych jako chtěla nebo něco 
takovýho. Ale jinak ne. Abych to psala do knihy, to ne. Je pravda, že napíšu do knihy, že se 
mi tady něco stalo, že je tu něco rozbitýho nebo takhle, tak to tam napíšu, že mi tady 
například praskla žárovka, tak jsem to tam slušně napsala, že prosim o výměnu žárovky a 
todlensto. Ale jinak to nevyužívám. Já jsem tady takhle zalezlá a to jdu akorát na snídani, 
na voběd, na večeři a dost :-) 

V kolik máte snídani?

V půl osmý. V půl dvanáctý máme oběd a v půl pátý máme večeři.

A v kolik chodíte spát?

Přijde na to, jak se mi líbí. Protože já tady celej den nemam puštěnou televizi, takže já to  
pouštim třeba v jednu hodinu, když je ten Walker Texas Ranger, protože se mi ten chlap 
hrozně líbí, ten herec, tak se na to dívam. No a potom v půl sedmé jdu na ulici, protože mi  
to tady nejde, nova, tady mi to jde až od jedničky, takže jdu na Ulici se podívat a na zprávy, 
když je nějakej ten film jako třeba Ordinace v růžový zahradě, že jo, v osm hodin, nebo 
včera byla ta kriminálka Anděl, jo, tak na to. No a pak jdu sem do pokoje.

A kam chodíte na tu televizi?

Tadyhle jenom, na patře. Já třeba tady, když nemam zprávy, tak jdu jenom tady na halu. A 
to to mam stažený tak, aby to druhý nerušilo vedle v pokoji. 

A když jdete na halu, tak to nemáte problém, že se neschodnete na programech, kdo se  
chce na co koukat? Nebo jste tam většinou sama?

Sama jsem tam. Tam nechodí nikdo, protože většinou ji maji na tom pokoji, že jo. Kdežto 
jak říkam, já můžu pouštět jedničku, dvojku, PrimaFamily, Novu Cinema a ... jak je to 
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tam... Prima Love. Takže na tu Novu musim na halu, jinak se dívam v pokoji. No a nebo si 
koupim noviny, a když je tam křížovka, tak luštimkřížovku. :-) Když nemam zrovna, co 
dělat.

Tak to je všechno, na co jsem se chtěla zeptat. :-) Tak děkuju za váš čas.

č.5.6. Informátor 6 

(žena, 77 let, 7 let v Domově, samostatná, občas podpěru na páteř)

Já jsem se chtěla zeptat, jak jste tady dlouho?

No,  já jsem tady 7 let. No, měla jsem taky jako přihlášku taky 7 let, vono to jako taky 
musí....

Trvá to,..

Že jo, trvá. No a tak dokud byl manžel, tak by sme bejvali šli spolu, ale jako jsme na to 
nijak nepospíchali, dokud jsme jako byli spolu, že jo? No a potom manžel, když zemřel, no 
tak asi 2 roky jsem byla v bytě ještě sama, no a potom už jsem se jako dostala jako sem.

To jste bydlela v Praze, taky?

V Praze  na  Vinohradech.  Ehm..  No… no  a  tady  vopravdu  se  mi  moc  líbí,  sem tady 
spokojená, protože je to tady  pěkný, každej.., každýmu se tady líbí, vám určitě taky, že jo? 
Hodně zeleně je tady, říká se nejlepší vzduch z celý Prahy. No a… tak jako já když sem 
přišla,  tak  to  bylo  takový jako ještě  úplně  jiný,  než  je  to  teď,  protože  teď už  se  sem 
dostanou vopravdu takový hodně starý, dost nemocný, nemohoucí. To dřív jako my sme 
byli takoví mladší a jako čipernější.

Takže ste dělali asi víc…

No a takže prostě, já nevim, já sem se hned jako skamarádila naštěstí,  no tak  já sem 
takovej kamarádskej typ, já se jako dost snadno skamarádim, ale ne s každym, prostě si 
vyberu a u toho člověka už jako zůstanu, jo?

A kde se vám to povedlo? To jste ho potkala na chodbě?Nebo…

Ne, ne ne, v jídelně mě posadili ke stolu, kde byla taková velmi příjemná pani. Zemřela je 
to asi dva?..dva roky, bydlela vo patro vejš. Zemřela v devadesáti a tak jako, hned sme se 
spolu skamarádili, vona byla vopravdu výborná, no a bydlela vo patro vejš, já sem tam za 
ní chodívala, a tou dobou, co sem přišla já, já sem přišla vod listopadu, sem nastoupila, 
takže to bylo v listopadu teď jako sedum, teď už to de osmej rok. No a tam vedle měla 
sousedku, která přišla přesně jako já, ta teda byla mladší, ee.. svižnější, ta byla asi jenom o 
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10 let starší než  já. No a tak sme se daly dohromady, my tři eště po večeři sme se tam 
scházely,  eště  sme si  povídaly,  no a  ta  pani,  ta  stará  teda,  ta  už teda jako moc chodit 
nemohla,  tak  chodila  jenom  jako  s vozejčkem,  ale  my  s tou  mladší,  vždycky  každou 
sobotu, neděli sme někam šly. To, jo to prostě sme na to měly. Takže sme chodily do Starý 
Prahy, různě,  pak sme chodily po výstavách a … třeba i  do divadla a furt  byl nějakej 
takovej program a i tady byly programy navíc, který už  nejsou, který už by jako.... Jelo se 
třeba na vejlet, jezdili třeba i na dva dny, ale já jsem vždycky jela,.. mě vyhovoval ten 
jednodenní. Tak ráno se vyjelo tak v osm a vraceli jsme se tak v šest, sedm hodin večer. No 
a to byl vždycky jeden na jaře a jeden na podzim. A to se tak nějak vyplnil autobus, kterej  
si pučovali, a když nás bylo jako míň tak tady z těch baráků, co sou vokolo, ty k nám dřív 
patřili, teď už teda jako nepatřej k nám, tak jako ty lidi se přidali a tak jako to byly príma 
vejlety i občas nás vzali do nějakýho toho divadla, že jo, nebo na koncert..

A čí to byla iniciativa? 

To tady, tady v baráku, prostě..

Takže to nebylo tak, že by si klienti vyjeli na výlet…

Ne, ne. To my ne. Ne, ne, ne ne …. No a jezdili i na takovou príma dovolenou, menovalo 
se to Větrov, ale to je někde na severu. Já se tam teda nikdy nebyla, protože jak to bylo na 
víc dnů, tak mě to netáhlo. A tak to si lidi taky strašně pochvalovali, byli tam třeba tejden, 
14 dní…Hlavně na podzim se tam jezdilo, protože tam bylo hodně hub, tak tam jezdili na 
houby. No..no tak dydlety akce, ty už prostě zanikly, protože není nikoho, kdo by tam jel.  
Už ani já sama, už bych se nevydávala na něco delšího, protože tadydle mam na páteř, 
tenhle korzet, a tak mam jako horší páteř, nohy mě hodně bolej tak a taky už nejsem úplně 
zdravá, mam problémy. No tak, že prostě, tak jenom akce co jsou tady. Je jich tady teda 
dost, tak to chodím skoro na všecko. Chodí se cvičit, čtyřikrát do tejdne, ale posledně jsem 
si tam nějak ublížila na tu páteř. Dělali jsme nějakej těžší cvik a já jsem se taky vo to taky 
snažila. I když ty cviky jsou jednoduchý a vsedě. Takže prostě jsem si s tím nějak hnula a 
vod  tý  doby  mě  ty  záda  bolej,  i  když  mě  dřív  tak  nebolely,  tak  tam na  cvičení  teď 
nechodim.  Ale  v pátek  míváme,  vždycky vod tří  hodin  do půl  pátý,  máme zpívání  ve 
velkym sále, a to je vopravdu jako, to mě baví, protože jako holka jsem ráda zpívala a 
hodně. No pak jako celej život pak  nic, nebylo, tak nějak se nezpívalo, až tady sem se 
k tomu zase vrátila. Zpíváme takový ty starý, lidový písničky, že jo? Ty jak se to říká, 
národní, a tak ty všecky znam takže prostě to mě strašně baví, že si můžu zase zazpívat. 
Potom se chodí na cvičení paměti,  to máme dva různý kroužky, jeden v pondělí,  jeden 
potom ve čtvrtek, jo? Pak je tady někdy, tak jednou za měsíc, je tady pečení, tak to se 
sejdem na patře,  v prvnim nebo i  se čtyřkou to míváme dohromady. Posledně se peklo 
nějaký cukroví vánoční eště, a teď.. zas příště budeme pect bramborák. To si tam jako 
vždycky jako sníme, když si to upečem. No,…tak co je tady ještě za kroužky?

Všechno to jsou teda jakoby návrhy tady z domova?
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No to je všecko tady vod saď. To jo, to sou..

Máte možnost třeba to nějak ovlivnit? Jako kdyby většině nevyhovoval ten čas, že by jste se  
nějak domluvili.

No to by sme se nějak domluvili. Vono se některý ty kroužky překrývaly, tak pak jsme to  
nějak tak sladili, no.

Jako že, přímo na tom, když jste tam přišli, tak jste se mezi sebou…?

No,  no,  no,….že  se  to  nějak  tak  sladilo,  abysme  se  tam  vešli,  no.  Pak  sou  tady 
kroužek…….. ten poslech jako z rádia, jo čtení knížek, ale z poslechu, jo? Tam taky ani 
nechodim. Potom je tady…teď nevim, jak se to jmenuje, jak se zakrejou ty předměty a 
hádá se, co tam je pod tim?

To je asi taky cvičení na paměť, ne?

No to je taky na paměť. To má taky svoje méno, teď si nevzpomenu, jak se to jmenuje. Tak 
to tady taky je. Pak je tady keramickej kroužek. Tam to je hodně, hodně to je dvakrát do 
tejdne, ale vždycky nějak i dopoledne a  vodpoledne.  Tam jsem kdysi taky, když jsem 
přišla, tak jsem tam taky chodila, teď už jsem nějaká líná, takže už nejdu, a pak jsou tady 
Šikulky, a tam vyrábějí různý takový věci. Pak se tady dělá výstava, tak to tady vystavujou 
i..,  ta je prodejní, tak si tam něco koupíme, že jo? Choděj lidi i z venku se dívat. Pak 
vždycky v pondělí  vod dvou nebo vod půl  třetí  je  tady kino.  Každej  tejden,  každý to 
pondělí, tak ve velkym sále jako, jo, tam se něco promítá, no.  No a takhle jako je tady toho 
dost. Takže ani mě nechybí, že už teď nemůžu chodit ven. V zimě většinou ven ani moc 
nechodim, kor když napadne sníh, že jo, tak to nejdu, to se bojim. No a …….no.

O těch aktivitách, když je třeba nějaká novinka nebo takhle,to  tak to se dozvídáte jak?

No, ne, to už je zajetý, to nijaký novinky nejsou nebo to by sme se dověděli, když by byla 
novinka,  každý ráno v sedm hodin je  hlášení,  kde  nám řikaj,  jaký jsou  aktivity,  co  je 
k obědu a k večeři a…., jaký bude počasí. Tak to hlásej, střídaj se tam tři děvčata, na tom. 
No tak to je každý ráno vod těch sedmi, že je to z toho rádia se to tady dovim nebo je to 
všecko tam vyvěšený na nástěnce, tam sou ty…tam je to všecko vyvěšený, co kterej den 
bude.

A když jste tady byla nová, v tom domově, tak to vám někdo ukázal, jak to tady chodí?  
Nebo…

No jasně, no. Ukázal prostě, a... Ze začátku nám to připadalo jako labyrint, ale jako, já 
jsem byla ještě dost mladá, mě bylo sedmdesát, když jsem sem nastoupila, teď mě bude 
sedmdesát sedm, teď začátkem února, takže jako, ehm, ehm, snadno jsem se tady jako 
vyznala, no není problem. Máme tady i lékaře, máme tady očního lékaře, zubního lékaře, 
chodí  sem,  eh,  eh,  e…na  paměť,  no  ta……ch,ch...nervi.  Psycho…psychiatrička,  sem 
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dochází, že jo? Pak sem taky docházej  z toho ORL, jednou za čas. No takže i, pak tady je 
normální obvodní lékař, že  jo? Ten je tady třikrát v tejdnu, takže to se musíme vždycky 
dopředu vobjednat, takže i ty lékaře tady máme po ruce, no a jezdíme takhle na ty různý 
prohlídky  třeba  tady  po  nemocnicích  vokolo,  že  jo?  My  patříme  na  Bulovku,  tak  to 
většinou,  ehm, ehm, když tam člověk potřebuje, tak vobjednaj sanitu že jo? Tam i zpátky, 
no. Já jako se snažím si to dojít sama a pokud jako je slušný počasí a není náledí jako 
v zimě, tak si to chodim sama, no.

A za tu dobu co tady bydlíte, chodila jste třeba  na nějaký aktivity do jiný organizace tady  
v okolí?

Ne. Ne, ne ne, to ne. 

Ani jako…?

Ne, ne, nechodila jsem prostě jinam na aktivity, nechodila. My jsme si nějak vystačili sami. 
Jak vam řikam, ty soboty,  neděle jsme měli  svoje programy, to jsme si vždycky našly 
nějakou výstavu, určitě něco bylo, no a jak řikam voni dost tady něco pořádali. Ty výlety 
byly, no do Botanický zahrady třeba  tadyhle to máme kousek, tam jsme taky několikrát 
byly. A my máme svoje auto tady, takový to, jak se tam vejde 8 nebo 9 lidí, jo, no tak to se 
sebere tolik lidí a tam prostě nás vodvezou a přivezou, takže…

A to se tam nějak skládáte jakoby na ten…?

No a platíme to vstupný, máme vždycky  mnohem levnější,  když někam jako deme na 
nějakou akci, výstavu, tak jako máme i levnější  vstupný. Anebo zaplatíme něco na ten 
benzin tady na to auto, ale jako, .. slušný ceny..

A kdy naposled jste takhle někde byli?

Naposled jsme byli tady v tý Botanický zahradě, to bylo na podzim, loni a to bylo myslim 
naposled. Pak když už příde zima, no tak to už nikam nejdem. No tak to sme byli v tý 
Botanický zahradě,  no.  A teď zase až na jaře.  Až bude teplo a to  tak zase nás někam 
vyvezou, no.

Když jste byla tady s tou vaší přítelkyní, s kterou jste se tady seznámila…?

Tak ty obě už zemřely, teda.

A máte tady někoho jinýho?

Jo  tak  chodim,  to  jsem  zapomněla  říct.  My  tady  máme  takovej  karbanickej  kroužek, 
hrajeme karty, jo? Scházíme se v knihovně, pan ředitel to dovolil, že si můžeme vzít klíče, 
vodemknout si a tam prostě si posedíme každý.., takřka každý vodpoledne, my sme úplně 
propadli karbanu…
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Hm, mm,…

Takže tam tak ty 2 hodiny sedíme, hrajeme pochopitelně bez peněz, že jo? Ale je zajímavý, 
no a  von si tim člověk taky trošku ten mozek jako tříbí, že jo? No a hrajem to,.. máme 
takovou partu je nás pět anebo čtyři, tak v šesti to už nejde, to už je moc, ale do těch pěti, 
no tak tam sedíme kolem toho kulatýho stolu, jo, máme tam teploučko, máme tam světlo, 
pohodu, povídáme si tam, zasmějem se tam, takže to je pohodový…

Jak jste to dali dohromady?

No tak sme ze začátku hráli dva, tři nebo i u vedlejšího stolu zas hrála jiná parta, no a pak 
už sme si na to zvykli, že teda ty čtyry lidi sme se dali dohromady, pak teda i ta pátá, no a 
prostě tak už to vzniklo, že už jsme začali chodit denně, a když je někde nějaká akce, no 
tak na karty nejdem, no a to nás jako baví nás to, když už to hrajeme opravdu dlouho,  
takřka dennodenně, tak nás to furt strašně baví!

A co hrajete?

Hrajeme..eh..f..žulíky, vykládaný žulíky, hrajeme, no. Voni by byly i jiný hry, ale my jsme 
si zvykly na todle, to je takový dost jednoduchý, že jo? No, takže takhle. Pak jsou tady i 
bohoslužby, hodně, teda. To je každou..eh..Římskokatolický náboženství má skoro všecky 
soboty vod tří hodin, mši. Dole máme kapličku, jestli už jste to taky viděla, no.

Viděla.

 No, ta je tam nově udělaná, to je tak rok a půl nebo necelý dva roky a je hezká, že jo?

Hm.

Tam byla nějaká fyzioterapeutická dílna a ..takže, no, takže tam máme tu kapličku, tam se 
scházíme každou tu sobotu, vod tří hodin teda jen do půl čtvrtý, no to stačí ta mše, takhle.  
A pak eště sem chodí farář evangelickej, ten taky mívá nějaký ty mše. Tak já chodim taky 
nebo i husitskej, farářka husitská sem chodívá. Buď sou to mše anebo se tam v kapličce 
scházíme a tomu se říká Kavárna, protože to není mše, ale my si tam tak posedíme, ta co to 
má na starosti, ta sestra, tak jako uvaří kafíčko, kdo chce nebo nějakej zákusek k tomu, jo a 
prostě příde buď ta katechetka nebo farář a tak různě povídá na náboženský téma, z Bible 
něco  a  tak  různě  si  povídáme,  no.  Takže  vidíte,  že  je  toho tady  dost,  těch  aktivit.  A 
navštěvuju skoro všecko, tak se absolutně nenudim, teda, jo, akorát se mi zhoršily nohy a 
páteř, to mě jako mrzí. Když sem přišla v těch sedmdesáti, tak sem byla úplně fit a potom 
za rok se mi to stalo, že..no, že sem se nějak zhoršila, no tak holt beru si prášky, ne teda 
úplně denně na bolest, tak za tři za čtyry dni. Tim se tak nějak udržuju, no. Kadeřníka tady 
máme, že jo, tak to vždycky za dva měsíce se nechám ostřihat. Ty dva měsíce mi to vydrží.  
Eh…tu,.. pedikůru tady máme. Měli jsme tady i kosmetiku, ale ta vodešla, bohužel, ta už je 
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pryč asi 3 roky. Vodstěhovala se někam do Anglie, tak to by člověk taky sem tam někdy 
něco potřeboval, no, takže takhle, no.

A nevíte, jestli spolupracuje domov tady s nějakou další organizací, co by sem docházela?  
Já vím, že sem vlastně chodí ta mateřská školka..

No, choděj sem z mateřský školky, pak sem choděj i ze školy, prostě z tý..

Ze základky….

Ze základky, tak ty taky..takhle ty děti sem taky docházej. Ty sou roztomilý. Zrovna včera 
dopoledne sme je měli..mateřskou, no a..

Představení měli, nějaký..

Jo, jo jo, to dycky tam něco zazpívaj a.. no…i ten….A na vánoce dycky je posezení, to 
rozhoděj takhle jak sou tam postavený ty židle, jo, tak to rozhoděj stoly po celym sále, dají  
k tomu čtyry židle, dycky je tam nějaký pohoštění, to před těma vánocema, to s panem 
ředitelem, pak sem příde ten evangelickej farář se svojí manželkou, pak i děti nějaký z tý 
jejich církve,  ty  jejich učitelky,  tak se zpívají  koledy,  že jo? Dycky teda je  pohoštění, 
kafíčko,  cukroví.  Pak  máme  dvakrát  do  tejdne  se  tady  vopejkají..ty..š..klobásy,  tomu 
řikáme Buřtovka :-)

Hm, hm..

A je to taky každý jaro a každej podzim, když je krásný počasí, tak je to na zahradě, jo? 
Takže to dostanem tu klobásu, nebo i dvě, kolik kdo chce, chleba, a to máme jako nějakej 
sponzorskej dar. Někdo nám todle jako dává. Pivíčko k tomu, no… i vínečko někdy takhle 
trochu, no vopravdu těch akcí je tady plno.

To vlastně ani nemáte potřebu sami si něco..?

Ne, ani ne, docela si s timdle vystačim. I když teď už jako nechodim ven. No a jak sem 
chtěla říct, že ty kamarádky už zemřely, tak ta pani, co byla starší, tak ta zemřela, když jí 
bylo těch devadesát, teda. A to už je asi 3 roky, a teď je nějak rok a půl nebo necelý dva, co 
zemřela i ta druhá, ta byla ..co sem s ní teda podnikala všecky ty vejlety ven, protože ta 
byla čilá, hodně taková, no tak taky už zemřela, no a tak teď jak řikam, máme teď tu partu 
na ty  karty,  že jo? A..a  já  jako mam ráda samotu,  sme rádi,  že  tady sme sami,  v tom 
pokojíčku. Máme tady teda WC, což je důležitý, že jo? Teplá, studená voda, tady si přeperu 
co  potřebuju,  tady  si  to  pověsim.  Von  je  byt  malej,  ale  vidíte  je  to  prodloužený  tim 
balkónem, ten je poměrně velkej, takže v létě se to tady votevře a jsme si na balkóně. 
Takže i ty byty se nám líběj. Jsem ráda, že vždycky po obědě si dam šlofíčka, no. Tak jsem 
ráda, že jsem tady jako sama, že mám to soukromí. Když člověku neni dobře, tak je taky 
rád, že má soukromí. A jinak když mi začne bejt jako takový nějaký smutno, ale neni to 
vůbec odůvodněný, ale tak se mi to taky někdy stane, tak jdu honem někam ven, abych šla 
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mezi lidi a tady furt někdo někde je, tak jste mezi lidma. No a tam máme jako tu partičku, 
na ty karty, ale zase mam známý z jídleny a já jsem takovej typ kamarádskej, že snadno se 
skamarádim, takže nemam problém přes todle. 

A taky sem za váma někdo chodí?

No. Ani tak ne. To spíš já jdu tadyhle naproti k sousedce. My se spíš scházíme jakoby 
venku. No a jinak mam jednoho syna, kterej tadydle když mu bylo osm a když mu bylo 
dvacet když byl na vojně (ukazuje na fotky). No a támhleto jsou vnoučata: kluk, tomu už 
bude třicet letos a holce dvacetčtyři, tak to utíká taky. No a tak za mnou jako chodívaj a 
nebo i na ty svátky vánoční jsem k nim chodila na ten Štědrej den, ale už asi tři roky jsem 
tam nebyla. Jsem si radši v pohodě tady sama a pak tam jdu třeba na Štěpána na celej den k 
nim, že jo. A oni zase přijdou za mnou, tak mi pomůžou, tajde jdem do Lidla na nákup, tak 
mi pomůže ten nákup.

A jak často sem za váma chodí?

To víte, oni přijdou z práce pozdě. Soboty, neděle celý léto jezděj na chalupu, tam jsem 
taky jezdila, ale teď už se tam jedu jen někdy podívat, tak na den, víc ne. No takže tak 
jednou za měsíc, asi no. A jinak jako máme kontakt, tady si pořád telefonujeme. Já mam 
vybraný určitý lidi, který mam soboty, neděle a svátky zdarma, tak to je syn, snacha, vnuk, 
vnučka, kamarádky asi dvě a můžu volat taky na pevnou linku zadarmo. No takže já si 
hodně telefonuju s lidma a se synem, tak 4-5x za den si voláme. Že si všechno řeknem. 
Nebo se snachou, s vnučkou. Že si všechno vypovídáme, všechno o sobě víme no. A jinak 
takřka denně si voláme večer po sedmý, je to levnější, tak buď zavolá jeden nebo druhej. 
Takže všechno o sobě víme no. Takže si celkem na nic nestěžuju. Hlavně aby vydrželo to 
zdraví trošku, aby nebyly velký bolesti a jinak by to šlo :-) 

A máte občas nějakou připomínku jako tady k chodu domova?

No třeba jsme někdy nespokojený s jídlem, jo. Tak to jako jim řeknem. Teď před těma 
svátkama ten poslední měsíc, vařili teda vopravdu špatně, protože jim asi docházeli peníze 
a asi už šetřili koncem roku :-) No tak si postěžujem, že jo, buď to napíšu do knihy nebo si 
to s nima vyříkáme, že jo, tak teď už se to teda zase jako zlepšilo no. Ale jako jinak já 
nejsem mlsná, což je velký štěstí pro život, to mě naučila maminka, že se má jíst všecko,  
tak jim všecko. Takže jako... já si nestěžuju ani na to jídlo. 

A kdyby byla možnost se jako vyjadřovat k tomu chodu organizace, co by tady mohlo bejt...

Je možnost, je. Jednou za tejden, zrovna včera jsme to měli, většinou čtvrtky odpoledne, od 
dvou do tří, přijde ta sociální pracovnice, jestli víte která. Dyť vy jste tam vlastně byla s 
náma! No tak tam my si to vyříkáme. Ona se ptá, jak se máte a co se vám tady nelíbí? Máte 
připomínky? No tak lidi tam řeknou připomínky. Vona si to zapíše a vona to tlumočí, my 
se, ale vona. Tlumočí to zástupkyni ředitele. 
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A máte asi i nějaké posezení s ředitelem ne?

No před těma Vánocema, že jo. A i takhle bejvá posezení jednou za půl roku, kdy nám říká, 
jak to tu prostě vypadá, teď tu bylo hodně voprav, žejo, jak jsou v tom třetim patře a mají  
tam ty stříšky, tak to se vše vopravovalo. To jsou dva pavilóny proti sobě zrcadlový, jsou 
stejný ale jsou proti sobě. A pak je pavilon dvojka, tam jste se asi taky byla podívat, to je 
taková naše nemocnice, dvojka.

Takový trochu bludiště je to tu. :-)

No ale pak si snadno zvyknete. Některý lidi no jako ty starší nebo nemocný, tak ty tady 
tápou dost dlouho, než se naučej, jo. A je zajímavý, tady je nejhorší choroba, tady nikdo 
neslyší :-) Tady ty lidi vopravdu neslyší, vopravdu, tady snad každej druhej nebo já nevim, 
já  zatim  teda  slyšim.  S  vočima  teda  jako  to  jedno  voko  mam  špatný,  to  jako  mam 
rozmazaný, ale to druhý zatim drží, tak na čtení brejle no, ale už toho moc nenačtu.

A na televizi koukáte?

Na televizi přes den nekoukam, to jenom když je něco extra. A večer to už od těch sedmi 
začnou zprávy a od osmi je hlavní program, takže do těch desíti, tři hodiny nebo tři a půl,  
to je taková moje siesta prostě. To už se koukam tady z postele.

A ráno vstáváte v kolik?

No ráno, jde nám rozhlas tady. Já vstávam asi tak za deset minut 7. No. Jdu si tam pro 
snídani, beru si to nahoru, uvařim si tady většinou svoje kafe. No a tak v těch 8 snídam. A 
všechny ty prášky ráno do sebe musí člověk nějak nasoukat, tak nějak postupně, že jo. 
Takže tak v těch před sedmou vstávam a snídam v osm. No a na obědy chodíme v půl 
dvanáctý a večeře jsou v půl 5. No a takhle dostáváme vždycky sebou. Studená večeře je 
vždycky  středa,  sobota  a  neděle,  to  jako  nejdem  dolu  na  večeři,  ale  jako  v  poledne 
dostaneme prostě tu večeři studenou sebou. 

A ještě  jsem  se  chtěla  zeptat,  když  jste  si  vybírala  ten  Domov,  tak  co  pro  vás  bylo  
nejdůležitější? Proč jste si vybrala tenhle...

No, aby člověk byl sám v tom bytě, že jo, to je velmi důležitý. I když já jsem snášenlivá, 
ale  taky  člověk  neví,  na  koho  narazí,  že  jo,  zaprvé.  Za  druhé  já  nesnesu   večer  mít 
otevřeno, musím mít zavřeno, nesnesu nějaký velký větrání a takhle, někdo musí mít zas 
furt otevřeno, i v noci, tak to bychom se jako vůbec neschodli. Tak to bylo jako důležitý. 
Potom taky to  prostředí.  Prošla  jsem víc  těch  domovů,  ale  tohle  prostředí  je  skutečně 
nejhezčí, že je to v tý zeleni a je tady i dobrý spojení. 

Takže jste si procházela ty zařízení.
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No, procházela. A pak jako tady že by byly nějaký místa, tak jsem se sem šla podívat. 
Nejdřív mi nabízeli v přízemí i s tou zahrádkou jako. Tak to jsem řekla ne, já do přízemí 
nechci. No tak si ještě počkejte. Tak za měsíc mi volali znova a nabídli mi tohle, tak to 
jsem hned řekla, že to beru, že na nic nečekam, že to beru. No a ještě jste se mě na něco 
ptala...

Na to, proč jste si to tady vybrala?

No, no protože se mi tady líbí to prostředí a je tady dobrý spojení, jdemem na autobus, to 
je pět minut, že jo. 

A bylo pro vás taky důležitý to, jak se můžete vyjadřovat k těm věcem, co se tady děje? 

No to můžem. To jako bez problémů.

Ale jestli jste se o to taky zajímala právě při tom výběru...

Ale to nějak, ani ne no. Tady mam prostě kousek na autobus, asi pět minut, ten mě doveze 
asi zase za 5 minut na metru, no a když jste na metru, tak to můžete už všude po celý 
Praze, to je strašná výhoda. Takže jsme na Cčku. A i k synovi to mam jako blízko, protože 
jedu Cčkem na Kačerov, tam 2 stanice autobusem a tam von hned bydlí, takže i to je dobrý  
spojení k nim. Takže i tohle cestování je dobrý, protože jakmile se dostanete na metro, tak 
máte všude blízko, žejo. Takže to je taky výhoda. Takže i to cestování je dobrý, což je taky 
důležitý. 

A jak vycházíte s personálem?

Joo, dobře. Jsou na nás hodný, slušný jako. Noo.

A berete je spíš jako personál nebo právě s nima jako trochu...

No jako personál, s někym.. Noo spíš jako personál je beru.

Osobní věci jim neříkáte?

Ne ne. Ani ne. No taky si s nima povídáme, různě někdy, taky nějaká ta legrácka sem tam. 
Ale bereme je jako personál, vykáme si s nima a tak dále. ... Jsem vám toho napovídala 
dost, viďte.

Noo. Skoro už si říkam, že mam odpověď na všechno .-)

Že jo? :-) Noo a vy si to doma pustíte a pak si to z toho nějak. Budete psát práci, že jo?

Jojo. Ta diplomka z toho bude.

Aha, vlastně. A máte starý lidi a domov pro důchodce jo?
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Jojo. Já mam jenom tenhle domov pro seniory.

Jenom tenhle jo?

No. S tim že tady obejdu pár klientů a budu se jich ptát jako vás, vlastně na ty volnočasový  
aktivita a jestli mají zájem se vyjadřovat k tomu chodu.

Maji.  Ty  lidi  si  jako  nenechají  nic  líbit.  Když  se  jim něco  nelíbí,  tak  si  jdou  třeba  i  
postěžovat k panu řediteli nebo k zástupkyni, je možnost, se domluvit. 

a jestli mají zájem ovlivňovat ty volnočasový aktivity

No já myslim, že...

nebo jestli si radši vyberou z toho daného programu...

Noo,  protože  tady  toho  programu  je  dost,  takže  myslim,  že  nikdo  si  nic  navíc  ještě 
nevymejšlí. No. Asi takhle. 

Pak jsem tady měla otázku k dobrovolnictví. Jestli by vás zaujala taková možnost někomu  
pomáhat

Já vim, no. No tak... vycházim s těma lidma dobře, zdravíme se, usmějem se na sebe, žejo, 
prohodíme nějakou tu větu, ale abych někomu extra pomáhala, jak říkam, já sama už ty 
nohy a páteř mam špatnou, tohleto nosim (ukazuje na zpevňovač zad).

Nebo spíš jestli třeba ještě máte tu potřebu být užitečná nebo...

No to joo, prostě se snašim třeba někomu tady něco přinést nebo ohřát čaj a v mikrovlnce a 
takovou menší službičku, tak to jo, to ráda pomůžu no. 

Tak já se ještě kouknu do těch svých otázek, jestli jsme na něco nezapomněly... Dneska  
jdete taky na karty jo?

No jasně. :-) Se scházíme v půl třetí, tak to jo, to je naše. 

Seznámila jste se třeba i s někym tady v okolí, když jste se sem nastěhovala.

Ne. Ani ne. Ne. Tohle mi stačí, to co tady máme, to mi stačí.

A stýkáte se třeba z dřívějška s přáteli?

Joo, takhle tim telefonem dost. Jinak já jsem za nima vždycky dojížděla na půl dne, ale teď 
už mi to tak nejde, no. Uvidim potom na jaře, no. Ale jako telefonicky, to jo, to mam 
kamarádky. 
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A vídáte se taky s někym z jiné generace?

Jako s mladšim se staršim. No jak říkam, jak jsem se tu seznámila s tou pani, tak ta byla o 
16 let starší, ta druhá o deset. Tak mě jako starý lidi jako dost starý lidi vůbec nevaděj.  
Když je jim přes devadesát, tak já si s nima rozumim. A i s mladšíma si rozumim, můžu 
mít  mladší  i  starší  generaci.  Takže  se  jako  přizpůsobim a  rozumim si.  Ale  jako  né  s 
každym, jako někoho vyberu tak jako a tomu už jsem pak věrná :-)

A je tady třeba někdo, kdo by hlídal děti nebo něco takovýho?

Ne, tak to už tady ne. Ty lidi, co teď přicházej, tak už jsou jako dost špatný, starý a dost 
nemohoucí,  takže nic takovýho.  To už tady vopravdu neni.  Já patřim taknějak mezi  ty 
nejmladší no. Tady je nejvíc lidí hodně přes osmdesát a nebo i přes devadesát, těch je tu 
taky dost. 

Jsem slyšela, že tu máte i nějakou pani přes stovku.

No. 101 nebo tenhle rok už jí snad bude 102. Pak jedna pani bude letos slavit 100. Jo 
vyskytujou se i ty stovky sem tam. A... já patřim nějak mezi ty nejmladší no. Je mi 77, no. 

A ten domov funguje asi od 80.let nějak. 

Asi třicet let. Je to stavěný nějak podle Švédů nebo co, že je to vopravdu šikovný, je to tu 
všechno prosklený, což je výhoda, nejsou ty zdi plný, tak vidíte krásně do tý zeleně, že jo.

Neni to žádnej komunistickej styl.

Ne to neni. Všecko hezky prosklený. Tak to je 30 let a podle těch Švédů to stavěli. No. Co 
byly okolo ty baráky, jak se to jmenuje...

Ty pensiony?

Jo, ty pensiony. Ty byly nějak dřív asi o rok, pak udělali tohle. 

A stalo se vám někdy, že byste s ostatníma klientama, co tu bydlíte, že byste spojili nějakou  
aktivity i s rodinou? Že byste se potkali tady dohromady?

Už jako znám tady od sousedky, když sem přijde ta rodina, už se známe od vidění, tak to se 
s nima tak pozdravíme akorát nebo prohodíme něco a to je všechno. Blíž jako ne.

že byste šli třeba společně do společnosti...

Ne, to ne. 

Tak to už bude asi všechno.
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A už jste byla na čtyřce? Jako pavilónu? 

Teď ještě ne. Jenom loni, když jsem tu byla na praxi, tak jsem u někoho si byla povídat, ale  
ne takhle cíleně dělat rozhovor, jsem tam ještě nebyla.

Aha. A jakou studujete tu školu?

Studuju  Univerzitu  Karlovu,  je  to  fakulta  humanitních  studií  a  ten  obor  je  Studia  
občanského sektoru, zabývá se to teda neziskovýma organizaceme, což je vlastně tahle,  
tady to teďka funguje jako nezisková organizace jako obecně prospěšná společnost, dříve  
jste byli pod Magistrátem a teďka asi zas budete zpátky pod něj přecházet.

Ano ano.  Teď jsme  nezisková,  to  mam tady napsaný  (na  smlouvě)  Evropské  sociálně 
zdravotní centrum, tak teď jsme jako pod nim a dřív jsme byli pod Magistrátem, což už 
teda nejsme, ale ty už se odpojily od nás, ty pensiony, ty jsou pod Magistrátem, ale myslim 
Prahy 8, ty nebudou pod tim hlavnim, takže ty už k nám jako nepatřej. Ale hodně sem 
docházej ty lidi na ty koncerty a tak, to sem docházej. No.

No a vy byste asi za rok měli přejít zpátky pod ten Magistrát, že skončí ta smlouva.

Jo? Asi jo. Jak dlouho jsme tadyhle, asi 4 roky, že jo.

Myslim, že od roku 2009.

Po pěti letech se to teda mění.

Tak teď si nejsem jistá, protože mi říkali, že ta smlouva je myslim na 7 let, tak nevim. 

Ale to jsme pět, víc nejsme, tak třeba ještě na těch 7 vydržíme, že jo. A proč to chtěj teda  
předělávat? Myslí si, že to půjde líp jo?

Spíš asi Magistrát si myslí, že to teď funguje dobře, tak že by to chtěl zpátky. Ale to vážně  
nevím, co je za tím. 

Já si myslim, že jo, že to prosperuje. Takže jsou mazaný :-) No asi těch 5 let to bude a 
uvidíme  teda  do  budoucna,  co  a  jak.  Letošní  rok  jsme  určitě  ještě  pod  tímhle  a  pak 
uvidíme. Magistrát je teda mazanej, když to jde, tak to chtěj, když to nešlo, tak to nechtěli. 
Ale ono to šlo i dřív, jsem tu těch 7 let a šlo to vždycky, nějaký zádrhely tady byly, no... 

(Ptá se mě na moje plány do budoucna, říkám, že máme v plánu dva roky cestovat po 
světě) 

No joo, tak vy máte život před sebou, jste mladý žejo, tak máte vyhlídky, to jsou hezký 
plány. To my už tady máme poslední štaci. Ale já na to nějak nemyslim, nemyslim na to, že 
už je to naše poslední vlastně, no tak, hlavně aby to zdravíčko trošku jako posloužilo a 
dobrý no. Lidi mam ráda, mladý i starý. Jsem snášenlivá, přizpůsobivá, takže dobrý. 
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Aspoň už nemáte starosti se stěhováním a tak.

Prostě už mám vystaráno. Když jsou na tom ty lidi špatně, tak jdou na tu dvojku, to je 
taková ta naše nemocnice. A tam je to taky pěkný, jestli už jste to tam viděla.

Jojo. Byla jsem tam.

Velký místnosti  tak po třech lidech. Velká péče, hodně sester tam je,  staraj se opravdu 
dobře. 

Jsem viděla, že tam mají taky ty velký kočky.

Nono, krásný jsou. Taky to je tam pěkný, taky jsou tam lidi spokojený. No. Myslim, že 
jsem v tomhle měla štěstí,  jako v životě,  že jsem se dostala sem. Beru to jako takový 
životní docela štěstí, víte. No a že umřu, no tak to je jasný, a kdy to přijde, no tak na to 
nemyslim, tim se prostě nezabejvam, smrti se nebojim. Děti jsou zavopatřený, musim to 
zaklepat. Klape to tam všechno, tak dobrý. Jsou zdraví, práci maj, tak dobrý, ale nechci to 
zakřiknout, jak začnu něco chválit, tak to zakřiknu, na to věřim teda vopravdu.

To máte pravdu. To mam taky tak :-)

Tak to nechci nějak přechválit. Taakže si vegetuju docela :-)

A oni bydlí v Praze jste říkala?

Jojo a mam tam k nim dobrý spojení.  Taky máme chatu na Praze- Západ. Neni to tak 
daleko. Asi dvacet kilimetrů. To koupil muj táta, pak jsme tam jezdili my s manželem, 
když jsme přišli  do penze,  dělali  jsme tam hodně na zahradě.  Děti  tam taky tak nějak 
vyrůstaly  na  prázdninách  a  tak.  A teď  tam bydlí  tenhle  vnuk,  jako  natrvalo,  má  tam 
přítelkyni, tak jsou tam spolu. Syn a snacha tam dojížděj na víkendy, pracujou taky na 
zahradě, ona je tam pořád co dělat, to neni konec nikdy. Takže žijem tak pospolitě. 

To je hezký.

To je hezký. To jsme žili i s rodičema tak pospolitě, protože my jsme s nima ze začátku i 
bydleli, takže jsme na to i tak zvyklý, tak já si myslim, že je to tak dobře. No :-) A za kym 
dalšim máte namířeno? :-)

Ještě nemám domluveno. Půjdu v pondělí na Šikulky a tam se možná s někym domluvim.

Tam určitě někoho najdete. Nebo ta sociální pracovnice, jak byla včera na halách, ta by 
vám určitě poradila, to je taková milá a ochotná pani. Ona vypadá tak mladince a je taková 
šikovná,  obětavá,  milá  a  hodná  je.  Prostě  príma.  By  vám  poradila  a  nebo  se  nějak 
domluvíte s někym :-)
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č.5.7. Informátor 7 

(muž, 78 let, vypadá vitálně- tak na 65, rozhovor probíhal v hale u stolu)

Jak dlouho tady žijete?

Jsem tady od roku 2006.

A jak se vám tady líbí?

Mně se tady líbí taková určitá samostatnost. I kdybych mohl být u dcery nebo někde, ale 
tady prostě je společnost mých vrstevníků, s kterýma si možná dobře rozumim a to je pro 
mě velice důležitý. Taky si myslim, že nejsem na obtíž, přecejenom ti naši mladí, i když 
jsou dobrý, jsou v plnym zápřahu, maj jiné starosti, jinak se na všechno dívají, no je to 
trošku jinak. Takže já se tady cítím dobře. Z tohohle hlediska...

A předtím jste bydlel ještě někde jinde? V jiném domově nebo jste šel z bytu rovnou sem?

Ne, já jsem šel z bytu sem.

A podle čeho jste si to tady vybíral? 

Vybíral jsem si to tady podle svojí přítelkyně, která náhodou měla povědomost o tomto 
domově.  A mě se  to  tehdy  líbilo,  protože  to  tehdy  bylo  ještě  skoro  nové,  to  se  tady 
ukazovalo všem zahraničním delegacím tady. A stavěl to taky ten architekt, který postavil 
ten Tančící dům například. Tak to byl spoluautor tady toho. Ono to mělo být postavený 
jinak. Vypadá to trošku jako hotel. Takže se mi to tu líbilo a podal jsem si žádost a byl jsem 
přijat. 

A jak dlouho to trvalo, než vás sem vzali?

Hm, to trvalo... Asi dva nebo tři roky jsem měl tu žádost. Pak se jednalo o to, že já jsem 
měl žádost do těch penzionů, jak jsou tu kolem. To byl ten systém, já nevim, odkud to 
převzali,  asi  ze  Švédska,  ze  Skandinávie  odněkud,  že  prostě  je  základem  dům  velký 
pension velký prostě domov pro seniory a kolem jsou ty satelity, drobné pensiony, kde ty 
lidi ještě žijou samostatněji. A potom, když už jsou starší, tak se přesunují do toho hlavního 
domu. Jenže pak naše vláda přišla na to, že se to změní, že ty pensiony, které dříve jako 
patřili pod ten dům pro seniory, že budou vyčleněny a že zbyde jen ten dům. Takže sem 
stál před otázkou, jestli teda tu žádost mam změnit. Tak jsem to změnil a dal jsem si novou 
žádost, i když to byla jen formalita, a byl jsem přijat tady do toho. 

A z jakého důvodu jste dal přednost domovu před pensiony?

Bylo mi řečeno, že do pensionu už se nebude přijímat, tudíž moje žádost by se vynulovala. 
Takže jsem si podal změněnou žádost sem. A záhy ty pensiony byly dány pod město Prahu 
jako malometrážní byty, kde prostě ty obyvatelé dožijou a pak už se to bude prodávat jako 

193



normální  byty.  Dříve  to  bylo  tak,  že  lidi  z  těch  penzionů  postupovali  automaticky  s 
postupem věku sem do domova a teď už to nejde, teď si musí podávat novou žádost jako 
každý jiný občan.

Jak jste říkal, že tu máte stejnou věkovou hranici můžu se zeptat, kolik je vám let?

Zkuste hádat.

Vypadáte docela mladě. Ale tak berou sem po 65roku, už tu nějakou dobu ste, tak vám musí  
být přes 70.

Tak to jste se trefila. 78 let.

To je dobrý. To asi budete sportovec. 

Víte, já zastávám ten názor, že člověk musí pro svůj život nebo pro svoje setrvání tady, pro 
svoje zdraví, pro svojí prosperitu, duševní svěžest, musí něco udělat. Musí se pořád jako 
snažit, buď cvičit, oni si ze mě dělají legraci, ale mě to pomáhá, třikrát denně chodim, tam 
mam tři patra, takže to chodim šestkrát, jako 18 pater denně, před obědem, před večeří a 
večer kolem devátý hodiny chodim na ty schody a těch 18 pater si udělam. Tak to je jedna 
věc, pak chodim cvičit na ten rotoped, teďka v zimě, jinak jezdim na kole, na koloběžce.

Tady je nějaká tělocvična?

Je  tam  takový  rehabilitační  centrum  vzadu.  V  té  druhé  části.  Jsou  tam  rehabilitační 
pracovníci, kteří to řídí a kteří nám pomáhají. 

A to je volně přístupné?

Volně přístupné ne. To je na základě doporučení lékaře, který to musí schválit. Nemůže 
tam taky každý, aby si nějak neublížil. Takže když to doktor schválí, tak se to domluví s 
rehabilitačním pracovníkem, v kolik můžu jako přijít, že ten jeden stroj tam pro mě bude 
volný. Takže tam chodim obden.

A chodíte na nějaký ten program, co je tu vypsaný tady v hale na nástěnce? 

Noo, snažim se chodit. Jsou tady dobrý některý programy. Některý ty hudební pořady jsou 
vopravdu dobrý, tady to řídí pan Vomáčka, to je konzervatorista, ten tady řídí tu kulturní 
činnost, tak ten nám dává vždycky výklady o hudební činnosti, o těch skladatelích a to nám 
všechno dává k dobru a to je výborná věc.

A na co chodíte nejvíc?

No tak vidíte sama, že támhle máme na tabuli celý program. Všelijaký různý akce.

A chodíte ještě někam mimo? Myslím jako někam mimo tuhle organizaci.
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Mimo organizaci...

Nějakou zájmovou činnost...

Zájmovou činnost...  občas nějakou přednášku, občas na nějaký zámek nebo hrad.  Tam 
většinou  chodim  se  svojí  přítelkyní.  Ještě  mam  auto  támhle.  Stařičkou  Felicii.  Ale  v 
perfektním technickém stavu, to tedy musim říct,  jinak bych se neodvážil,  tam někoho 
svést. No a vyjíždíme hlavně v létě, teďka se bojim, nemam už ty dobrý nervy jako jsem 
míval za mlada. Ale jinak v létě jedeme na některý zámek, tak si to prohlédneme a zajdem 
do zámeckých zahrad a vináren, proč ne. A je to takový zajímavý.

Tak máte změnu, něco vidíte...

A v poslední době jsem se věnoval ze zdravotního hlediska také té firmě, já nevim, jestli 
jste o tom slyšela, Muscle enterprices. Je to firma americká, která sem dodává takový ty 
antioxidantní produkty, stopové prvky, vitamíny a tohleto. A je to strašně zajímavý, protože 
jednak vám to čistí tělo, detoxikace organismu, a potom to přijímá ty stopové prvky a to 
tělo si vytváří imunitu. A to tělo si vytváří proti různým druhů nemocí obranu. Tak to jsem 
zkusil a už půl roku na tom jedu a musim říct, že to je až neuvěřitelný. Opravdu se cítim 
jako svěžejší. 

A to se s někým scházíte a konzultujete to?

Konzultuji to. Oni bývají takové ty dny, tak to svolají, nebo se kouknu na internetu. To mi 
zase  dcera,  zařídili  mi  ten  notebook,  takže  se  s  nažim si  na  tom internetu  najít  tyhle 
informace,  které  tam  jsou.  Je  to  zajímavý,  protože  tahle  firma  Muscle  Enterprices  je 
účastna na newyorské burse s velkym úspěchem. Například jsem se tam díval na průběh té 
křivky a je to až neuvěřitelný, jsem to tam měl od dubna asi do konce roku její akcie, které 
vzrostly o 100%. Tak jsem si říkal, že to asi neni špatná firma, že asi neklamou, tak jsem to 
zkusil  a  musim říct,  že  je  to  úplně  úžasný.  Cítim se  fajn,  nic  mě nebolí,  klouby  nic, 
chodim, běham. Možná mi i někteří záviděj. Ale snažím si to zdraví zlepšit, nejen tím, že 
cvičím, ale i tím, že jsem tím, co jím. Tak si na to dávam pozor, vynechávam tučný masa, 
radši to dam tady kočičkám, máme tady kočičky asi dvanáct. :-) No a jim jenom maso rybí, 
zeleninu a tyhle produkty. Je to zase náročný jako finančně, ale na druhou stranu to funguje 
a ty produkty považuju za neskutečný.

Tak do čeho jinýho by měl člověk investovat než do zdraví.

 Myslim, že právem jde ta firma nahoru, teď už maj asi 118 dolarů za 1 akcii, dřív mívali  
48. Maj obrovský úspěchy. Takže si myslim, že to je jediný firma, kde se nepodvádí, že to 
nejsou žádný šmejdi. Tak to na sobě zkoušim, se pozoruju, jsem jako pokusnej králík a mě 
to baví a funguje to. Jezdim na koloběžce, na kole, mě tady podkávaj a volaj na mě: ááá 
náš sportovec, tak už mě tu všichni znají.
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A kam jezdíte?

No když jsem jezdil do práce, jsem tady dva roky ještě chodil do práce, takovou jednu 
činnost jsem dělal, tak tam jsem jezdil. Ale jinak jezdim na kole teda. 

A do města? Po městě?

Kamkoliv. Po městě jezdim, když si to tu prohlížim kolem po těch uličkách, zajedu až ke 
břehum Vltavy a tam si to prohlížim, s každym se bavim a má tam někdo pejska, tak se 
bavim o pejskovi, má tam někdo kolo, tak se bavim o kole. Je to taková legrace. A vždycky 
si tak hodinku pojezdim. V létě teda, teď v zimě ne. A je to fajn.

Takže se tu nenudíte? 

Já? Já se nenudim. Pořád na mě někdo něco chce. Někdo je na mě zlej, někdo je na mě 
závistivej, někdo mi to přeje, no prostě lidi jsou různý.

A máte tady někoho blízkýho v domově? Nějaký kamarády?

No blízký, partu tady mam, vždycky se tu bavíme, takovou legraci, vždycky hodíme řeč. 
Jo dyť mi taky máme pánský klub, tam vždycky chodíme, tam si povídáme různý vtipy a... 

To je v pátek, že jo?

Ne, ve středu to bývá. Takže tam se scházíme.

A to je iniciativa domova?

Domova, myslim, že iniciativa domova je tady dobrá, že někdo tady vymýšlí takový akce, 
který jsou opravdu zajímavý. Jako tady ta výstava- Střípky našich životů, kde byli různý 
věci, který jsme dřív od našich babiček, od našich maminek znali, tak člověk je vidí a vrací 
se do toho, o těch dvacet až čtyřicet let zpátky, to je zajímavý. Takže oni nám dělají takový 
různý akce, který opravdu mají význam, mně se to líbí. Je vidět, že o tom přemýšlí, co by 
nás asi mohlo zajímat, že v tomhletom tady to vedení pracuje dobře, si myslim. 

A je tady něco, s čim by klienti sami přišli a sami si zorganizovali?

Nee,  asi  ne.  Většinou  to  záleží  na  domově.  Jsou  tady  i  sportovní  soutěže  mezi  těmi 
jednotlivými domovy pro seniory, to taky existuje.

Ale s tim asi vždycky přišel tady někdo z vedení nebo z těch pracovníků...

Já vim, že dříve tady bylo něco takovýho jako samospráva, taková ta důchodcovská. Ale 
pak  se  od  toho  upustilo,  protože  nikdo  to  jako  nechtěl  dělat.  Teďka  to  máme  prostě 
zařízený  tak,  že  pravidelně  jsou  svolávány  na  každym oddělení  na  každym patře  jsou 
svolávány  takové  přátelská  setkání,  kde  sociální  pracovnice  s  námi  prostě  hovoří   a 
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všechno probíráme, jeden po druhym se střídáme a říkáme. Asi by bylo těžký z tý svý 
vlastní iniciativy něco tady dělat. Protože by se nenašlo dostatek lidí, ty nemoci jsou taky 
takový, že ten intelekt už neni tak na té úrovni jako býval dříve.

Já jsem si teď vzpomněla, že z vlastní iniciativy tady někdo začal hrát ty karty...

Ano!  To  jo,  to  jo.  Ano,  takový  detaily,  různý akce,  to  jako  jo  ty  karty,  to  jsem tady 
zaznamenal. Je zajímavý, že zrovna ženy hrajou karty. Tak to byla z jejich strany aktivita. 

A myslíte, že ta samospráva byla jako lepší nebo takhle to funguje líp?

Vemte si, že jedna pani tam teďka by chtěla organizovat takovou vlastní jako samosprávu 
těch obyvatel,  jenomže nikdo to nechce dělat,  pani  kterou potom navrhovali,  že  by to 
mohla být jedna pani, která tady vždycky uvádí ty kulturní akce, tak si mysleli, že by to 
mohla dělat.  A ta  povídala,  ne já  to dělat  nebudu,  protože na to máme tyhle přátelská 
setkání. A myslim si, že to bylo hlavně z důvodů, že to chtěla zorganizovat nějaká skupinka 
dvou  tří  obyvatelek,  hlavně  kvůli  tomu,  že  nejsou  někdy  spokojené  s  jídlem nebo  se 
stravou, tak by chtěly, aby někdo převzal zodpovědnost a aby tlumočil tedy tohleto. Ale to 
je  věc,  kterou klidně  můžeme dělat  na  těch  přátelských setkáních.  Není  potřeba  kvůli 
tomuhle organizovat nějaký vlastní výbor a zatěžovat toho člověka. Pani říkala, já to dělat 
nebudu, protože to už skončilo. Bylo to tady ještě asi před pěti lety, když jsem nastoupil, 
ale  s  odchodem té  paní,  teda až  nahoru (zemřela),  tak to  skončilo a  další  předseda té 
samosprávy  už  tady  nebyl  a  ani  ty  členové  toho  výboru  takzvaného.  Takže  tohle  se 
zastavilo.  A nemyslim si,  že by to  bylo něco,  co by škodilo,  protože skutečně na těch 
setkáních můžeme cokoliv říct a řešit připomínky. A kromě toho nejsou ochotné osoby, 
které  by  to  jentak  dělaly.  To  by  znamenalo,  kdybych  to  například,  o  mě  se  teda 
neuvažovalo, protože si dělam ze všeho legraci, oni vědí, že bych to nevzal, ale já bych to 
nevzal, protože by za mnou každý chodil. Stejně za mnou chodí, když potřebujou, ale to 
jsou maličkosti, to mě nezatíží, praskne jim žárovka, neni tady žádný údržbář v sobotu a v 
neděli,  no tak to nahodim, přecejen pro ženy je to  složitější,  pojistky a tohle  všechno. 
Takže kolikrát pomůžu, takovýhle maličkosti jo, ale abych já se staral o to, kdo si co si 
vzpomene a já to přednášel potom na tom vedení ty nedostatky a stížnosti, to považuju, že 
to nemá význam, že si může každý stěžovat přímo na těch přátelských setkáních. Není k 
tomu zkrátka pádný důvod, aby se tu nějaká vlastní samospráva se organizovala.

Ještě co se týče volnočasových aktivit... Víte o tom, že by tady domov spolupracoval na  
nějaké aktivitě s jinou organizací? Třeba jako ta mateřská školka...

Ano, je to výborný. Dokonce jsou tady úžasný zahraniční, třeba z Anglie nějaký školáci, 
nějaký studenti tady byli a dokonce americký, tak jsem osvěžoval angličtinu, taky jsem jim 
děkoval. Takový soubory různý prostě.

Takže hlavně ty představení a koncerty...
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Ano, je to dohodnutý z Anglie, z Německa a vystupujou u nás, přijede autobus velkej a 
jsou to zajímavý akce. Je vidět, že prostě mají je kam pozvat, protože pořád, i když to stojí 
už dvacet let asi, tak je to pořád ještě docela solidní jako domov pro seniory a je pořád 
ještě co ukazovat. Je to zajímavý. Ta snaha tady je. Jsou s nima smlouvy a dohody. To se to 
vedení stará o tohle, což mě baví. 

A ještě poslední otázku. Jestli sem za váma někdo chodí nebo jestli se radši setkáváte s  
někým mimo ten domov? Jako myslim třeba příbuzný nebo kamarádi...

Jo setkávam se. Jezdim ke své dceři. 

Takže ona sem za váma ne?

Ale taky, taky jezdí za mnou občas. Dokonce tady máme zubařku, kde oba moji vnuci tady 
museli podstoupit malý lékařský zákrok, že se jim rozštěpovaly ty zuby, tak jim to museli  
nějak proříznout, takže oni sem jezdí, občas se tu zastaví a většinou teda já jezdim k nim 
do toho Brandýsa. Takže mám ty vztahy dobré. Na Vánoce tam jezdim samozřejmě, na 
různý svátky, ty svátky mam vždycky napsaný v kalendáři, že jo. 

A vy jste teda předtim nežil v Praze? 

Já jsem žil v Praze. Jsem byl na Praze 9, jestli to tam znáte. 

Takže jsem vám toho napovídal dost :-)

č.5.8. Informátor 8 

(žena, 85 let, bez kyčle, vozík který tlačí před sebou, ven na kolečkovém vozíku)

Jeee, vy tu ale máte barevných bavlnek.

Noo. To si dělam takovej svetřík. 

Vypadá, že bude pěknej.

No ještě dělam takový kulatý polštáře, jak jsou támhle. A tady mam různě poházený věci, 
sestra mi sem teď tohle přinesla, tak tady mam nepořádek, tak se nezlobte. Já mam jinak 
uklizíno. Jsem byla cvičit, pak na převazu a mezitim se mi to tu takhle rozmohlo. Tak, co 
byste teda ráda?

Já by sem se nejdřív zeptala, jak dlouho jste tady v domově?

Dva roky to bylo na Václava. V září no.

A kolik je vám let? 
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85 mi bude teď v únoru.

Líbí se vám tady v tom domově?

Co se týče tady toho, tak to se mi líbí... že jednak je tu ten personál výbornej, že máte hned 
pomoc, když něco. Já jsem totiž ochrnutá na nohu, víte? Já nemam kyčli, mně ji vyndali. Já 
jsem měla už osm operací, byla jsem 14 měsíců v nemocnici. Jinak se mi tu líbí, mam to tu 
trošku zařízený, takový... Ale jinak mně to strašně vadí, že nemůžu ven, víte, že nemůžu po 
Praze, že nemůžu na výstavy, na kultůru, já jsem byla zvyklá pořád někam chodit, já jsem 
doma nevydržela :-)

A tady nemůžete? Třeba v doprovodu...

Nemůžu. Já mam jen ten vozejk. A já můžu s vozejkem a když někdo se tady uvolí, tak mě 
sveze třeba do krámu, jo? Něco si koupit. Ale to je celý.

A nedělaj se tady třeba hromadný výlety?

To zase s tim vozejkem je blbý. Oni maj takový auto, že jako těch vozejků se tam moc 
nevejde. Tam se vejde asi 6 lidí celkem a zase by mi museli ten vozejk vozit s sebou. Takže 
když byla třeba výstava v Lysý nad Labem, tak já jsem sama řekla, že nepojedu. Protože 
vim, že bych obtěžovala.

Že by to bylo moc starostí.

(přišla návštěva - sousedka sepisuje, kdo si vybral jaký oběd, řekla, že teda přijde později a 
hned zas odešla)

Já jsem ještě chtěla vědět, kde jste bydlela předtim?

Já jsem bydlela 56 let v Karlíně. A byla jsem tam vrcholně spokojená. Měla jsem tam tří 
pokojovej byt, 100 metrů, velkej. A vychovala jsem tam syna, já byla dvakrát vdaná, mně 
první manžel umřel, voba mi vlastně umřeli, jsem byla dvakrát vdova. Noo, tak jsem to 
tam přežila 56 roků, od mládí jsem tam bydlela. A tam se mi strašně líbilo, byl tam jeden 
krám vedle druhýho a měla jsem tam hned tramvaj, autobus, takže jsem mohla to.. a i na 
nádraží blízko. A zase s manželem jsme jezdili autem, tak... Já jsem taková toulavá duše. 
To mi tady vadí strašně. A já nemůžu ani přes ten práh, tadydle (ukazuje na balkon). A dali  
už mi tady takový držadlo (k balkonovým dveřím), tak nejvejš na tu židli vylezu, víc ne (je 
na balkóně). Todle mě nemělo potkat, na starý kolena. 

A vy ste se i narodila v Praze? 

Já jsem se narodila v Praze. Já jsem křtěná Vltavou, na Františku.

A máte někoho blízkého z rodiny, kdo sem za váma chodí?
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No tak, já mám syna, kterej je ženatej, má rodinu. A já to teda nerada říkam, ale vona ta 
snacha na mě byla moc vošklivá. Vona na mě byla vošklivá celý léta a tady mě udělala 
takovej výstup, že.. kvůli práškum třeba, kvůli takovejm úplně blbostem, víte, pořád mi 
tady hledala, že mam drobečky v příborech a že mam špinavej límeček a že já nevim co. A 
já jsem potom řekla, ať mi sem nechodí hystericky křičet, páč nahoře už koukali sestřičky, 
co se tu děje, jak na mě křičela. Noo, tak voni sem teď nechoděj. A syn ten chodí, ten mi  
nosí  pití  támhle  (ukazuje  na  flašky).  A já  mam jednu,  je  to  bejvalá  sousedka,  z  toho 
Karlína, a je to kamarádka taková věrná, ta deset let už se o mě stará.

Tak ta sem za váma chodí.

 No, ta za mnou chodí každej tejden, dneska zrovna příde. Koupí mi všechno, co potřebuju. 
Sežene mi všechno. A vždycky je tady se mnou celý půl dne, v úterý, takže si povídáme, 
dáme si kafe a takže aspoň to. No a jinak známý mam, to víte známý z dříve, jednak z 
práce a z baráku.

A ty sem taky chodí na návštěvu?

Noo, taky taky přijdou. Ale já jsem se musela vystěhovat, protože tam nebyl výtah. A já 
jsem začala s tou nohou v 80 letech, prostě mě to bolelo, rozsypala se mi ta kyčle, tak já 
jsem musela vyměnit ten byt, do Kobylis. Tam byl výtah a tam jsem bydlela jenom třičtvrtě 
roku a pak jsem šla zas do nemocnice a vodtuď takhle už sem.

A podle čeho jste si to tady vybírala? 

Noo, to mi vybral všechno syn.

Takže jste se tu nebyla předtim nikdy podívat?

Ne, já jsem tu nikdy nebyla.

A jak se vám tu líbilo? Jako ten první pocit?

Ale no tak zvykla jsem si, protože jako péče je tu, no tak já už bych si nemohla uvařit, já 
už nemůžu na tý noze dlouho stát.  Viděla jste jak chodim, že jo.  Z vozejku se musim 
přesunout na tohle (na postel). Tak já už bych si nemohla uvařit a nemohla bych si pořádně 
uklidit.

Takže s personálem vycházíte dobře...

Takže tohleto je tady jako dobrý všecko.

A berete je spíš jako zaměstnance nebo jim jako říkáte i osobní věci?

Ne.
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Takže si s nima nepovídáte, jenom kdybyste něco potřebovala?

Noo, jenom když něco a já celkem ty sestřičky moc nevyužívam, protože zatim ještě jsem 
soběstačná. Prášky si beru sama a chodim sama, chodim na ty akce tady, co sou. V neděli 
byl nádhernej koncert a já chodim na takzvaný "šikulky" tady tomu říkaj, to jsou ty ruční 
práce. A to mi vždycky nandaj klubek tady tý vlny a (hrabe se v krabici s vlnou). Já hledam 
ty polštáře právě támhle, to je na výstavě a pak to prodávaj. Tady mam další :-)

A co se dělá s těma výtěžkama z výstav? Z toho se nakupuje další vlny zase?

No už jsme měli výstavu, která vynesla asi 27 tisíc a to nám dali deseti, protože chodí nás 
tam tak deset, tak nám dali 4 stovky takový kartičky, ale bylo to jenom na lékárnu, jsme si 
mohli koupit prášky a tak, co se dostane v lékárně. Tak to jsme dostali jednou. Ale teďko 
byla zase výstava před Vánoci, a zatim nám nedali nic a to už nám asi nedaj. Protože to 
bylo asi jenom 17 tisíc, bylo to tady, noo a hezký věci tam byly docela. No já těch polštářů 
už jsem udělala asi dvacet, co jsem tady.

Tak to jste výkonná :-)

A ještě kdekomu tady takhle a zase na výstavu a něco přijdou sestřičky...

Takže děláte radost takhle...

Takže takhle no. 

A chodíte ještě na něco?

Já bych se tu nudila strašně, já bych se zbláznila, já musim mít pořád nějakou činnost. Já 
mam tadyhle mam čtení, tadyhle mam křížovky. No a televizi, že jo?

A ty aktivity... nebo když jste sem přišla, tak jak vás tady jako uvedli? A jak vám řekli, kdy  
se bude co dít a jaký jsou tady volnočasový aktivity?

No tak my to máme na papíře, heleďte, to já vám ukážu. Takhle jsme to dostali a tam je 
vypsaný všechno, co je.

To dostáváte každý týden?

Nee. Kdepak, to je na rok. Možná na půl roku. Nevim. Tam je termín na začátku- od kdy 
do kdy. 

Od 7. října. (dokdy tam neni) A když se něco z toho nekoná, tak se to dozvíte jak?

Tak se to dozvíme, dole je taková velká tabule, to ste šla kolem. A tam jsou všechny věci, a 
když tam se něco nekoná, tak je to přeškrtnutý nebo co je tam napsáno.
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Takže se tam musíte dojít podívat...

Tak já třeba chodim na cvičení, to jsem byla teď od desíti do půl jedenáctý. A to máme 
tady nahoře a to je v sedě, tak já se i postavim, když potom máme něco, ale ve stoje moc 
cvičit nemůžu, to jen tak trochu... Ale jinak v sedě je to dobrý, je to pohyb, protože jsem na 
tom vozejku, tak musim se hejbat, že jo?

Tak tak, je to zdravý.

Tady taky mam v jedný skříni prádlo a jídlo nějaký a ledničku mam támhle a jednu skříň se 
šatama, takže co dělam mam. Si to zas uklízim a nebo přeprat něco.

A vyhovuje vám ten program, co je tady naplánovaný?

Joo, to mi vyhovuje. Ani na všechno třeba taky nechodim. Oni jsou tady takový nějaký 
přednášky. No a nebo jsou, něco je tu pro ty lidi co neslyšej třeba. Něco pro neslyšící a pro 
ty co špatně viděj taky, to je tam dole v knihovně, tak toho se jako nezúčastňuju. No a 
knihovnu máme jako v každym patře knížky, to jste viděla asi, takový knihovničky. A jinak 
dole je velká knihovna, tam maj skoro všechno. Já měla doma asi tisíc knih, tak já leccos 
znam. Něco si vyberu z toho starýho třeba, co sem dvacet let nečetla třeba. Mam tady 
Kopeckýho, to je takový sprostý dost :-) A tohle to je Ema Destinnová. 

A máte třeba možnost se nějak vyjádřit k těm aktivitám? Co byste jako chtěli dělat...

Já nevim, jak myslíte vrátit... tak tady jsou různý...

Jestli se k tomu můžete vyjádřit... co byste chtěli dělat...když by tu něco nebylo, třeba by tu  
nebylo vaření a vy byste chtěla.. já teda vim, že tu vaření je... ale kdyby to tu nebylo, tak  
jestli máte možnost to někomu říct nebo to nějak naplánovat?

Jako ještě něco navíc. Tak já nevim, zatim žádnej s timhle nepřišel. A vono je toho tolik, že 
to  nemůžete  ani  obsáhnout  všecko.  Tady  je  třeba  keramika,  na  tu  já  nechodim.  Ta  je 
dvakrát tejdně a já jsem takovej patlal, já bych byla špinavá až za ušima, to je všechno s 
tou hlínou, že jo, pak to vypalujou a jsou tam tak krásný věci vopravdu. Svícny a hrnky a 
celej betlém dělali. 

Já jsem se tam byla podívat.

No na tý výstavě to taky bylo. Ale na tu keramiku já nejsem. Já zas na ty ruční práce. Já už  
jsem taky vyšila ubrus třeba nebo různý věci, co je potřeba no. 

A na tý výstavě to prodáváte třeba vy nebo ty sociální pracovnice?

Noo. Na tom jsou ceny potom a ty sociální pracovnice to maj jako. 

Takže vy tam chodíte kouknout...
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Noo, jdem se tam podívat a třeba si i něco koupíme. Třeba já jsem si tam koupila taštičku. 
To dělala tady jedna moje sousedka zase. Dvě mam dokonce. Jednu mam pro sestru taky, 
až přijde na návštěvu, já mam sestru. No a za dvacet korun.

Pěkný.

No tak za dvacet korun to je zadarmo. Upřímně řečeno. A docela je to hezký.

Tak nákup by se vám tam asi nevešel :-) Ale na peněženku a tak je to dobrý.

Tak to mam igelitky a tak. Ale když jdu do jídelny, tak musim mít příbory. Tady je dole 
taková ta ústřední jídelna a tady nahoře máme oběd jako jsme takový ty postižený víc, tak 
aby tam nemuseli s vozejkama, to by bylo vozejků, tak asi deset nás chodí tady nahoře. Tak 
to já tam dojdu tady s tim chodítkem a do tý taštičky si dam příbory a hrnek na čaj, na 
mlíko. Včera jsme měli škubánky a hrnek mlíka, tak to máme rádi jako. Podle toho no. Já 
jsem byla  výborná  kuchařka,  teda  aspoň to  o  mě vždycky říkali,  tak  mě to tady moc 
nechutná. Ty knedlíky a vomáčky.

Člověk si nemůže moc vybírat.

No nemůžu si vybírat, musim jíst.

A vídáte se teda tady s těma ostatníma klientama?

Jo jo. To mam tady takový tři čtyři a sousedka, tady mam výbornou sousedku, ta je mladší 
o dva roky než já, učitelka bejvalá a my jsme spolu i vařily. My si uděláme bramboráky 
nebo lečo v kuchyni tam (na společné chodbě - kuchyňka).  Když, my máme třikrát tejdně 
studený večeře a to nám daj nějakej sýr nebo salám, no tak to já dam tý Vlastě, co za mnou 
chodí :-) 

Radši si něco ukuchtíte.

No a třeba si tady něco uděláme. Nebo si udělám polívku. A tady mam tu konev, tak si 
udělam  kafe,  čaj,  co  potřebuju.  Já  jsem  jako  dost  soběstačná,  ale  jsou  tady  lidi,  co 
potřebujou sestru, třeba každej den chtěj uvařit kafe, že sami nemůžou, že by se vopařili 
nebo tak. Tak já ještě, zaplať Pánbůh.

A když třeba takhle společně vaříte, tak zapojíte do toho třeba i ostatní? Jako že byste se  
zeptali, jestli se k vám nechce někdo přidat?

No, to tady je jedna sestra, taková vysoká, má dneska službu, tak ta vždycky dělá nějakou 
akci, tak minule jsme měli právě bramboráky a někdy děláme štrůdl jablečnej a nebo co 
ještě jsme dělali... Když bylo pěkně, tak jsme vopejkali buřty tady na zahradě. No a to ona 
obstará, to jsme byly nakoupit spolu, vždycky já s ní chodim nakupovat, ona mě vezme s 
vozejkem, to tam nakoupíme a pak to tam...
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A kdo se k tomu pozve nebo jakym způsobem se pozvou ty ostatní lidi?

To se tady rozkřikne, kdo chce jít na buřty a deset korun třeba. Ona to rozpočítá, na kolik 
to vyjde. Koupila k tomu i pivo dokonce. To se k tomu hodí. No to vona přijde a zeptá se 
jako kdo by se účastnil. No a když je těch účastníků aspoň 5 nebo víc, tak se to dělá. No a 
když o to nikdo nemá zájem, tak třeba ne.

A nevíte, jestli se tady spolupracuje s nějakou další organizací? Já vim, že sem chodí třeba  
mateřská školka...

Chodí sem mateřská školka. Děti sem choděj zpívat nebo nějaký tanečky. No a pak je tady 
ten  orchestr  pana  Vomáčky,  ten  je  teda  nádhernej  ten  orchestr.  A tomu dost  rozumim, 
protože muj manžel hrál s Kraugardnerem (?), jestli na to pamatujete ještě.

Nepamatuju.

To byl výbornej orchestr a on ten šéf utek potom do Rakouska a tam pak umřel. No tak to 
byl taky takovej skvělej orchestr jako Karel Vlach nebo tak, to budete znát. No tak tady 
taky tak pěkně hrajou, teď jsme měli v neděli koncert, tak. To víte, jsem tu zavřená, já 
říkam, že jsem jako slepice v kurníku. No ještě zaplať Pánbůh, že jsem sama. Hm, takže 
nemusim  daleko,  umeju  se,  jednou  za  tejden  nás  vykoupou,  tam  zajedu  vozejčkem, 
vosprchujou mi, já se teda meju sama, ale tak mi jako pomůžou. No je to blbej konec 
života, víte?

Proč?

No, protože nemůžete jít, kam chcete. Já po první operaci jsem dostala berle, jsem byla v 
Motole,  a  dostala  jsem berle  a  byla  jsem 3/4  roku v  tom bytě  v tom novym. Co mě 
přestěhovali. No z Karlína jsem byla nešťastná, to jsem brečela, když jsem odcházela. Ale 
pak jsem si tam ňák trošku zvykla, to byla dvougarsonka, takže jsem měla dva pokojíky a 
byl tam ten výtah, 8. patro, obchod jsem měla v baráku, takže to bylo taky dost pohodlný. 
No a chodila jsem do parku a šla jsem třeba i na autobus, když byl ten sníženej. A nebo 
jsem se  dostala  prostě  trochu  ven.  No  a  pak  jsem šla  na  další  operaci,  se  mi  to  zas 
rozsypalo a byla jsem 14 dní v nemocnici, tak to už pak...

V tý nemocnici je to blbý co? To je asi nejhorší...

No já byla v tom Motole a tam to jako ještě šlo. No ale to víte, pořád na stole. Já už jsem si 
zvykla na to, oni mi nedávali vždycky tu náhradu kyčle, někdy mi tam dali nějakej pytel s 
cementem jako lékařskym, že to byla desinfekce a to mi poslali na měsíc do Říčan. V 
Říčanech jsem ležela měsíc s tim, abych jim tady nepřekážela. :-) Pak mě zas operovali  
znova, to bylo asi potřetí. No, to šlo jedno za druhym. A těch kontrol a těch prohlídek, co 
jsem měla, já jsem bohužel tam byla jako z protekce toho šéfa, to je profesor, a on mě 
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nechal projít všema kontrolama, prohlídkama, na žaladek, na střeva, víte, jak dělají ty ty... 
no prostě úplně všechno. Co moch, tak tam mě poslal :-)

Takže nic příjemnýho :-)

Ne.

No a  ještě  jsem  se  chtěla  zeptat...  Když  tady  mají  senioři  nějaký  dotaz  nebo  nějaký  
problém...

Vy to potřebujete do školy někam?

Hm. 

A co budete psát o tom? 

Já to vezmu tak souhrně za všechny.

Za všechny, takže to nebude jmenovitě.

Tak tak.

To je  dobře,  to bych byla nerada.  No co dělam, ráno vstanu na jídlo,  že jo,  to  máme 
snídani. No a potom je nějaká ta aktivita dopoledne a koukam na televizi a v poledne v půl 
12 máme zase jídlo. A to mě většinou moc nechutná.

A kdyby ste měla nějakej problém nebo dotaz, tak na koho se můžete obrátit?

No tak my jsme třeba měli problém, že nám dali pryč uklízečku, kterou jsme měli rádi, tak 
jsme šli na ředitele rovnou, tady s tou sousedkou, ona je taková energická.

Takže ste na něj zaklepaly teda.

A vona  je  ještě,  ona  má  sice  páteř  nějakou  špatnou a  má tam šrouby a  taky  chodí  s 
chodítkem, ale vona je proti  mě, já jsem taková, ona mi říká,  že jsem hloupá, že já si 
necham třeba něco líbit nebo tak.

Tak každej na to nemá povahu.

A ona je taková, že hned de a hned se hádá někde a to já nemam ráda. Ale jinak jí mam 
moc ráda, ona je moc fajn.

Takže za ředitelem, když máte nějakej...

No, třeba za ředitelem nebo tady jsou ty terapeutky různý, tak podle toho, tady jich je, 
takovejch 5-6 je jich tu určitě. Jedna s váma šla taky.
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Jako teď?

Ste šli dvě ne?

Ne-e. Ale někdo tady asi kolem mě prošel. Noo, tak když něco potřebujem, tak tam jdeme 
no. Tak já jsem většinou zatim ještě nic nepotřebovala. 

A pak je tady nějaká kniha nebo box, tam se hážou...

Jo to jsou ty kaslíky, tam se hážou nějaký protesty nebo když se někomu něco nelíbí a pak 
je tam kaslík vedle kuchyně, tam se házejí zase věci, co chcete koupit. Každý úterý tady 
chodí pani nakoupit. 

Ale možná byste tam mohli  hodit  něco,  nejenom kritiku,  ale i  nějakej nápad, co byste  
chtěli...

No tak to jsou ty kaslíky. Tam u výtahu je jeden a dole je taky. A to je voznačený, že to jsou 
jako připomínky nebo tak. Kdežto tady ten je jenom na ty nákupy. Každej si tam napíše, co 
chce a ona jde v úterý nakupovat a přinese to. No já mam třeba teďko taky problém, já 
mam tady rozbitý boty, podívejte se.

No, to teda dost. (na jedné straně úplně rozbitá podrážka)

Já mam sice ještě jedny, ale ty jsou takový ve, takový těžký. Já mam ten klín, že jo. (jedna 
bota  vyšší  podrážku)  A teď  nemůžu  jít  ven,  abych  si  koupila  boty,  já  nemůžu  jít  po 
krámech nebo jet někam autobusem a tady nikde žádný ševci nejsou, no a oni by mi to 
udělali, ale musim čekat do května. Na boty mam nárok až v květnu, tak musim do května 
čekat.

To je blbý.

Tak ještě naštěstí, že mam tyhle ty, tak musim chodit v těch těžkejch no. Ty maj kilo, ta 
jedna. 

To budete posilovat asi.

To má takovej klín, protože mam kratší nohu.

S tim má docela hodně lidí problém.

No. Tak oni mi řekli, přineste si boty, my vám ten klín uděláme zadarmo, ale na nový máte 
nárok až v květnu. Tak musim teď čekat do května, protože se nemůžu vydat, kdybych 
mohla chodit, tak pojedu do Prahy, koupim si boty a je to. A takhle nemůžu nic.

A neni někdo, kdo by vám je koupil?
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Já nemam nikoho, kdo by mi je koupil, protože to se musí zkusit, že jo?

Tak ono to jde na výměnu, že když vám to neni, tak to vrátíte.

Hm, tak... tak počkám no. Musim chodit v těhle těch.

Já se ještě kouknu, na co jsem se vás chtěla zeptat.

No, ještě co byste tak potřebovala do toho, protože tyhle kecy moje :-) Ty se vám tam asi 
nehodí.

Ty jsou důležitý. Tak jenom jestli se nějak vyjadřujete k tomu programu na těch aktivitách.  
Co tam třeba zrovna budete dělat...

No my děláme každá, co nás baví, tak některá tam třeba navlíká korále a někdo tam dělá 
šije, jedna tam šije na panenky, na výstavu dělala nevěstu a ženicha, krásný, i ten cilindr 
udělala z papíru a to všechno. 

Takže to si sama řeknete, co by vás jako zajímalo?

No no. No já nejradši pletu a háčkuju. Tak mi dávaj tý vlny, no kdyby ste se podívala 
dovnitř, tak tam toho je (hrabe v krabici)

A co vám vyhovuje víc, když máte takhle nabídku danou a můžete si z ní vybrat nebo když  
si sama můžete říct, co byste chtěla.

No to já si řeknu, co bych chtěla. Já jsem třeba dělala takový krajkový košilky na hrnky. 
Koupila jsem po 7 korunách 11 hrnků, takovejch normálních na kafe, jak jsou dole užší a 
nahoru  trochu  širší.  A teď  jsem  říkala,  co  bysme  na  to  udělali?  No  tak  jsem  na  to 
uháčkovala něco z barevnejch vln, dycky tu košilku takhle s knoflíčkem, aby to nesjíždělo, 
tak to vypadalo moc hezky a to se všechno prodalo. Protože hrnek byl po sedmi korunách a 
oni tu naší práci moc nepočítaj, to byly ty hrnky asi za 25 korun. A vopravdu se jako líbily. 
No tak to jsem dělala na tu výstavu. No a teď dělam ty polštáře, to tady vidíte, tak ještě 
kousek, pak musim vycpat ten vnitřek, ušít z látky a vycpat to, nějakym vatelínem nebo já 
si tady schovávam do vázy odstřižky a tak, pak to musim sešít a zaháčkovat kolem. A ty 
jdou na odbyt, no 50 korun za to.

Tak to je pak příjemný posezení. ... A kdyby tady žádný ty aktivity nebyly, tak měla byste  
tendenci

No to bych neměla, co dělat, no.

Takže byste se snažila třeba něco vymyslet s ostatníma nebo byste spíš byla na pokoji? 
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No co bych já vymyslela no. Já jsem většinou na pokoji, když já chodim cvičit každej den, 
od destíti do půl jedenáctý, no tak to akorát, když přijdu po snídani, no tak ještě nějaká ta 
hygiena, ustelu si...

No jde o to, jestli když by tady to cvičení vlastně nebylo, ani to háčkování, jestli byste to  
stejně dělala jako sama?

Musela bych to dělat sama, protože já bych se jinak zbláznila, kdybych neměla, co dělat.

A dělala byste to spíš sama nebo byste spíš tady oslovila někoho a... jako děláte radši něco  
ve skupině nebo radši sama?

No tam na těch šikulkách jsme ve skupině a to je takovej babinec. Tam se semele živý s  
mrtvym, to  znáte, když takový babky... a oni jsou tady hodně kolem 90 let taky, tady je 
hodně těch starších ještě než já. 

No a vadí vám to, že je to takovej jako babinec?

Nee, to ne. Oni nám udělaj kafe, protože když děláme, tak něco se udělá, tak je tam kafe,  
cukr a takovýhle věci jako máme, to dostanem pokaždý. Kdo chce, nebo čaj nebo prostě 
kdo, co chce. No tak u kafíčka si tam povídáme taky. Máme tady taky kapličku, kde jsou 
bohoslužby. 

A chodíte tam?

Noo, já jsem Československá husitská, já nejsem katolička, takže chodim jenom, když jsou 
ty naše bohoslužby.

A jak často?

Tu  farářku  mám  známou,  to  bylo  mladý  děvče,  chodila,  študovala  a  byly  dvě  holky 
kamarádky a chodily do kostela, protože byly zamilovaný do faráře obě dvě a on si ale 
potom jednu vzal. O dvacet let mladší holka, no mají už teďka asi 14 letou dceru. Já jsem 
jim byla na svatbě.  To jsem měla ještě  manžela.  A oni  k  nám chodili  na návštěvu,  se 
přátelili, a to bylo takový docela fajn. 

A jak často máte teda tu bohoslužbu?

Málokdy. Jednou za měsíc nejvejš. Ona byla jednak celý Vánoce nemocná a má taky dvě 
malý děti. Tak buď má dítě nemocný... No ale jsou tady i jiný bohoslužby, katolický jsou 
častějc  a  pak  jsou  tu  ještě  evangelický,  ale  ty  jsou  takový  spíš  kulturní,  protože  ten 
evangelík přivede manželku, ta hraje na piano a zpívá se a je to taková forma kultury jako. 
Tak tam jsem taky byla párkrát se podívat. Ale na ty katolický nechodim. Farář mi naštval.  
Jednou jsem tam byla, bylo to před volbama a on nám tam kázal, koho máme volit. To 
jsme se teda naštvali a některá odešla a řekli mu, vy nám nebudete diktovat, koho máme 
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volit.  Chtěl  abychom volili  hraběte  :-)  A my si  budem volit,  koho chceme a to  se  do 
bohoslužeb nehodí vůbec. Tak tam teda nechodim. A chodí sem jeptišky dvě. Jedna je z 
Ghany, tmavá, mluví česky, dobře docela, tak ty přijdou po pokojích.

Jako že si jdou popovídat?

Hm. Přinesou časopis třeba nebo něco.

Tak já už mam asi jen jednu otázku: Podle čeho vám to tu syn vybral?

No tak já nevim, jednak jsem byla z tý Prahy 8 tady a ono to bylo známý ta Slunečnice. 
Ale já vám něco řeknu, já jsem byla půl roku v Mirovický, taky v takovymhle zařízení, 
protože tady nebylo volno, když jsem šla z tý nemocnice, tak už jsem domu nemohla, už 
jsem byla na vozejku. A tak jsem byla v tý Mirovický, tam jsme byly v pokoji dvě a moc 
jsme si dobře rozumněly. Já si rozumim s každym. A bylo to tam taky dobrý. Byla tam 
lepší zahrada. Tam jsme měli meruňky, tam to česali a dávali nám lísku meruněk a mohli 
jsme si vzít, kolik jsme chtěli. A tak. A vořechy a prostě tam ta zahrada byla lepší. Protože 
já tady nemůžu. Protože jsou tu ty prahy tak hrozný, že mě někdo vždycky musí převést a 
nebo jak jste viděla, je tu kopec, tak to nesjedu. Já jezdim sama s vozejkem, ale někdo mě 
musí svézt z toho vršku. Vždycky musim zavolat sestry.

Tak pan vrátný by vás asi svezl.

No taky mě jednou svezl. No nebo nahoru potom do kopce zase. Co jste se to ptala na tu 
poslední otázku?

Podle čeho vám to tady vybral váš syn?

No tak asi ono to tu bylo známý. Já byla v tý Mirovický a tam jsme byly dvě a nebylo to o  
moc větší (pokoj), dvě postele tam byly prostě. No a záchod byl hrozně daleko, já špatně 
chodim a když ještě musim v noci, že jo. To tady máme umyvadlo a záchod na pokoji.

Takže jste si zažádali sem a tady se to pak uvolnilo...

No ono se to uvolnilo a když se to uvolnilo,  tak pak zavolali.  Já vůbec nevim, on mi 
najednou zavolal, máš tam pokoj volnej a všechno mi přestěhovali z Mirovický a ještě z 
bytu něco, ty obrázky a to. Já jsem měla doma asi dvacet těch obrazů.

A to vám nevadilo, že se budete stěhovat z tý Mirovický sem?

Noo, to mi nevadilo, já jsem se mohla rozhodnout, jestli tam zůstanu. Já jsem tam byla 
spokojená, tam byly taky takový šikulky :-) Taky jsme chodili ráno a měli jsme kafe se 
šlehačkou a měli jsme to každej den a tam se hrály i různý hry za odměnu bonbónovou.

A tady se hry nehrajou?
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Ne, tady se hry nehrajou. Ale je tady nějaký jakoby školení a to se jmenuje. 

Asi Hrátky s pamětí, ne?

Jo, no na paměť to je. Já jsem na to taky chvíli chodila. No pak se mi to nehodilo, protože 
mi to zasahovalo do něčeho, já mam koupání v pátek, tak sem tam přestala chodit. Ono pro 
mě to bylo jako do první třídy, víte? Oni některý ty ženský než to vyluštily, tak to trvalo 
tejden a já to měla vždycky hned, jsem dostala papír a ty otázky, tak já to tam jen tak  
naskládala a už jsem jí to dala. No a to i ona říkala, vy se sem nehodíte :-) Vy to moc znáte 
všechno. Víte, oni jsou tady takový ty,  já je neodsuzuju, spíš lituju, že už myslej,  spíš 
nemaj tu paměť a tak, tak to potřebujou, mně to zas myslí až moc :-)

Tak si to vyluštíte doma.

Já luštim křížovky.

Tak jo, to bude všechno, já vás nebudu zdržovat, vy jdete teďka na oběd, že jo?

č.5.9. Informátor 9 

(žena, 92 let, hůře slyší, chodí - podpírá se chodítkem)

Co zrovna děláte?

Ale měla jsem tu teď návštěvu, syna. Tak teď si zase chvíli čtu. :-)

Chodí sem za váma často?

No. Každej tejden. Syn a jeho manželka.

Oni bydlí v Praze?

Jsou hodný. Jojo, bydlí v Praze no.

Vy taky pocházíte z Prahy?

Já jsem se narodila  v  Plzni.  A potom když jsem se vdala,  tak  potom s manželem, on 
pracoval v Libčicích. Tak jsem se dostala až sem do Prahy.

A jak dlouho jste tady v domově?

Tady jsem 4 roky. A bude mi 92 let.

A bydlela jste předtim normálně v bytě nebo v jinym domově?
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V bytěěě. Teprve 4 roky jsem tady. A rok předtim než jsem sem přišla tak zemřel muj 
manžel. A právě když zemřel, tak já bych bejvala se svejma penězma nemohla držet ten 
byt. Tak jsem se rozhodla, i když mam dva syny, radši sem. Protože oni maj kazdej svuj 
byt, pěkně si sami postavili. Tak jsem je nechtěla rušit. Vidíte, oni sem jezdí každej tejden, 
takže  se  dobře  snášíme.  Dokonce  snacha  mi  pere  a  všechno.  Víte,  já  s  těma  svejma 
nemocma, co jsem měla a co mam, tak jsem radši sama, abych nikoho nevotravovala. Už 
radši jsem takhle no.

A podle čeho jste si tenhle domov vybrala?

No, muj syn, prostě... k nám dojížděl ještě když manžel byl nemocnej, měl Alzheimera. 
Tak muj syn viděl, jak je to těžký, protože on mi padal na zem a tak. No tak já jsem, když 
mi ho odvezli do nemocnice a on tam potom zemřel, to mu bylo 90 let. Tak já jsem říkala 
synovi, podívej, já prostě tady sama nemůžu bejt v bytě, abych to platila, k vám se stěhovat 
taky nebudu, protože já chci mít klid a chci, aby vy ste taky měli klid. No tak on říkal, tak 
já se ti podívam po tom domově. No a protože má tady v Bohnicích dceru, vdanou, tak 
věděl, že je tady taky domov, tak ho naštěstí začal hledat v roce... kolikátej to byl... no 
prostě během roku jsem byla tady. Najednou tu bylo volno, víte, no.

A byla jste se tu podívat ještě předtim než jste se sem nastěhovala?

Byla jsem. Ta sociální pracovnice přijela za mnou tam do bytu. A potom jako nabízela, 
abych...  když se to jako uvolnilo, tak mi jako zavolala a jestli se chci na ten byt přijít 
podívat. Tak syn mě sem vzal. No a mě se to tu líbilo. Protože je tady hned na pokoji  
záchod. Ono pro ty starý lidi je to důležitý. Protože já když jsem byla v nemocnici a byl 
tam záchod na chodbě až bůhví kde. A teď tam třeba bylo obsazeno, tak ono to je hrozný. 
No tak to dopadlo tak, že syn mě sem nastěhoval a už jsem tady čtvrtej rok.

A líbí se vám tady?

A já vám řeknu, docela jo. Docela, bych řekla, to tu obdivuju. I když vidim, že některý lidi 
tady to asi nechápou. Protože teď jsem se setkala s pani, která se sem přistěhovala a říká, 
že je jí teprve 73 roky a už je tady. Proboha, co tu bude dělat? Já dokud jsem byla takhle  
mladá,  to  jsem  ještě  měla  manžela  a  to  jsem  ještě  musela  makat.  Ještě  jsem musela 
všechno prát, vařit a todle. No to bych tu nechtěla bejt od těch 73 let. Já jsem jenom ráda, 
že tady má člověk lékaře, ještě jsem sestřičky vlastně ani nepotřebovala, ještě jsem nebyla 
tolik nemocná, ještě si tu sama povlíkam, ještě si stačim sama, ještě to jde, no.

Takže vy si myslíte, že ty mladší tady nemají co dělat?

No já si myslim, že... No ono je to těžký, třeba nemá kam jít. Nebo jestli je rozvedená a je 
sama a nemůže to zaplatit. Ono to jde těžko kritizovat, že jo. 

Ale tak tady je to stejný jako kdyby bydlela někde v bytě. Taky si může dělat svoje věci...
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No právě. No ale já myslim, že na to jako ty léta ještě nejsou, na ten domov.

Někteří lidé asi mají to zdraví horší už v tomhle věku.

Hm. No právě no. No jo, to víte.

Je to asi individuální.

No, to víte. Pro ty lidi, co potřebují už ten strojek a vozejky, no tak pro ty je to opravdu asi  
dům smutnej.

A jak vy jste tu byla uvedená, jak vám to tu ukázali?

No jistě, ukázali mi pokoj, ukázali mi zahrádku, všechno mě tady pěkně, hezky mě přijali, 
takže...

A seznámili vás tady s ostatními klienty?

To taky. Ty první dny. Jsme prošli tou chodbou a taky v jídelně u stolu mě seznámili a tak. 
Skutečně pěkný to bylo no. A pak si člověk musí zvyknout... a snažit se prostě pokud to jde 
se s někym seznámit. Já jsem spíš taková na samotu, víte. Protože mě zlobili hodně nervy, 
víte, jsem měla těžký migrény, ještě když jsem byla vdaná. Takže ještě teď mě často bolí 
hlava. Takže já třeba nejdu ani na nějakej koncert nebo tak jo. Já jsem spíš takhle pořád 
sama. Mě to zatim takhle vyhovuje, budu vidět, jak to bude dál :-)

A co teda děláte ve svym volnym čase?

No. Podívejte, já jdu ráno na snídani, musim si vzít léky po snídani, no a po snídani ty léky 
zaberou, takže já se obyčejně takhle natáhnu, někdy si i zdřímnu, podle toho jak to na mě 
působí, pak přepírám si taky ještě. No a hlavně čtu, dokud mě voči slouží. No a tak v létě  
jsem na tý zahrádce, taky jsem ještě mohla, teď už se budu motat, teď už takhle sama jako 
nevydržim. No budeme vidět, jak to bude dál.

A na ty plánovaný aktivity, který tady domov nabízí, na to nechodíte na nic?

Právě že ne. Zatim ne. Já mam ráda klid.

Ani to sdružování vám nic moc neříká?

Už ne.

Ani žádný hry vás nebaví?

Nee. Heleďte, já jsem chodila cvičit strašně dlouho.

Jako tady?
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Nee. Doma. Já jsem byla na Spartakiádě v 50tym roce. No a potom podle toho. Já jsem 
měla tři děti, tak to víte co to asi obnáší. No a my jsme byli vždycky s manželem, jsme si  
rozumněli,  ne že bysme neměli  přátele  takhle,  ale  my jsme si  stačili,  a s  dětma.  A to 
všecko. A já jsem potom ještě chodila pracovat, tak si asi dovedete představit, jak jsem 
byla zapřažená. A proto jsem teď ráda v klidu. Už ne. Už nechci nic.

A navštěvují vás tady třeba nějaké kamarádky z dřívějška?

To víte,  že  jsem měla  kamarádky.  Jenomže  já  už  jsem tu  nějak  moc  dlouho,  už  jich 
hromadu odešlo... Ale... Teď už, co jsem tady, tak tady se stýkam, ale jen tak dobrý den a 
dobrý poledne a jinak nic, protože každej máme svoje bolesti a svoje prostě svojí zábavu a 
tak. No.

A co vás teda nejvíc baví? Co je vaše zábava?

No nejradši jsem tady v klidu. A když nebolí mě hlava, tak si čtu. No. Když se vykoupam, 
vysprchuju, umeju hlavu, vyperu si prádýlko a takový ty věci, tak je ten den pryč, no. V 
létě můžu jít na zahrádku, tak co mi schází. Už nic nechci. Už nic ne.

A chodí sem za váma ještě někdo jiný kromě toho syna?

No, chodí sem hlavně vnučka. Druhej syn je moc nemocnej, má rakovinu, tak sem jezdit 
nemůže. A tenhle syn se snachou a s tou vnučkou, co tu bydlí. A jinak ne, jinak sem nikdo 
nejezdí, protože kdo taky. Tam kde jsem bydlela, to byli mladší lidi, tak ty maj svuj život. 
Já jsem tady spokojená, tak jak to je.

A kde jste dřív žila?

Co sem vdaná, tak jsem s manželem tady v Praze. A s rodičema a se sestrou jsem předtim 
bydlela u Plzně.

A chodíte tady v domově na to setkání na halách, jak je jednou za měsíc?

Nikam nechodim.

Takový to, jak jednou za měsíc se tady na hale sejdou a řeknou si, co je novýho a nebo  
třeba když mají nějakou stížnost nebo připomínku... Tak tam nechodíte?

Nee. Nikam nechodim. Na koncert nechodim, nikam nechodim.

A kdyby ste měla nějakou připomínku, tak byste jí měla komu říct? Kdyby se vám něco  
nelíbilo, tak jak byste to udělala?

No jistěě. Tady se sestřičkama, ty jsou výborný, tak když mam nějakej ten problém, tak jdu 
za ní a ona mi vždycky poradí nebo tak. Zatim je to takhle no. ... Už mi nikam nedostanete. 
Už ne :-)
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Třeba by se vám někde líbilo :-)

To mi nabízí  syn taky. Mami,  pojď, já tě vezmu do auta,  vodvezu tě,  projedu s tebou 
Prahou. Já mu říkam, dej mi pokoj, já si sednu do auta a mě prostě ten ruch a ty světla, 
rozbolí se mi hlava a je mi hůř, než když jsem nikde nebyla. Ono je to těžký. Já zatim 
nemam žádný takový bolesti, ale hlava to je to nejhorší pro mě. Tak já musim dělat jen to, 
co můžu, že jo.

To byste si musela vybrat něco klidnějšího. Třeba pletení. To vás taky nebaví?

Dejte pokoj. Vždyť já jsem taky pletla, já jsem švadlena, já jsem šila, vnučkám jsem pletla 
svetry, synovi jsem šila, chodila jsem do práce a pletla jsem. To už je všechno za mnou, má 
zlatá. Kdybyste věděla, co všechno je za mnou. Tak byste asi koukala. To byl tenkrát jinej 
život, než je teď, než máte vy. No.

A v čem byl jinej?

No myslim. ... Když mi bylo 14, tak jsem se šla učit šít, ve 14. Do 17 jsem byla vyučená. 
Pak  jsem  šila,  pořád  jsem  se  doučovala.  Byla  jsem  zaměstnaná  v  obchodě,  kde  se 
prodávaly obleky dámský. No potom, to jsem teda ještě nebyla vdaná, přišla válka. To bylo 
v 39? Přišla válka a mě pracovní úřad poslal tam, kde se pracovalo pro vojáky a takový. To 
už jsem chodila s manželem. A když mě bylo 21 let, tak jsem se vdala. Pak manžel v tý 
továrně, kde já jsem taky pracovala, byl zaměstnanej. Tak tam vodsuď nás přehodili do 
Německa, do Lipska. A tam jsme byli až do konce války. Po válce se mi narodil první syn. 
No to už jsem bydlela tady v Plzni. No a pak postupně v manželství jsme se dostali až sem 
do Prahy, protože manžel dostával tu práci tak,  jak mu jí  nabízeli,  že jo.  Takže to byl 
dlouhej celej muj život. Už na to nechci ani myslet. ... Akorát že se mi pořád po manželovi  
stejská.  No a  jinak  vám nemůžu nic  říct.  Zatim,  tady  odsud nečekam nic,  když  budu 
potřebovat, tak si za nějakou tou paní sociálkou zajdu a promluvím si s ní. A co jinýho.

Když chcete mít takhle svůj klid, tak je pochopitelný, že se vám asi nikam nechce mezi ty...

Ne ne. Už ne.

č.5.10. Informátor 10 

(žena, 95 let, 1 a půl roku v Domově, samostatná, chodítko na opření)

A  když  budete  mít  něco,  co  nechcete,  abych  někde  říkala  nebo  psala,  tak  mi  to  
nezapomeňte říct. 

No to asi nemam.

Kdyby náhodou. Já jsem se chtěla zeptat, jak dlouho jste tady v domově?
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V září to bylo rok, minulého roku. Září roku 2012. 

A jak se vám tady líbí?

Líbí, jsem spokojená.

A proč?

No tak mam tady svuj svoje soukromí. A jinak jsem tady tak jako spokojená se všim. 

A podle čeho jste si to tady vybírala?

Jako doma než jsem sem šla jo?

Hm.

Vůbec jsem nevěděla,  kam pudu,  neznala  jsem to  tady,  jo.  Ale  přesto  jsem si  to  sem 
napsala a šla jsem sem. A čekala jsem teda nějakej rok než jsem sem, ale přesně vám 
nepovim, jak dlouho, ale dost dlouho jsem čekala. 

A dávala jste si žádost jen sem?

Ano ano. Jsem z Vršovic, tam se mi to nelíbilo a tady jsem to neznala, ale nevěděla jsem, 
kam si to dávat a jak to tady vypadá.

A jak jste si to tady teda našla?

No tak jak. Nevim no.

Jako jestli na internetu nebo jste se někde zeptala nebo jak?

Noo, tak nějak jsem věděla,  že ...  Jsem dostala seznam od nás z Vršovic,  mi tam dali 
seznam. Takže jsem si to sem podala.

Takže jste to zkusila. A nevybírala jste si třeba podle toho, že budete na pokoji sama?

Jo to jsem věděla. To asi ani jinak nejni.

A v těch ostatních nabídkách je to taky po jednom jo?

Jo. Taky taky. Co jsem si žádala, tak jo. Jsem si žádala do Vršovic a nebo sem. Do Malešic 
teda, pardon, to bylo v Malešicích.

A jak vám to tu představili?

No nevim, tak jsem věděla.. když jsem byla na osobnim, tak mi to vysvětlili, byly jsme tu s 
dcerou, no tak jsem věděla, o co tak asi pude. Se mě ptali,  kam bych chtěla, kde to je 
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volný, jestli dólu nebo vejš. Já jsem říkala, že to chci takhle, že nechci až dolu. A jsem tu 
spokojená. 

A chodíte na nějaký ty volnočasový aktivity?

To víte, to chodim, ano. 

A na co chodíte?

No tak co je, různý. 

Takže každej den se kouknete na tu tabuli dole v hale a podle toho, co je?

Jo jo. Když je něco v tom sále a nebo chodim já do Šikulek. Tady se tomu říká Šikulky. To 
je dvakrát týdně. Ale už nebudu moct. Už to skončim. Heleďte už mě to unavuje. Voči 
mam špatný. Už nemam zrak dobrej. V tomhle věku žejo.

A kolik vám je let?

:-) Hodně. 95.

To už je hodně. Tak to vypadáte ale zdravě.

No jo no. 

Chodíte i na procházky?

Teď zrovna ne, ale už čekam, až bude hezky. Chodim a sama. Klidně. Já už jsem vdovou 
strašně let. 66, bylo mi 66, když jsem ovdověla. S mužem jsme chodívali, to bylo naše 
pravidlo,  pořád  někam,  byli  jsme  někde,  když  jsme  nebyli  na  chatě,  tak  jsme  pořád 
cestovali,  jenom tak jako po okolí tady. Pak jsem chodila nakonec sama, co mě jinýho 
zbejvalo. 

A chodíte pěšky nebo třeba jedete i někam autobusem?

Jo, autobusem, to víte, že jo. No tak pěšky už toho moc nenachodim. Mam vozejček, tak to 
je pomoc velká. Tak teď necestuju prakticky, čekam až bude hezky. Ale je tady hezky. Tady 
to okolí je hezký. I když jsem nevěděla, jak to tady vypadá a přesto jsem si to sem podala 
no.

A chodí někdo s váma občas na ty procházky? Že by se přidal k vám tady někdo?

Jo tak já jsem zvyklá sama. Hm. Co muj muž umřel, tak jsem měla kamarádky, ale ty už mi 
taky umřely, jak jsme chodívaly spolu.

Jako tady z domova?
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Nee. To ještě když jsem byla ve Vršovicích. Takže ňák...

A tady nemáte nikoho blízkýho?

Joo taky tady mám kamarádku. Tak s tou se tak jako...

Chodíte povídat.

Noo, tak jako docela teď chodíme, dvakrát týdně to máme dóle tady.

Co tam máte? Jenom že se sejdete?

Že se tam sejdeme, no. A tam se leccos taky dělá, vyrábí.

A kde?

Tady máme to, tajhle se de a tamhle v tý budově dole, v přízemí.

Jo, tam v tom pavilonu zvýšené péče, jak je ta dílna.

Jak je tam ta dílna no. Ale taky už mě to unavuje, nebudu tam moc už chodit, vopravdu. No 
už ten věk si o to řekne, že už to nejde. Jsem z toho strašně unavená. 

A chodí sem za váma někdo na návštěvu?

Noo tak teďko dcera tady neni, je mimo zemi, když tu byla tak jo. A děti, vnoučata, tak to 
víte, někdy přijdou, ale maji děti, tak s nima do školy taky. A mam dvě vnučky a to víte, ta  
jedna má tři děti, teď má malý od ledna, tak má co dělat taky, tak za mnou nemůžou. Ale 
byli tady za mnou taky no. A pak mam druhou vnučku, ta má dva kluky, takový rošťáky :-) 
No ty by to tady zbořili. :-) To až bude hezky, tak ať přijdou. Budou venku :-) Takový 
divoši, to víte. 

Kolik jim je?

3 roky a 5. 

Ale tak jednou za měsíc se tu za váma někdo staví ne?

No tak to ne. Byli tady před Vánocema. To víte, ono to taky nejde.

Utíká ten čas.

No. Až bude hezky, tak můžou přijít. Taky se s nima sem nemůže vydat sama. To jedině 
když on je doma, ale chodí do práce no, že je  sem jako doveze no. Ale až bude hezky, tak 
oni se tady můžou proběhnout na zahrádce. To víte, kluci. A tady v tý místnůstce, to víte, 
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tady nemůžou moc. Pani sousedka všechno slyší, protože tady je všechno slyšet. Ale jinak 
si nenaříkam, jsem ráda, že jsem tady. 

A jak jste spokojená s těma volnočasovejma aktivitama? Jak vám vyhovujou?

Ale joo, docela jo. 

A jste radši, že si můžete takhle z něčeho vybrat nebo byste...

No můžu. Můžu a nemusim no, to mi žádnej nenutí. Ale už to nebudu moct do tý dílny, už 
mi ty voči zloběj. Asi už tam nebudu moct chodit. 

A jsou tady taky nějaký klienti, co by si organizovali něco sami? 

E-e ne. Ale je tady toho dost. Tady v sále každou chvíli něco se děje. Vomáčka se o to stará 
tady. To je takovej, co se stará o tu muziku. Jsou akce v sále tady nahoře a jiný akce.  
Vopravdu je to dobrý tady.

A kdyby jste měli nějaký návrhy nebo připomínky, tak to dáváte vědět komu?

Noo, tak to, to nevim. Já zatim nevim o ničom, že by jako... Jsou tady lidi od toho taky, že 
jo. 

Ale kdyby vy jste třeba nebyla s něčim spokojená, tak co uděláte?

Jo, jo. Tak to nevim. No asi na pana ředitele, no.

A viděla jsem, že dole máte knihu, do které to můžete psát připomínky.

Joo jo, knihu, je to v sále, vlastně v jídelně, to si může každej napsat, co potřebuje.

A teď půjdete na ty haly?

Jo teď půjdu na haly tady. Máme tady sraz ve dvě hodiny. Budou tady seshora z kanceláře. 

A tam si říkáte co?

No, co je novýho. No. Se sejdem, oni přijdou z vedení, takže... jsem právě myslela, jestli 
už tam nemam být, ale to je brzy ještě, až ve dvě hodiny. 

Já se tam taky asi půjdu podívat.

Joo. To můžete. To víte, že jo.

(Vyptává se mě na školu mojí, pak kde budu pracovat, na cestování, dostaly jsme se až k 
její rodině). To moje vnučka si vzala Američana, ta ale nikam by nejela, ta to má ráda tady, 
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tak on tu zůstal. Maji dvě děti a on je tu taky spokojenej. V Americe byli teda jen jednou,  
když děti jsou malý, špatně se s nima cestuje. Tak ale oni pořád cestujou.

A kde máte dceru?

Dcera zemřela. Ale ještě mam jednu, tu starší, tý je 70, v prosinci jí bylo, a ta děti nemá a 
ta je mimo území, ta si vzala Chorvata, tak je v Chorvatsku, ale má tady byt svuj. Byli tady 
teďka oba a volá mi pořád. 

Takže je u moře.

Jo u moře jsou. Ale má tady všechno a jemu se tu líbí, on by sem klidně šel, no. Ale zatim 
neplánujou. Zatim pracuje teda, takže nemůže. Ona už by mohla. A děti nemaji. No a jinak 
mam ještě dvě vnučky. A ten tý vnučky netouží po Americe, nechce tam. Má tady místo, 
tak je tu spokojenej.  Líbí se mu tu. On procestoval všechno, celou Evropu. A zůstal v 
Praze. Ono je jich tady víc těch hochů. (vypráví mi o nich)

A co vy tu děláte ve svym volnym čase?

To víte, já toho už moc nenadělam, no. Kdyžtak jdu ven taky.

Koukáte na televizi?

Málo, moc ne. Tak večer a ve dne si to ani nepouštim. Rozhlas posloucham. S čtenim je to 
taky blbý, kvůli těm vočim nemůžu. Potřebuju k tomu lupu, víte. Ten zrak to je špatný. 

Tady je ale nějaký předčítání že jo? Tady někdo předčítá?

Předčítá? 

Myslim, že jo, že jsem to četla na nástěnce, že je to na pokračování, že to bývá asi dole v  
knihovně...

Joo. To je dole v knihovně, ano ano ano. Tam jo. Předčítaji. 

To je jednou týdně?

Přesně  vám neřeknu.  Já  tam moc  nechodim.  Já  to  nestíham taky :-)  Já  chodim na  ty 
Šikulky. Ale nebudu moct. Ty oči mi to nedovolí.

A co tam děláte ráda? 

Tak všelicos se tam dělá. Tak dneska jsem rozmotávala přadeno, zas jinej háčkuje a plate a 
šije se tam leccos a vyrábí se tam hezký věci docela. 

A to si vždycky řeknete co chcete dělat?
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Ne, to oni určí tam taky. Tam jsou ty vedoucí.

Přijdou s nějakym nápadem.

Jo. Takže dneska jsem rozmotávala přadeno. Plete se tam, vyšívá se tam, různě no. Taková, 
že se s tim člověk zabaví no.

A vy děláte i výstavy že jo?

Jojo. To se vystavuje. No.

A jak často máte tu výstavu?

Noo, tak několikrát  do roka to je,  to vám přesně neřeknu.  Teď nedavno to bylo.  Před 
Vánocema.  A potom na jaře  zase,  na Velikonoce.  To tam děláme všelijaký věci.  No a 
potom to tam vystavujou a prodávaji taky. Tak z toho taky něco je. A lidi se s tim zaběvěj, 
tak každej tam taky nechodí, mají  rádi tu svojí  samotu, ale já už taky nebudu moct,  v 
tomhle věku a ty oči. Takže musim to vzdát už. 

Třeba se to zlepší zase.

Kdepak. To už se nezlepší. To už se nemůže, to už je věk.

Třeba očaři vymyslí nějaký zázrak.

Ne ne. To nejde. Hlavně že ještě takhle, víte. Že ještě můžu něco přečíst. Málo teda. Ale 
ještě  můžu.  A takhle  vidim,  ne  že  bych  neviděla.  No  to  víte,  ale  neni  to  už  ono, 
pochopitelně. 

Kdyby tak člověku mohlo být pořád dvacet, že jo?

:-)  To  víte,  že  jo.  Bylo  by  to  dobrý.  Ale  to  je  jediná  spravedlnost,  že  člověk  musí 
zestárnout,  když neumře dřív.  Mně umřela  dcera.  Bohužel.  66 jí  bylo.  Měla  rakovinu. 
Krutý. (ukazuje mi fotky) Jste se chtěla ještě na něco zeptat a já vám do toho skočila.

Jestli  nevíte,  jestli  tahle organizace spolupracuje s  nějakou jinou organizací? Nevíte  o  
nějaké spolupráci?

Nevim.

Já vim, že sem chodí mateřská škola.

Jo, to jo. To jsem tady viděla, to se tady pořádaj různý nahoře, jo choděj sem. Ze školek, ze 
škol a dělaj tady besídky, dělaj v sále. Pořád se tady něco děje. Ty děti jsou tady taky.

A ty soubory domlouvá pan Vomáčka?

220



Jojo, ten to vede tady. No. Tak jo. De to. Je toho tady dost. Ale teďko je taková pauza 
trošku jako. Taky to nejde, aby to bylo každej den. Ale někdy je toho dost, tý kultůry tady. 
Hezký je to tady, když se něco děje. 

Před Vánocema toho bylo asi víc ne?

Taky. Teďko se to trošku umírnilo. Ale ty lidi se můžou vyžít. A taky se někam jezdí, někde 
byli, já nevim, to berou jenom určitý lidi. Na nějaký ty výstavy, myslim, že byli v Lysí nad 
Labem. Ale to jsou jen některý lidi zase, ono se jich moc do toho autobusu nevejde. 

A jak se to dozvídáte o takovejhle aktivitách?

No to přijdou a je to tam vždycky napsaný.

Kde?

No na tý nástěnce dole. A taky jsou ty schůzky na halách. 

Takže to je taky podle toho, kdo se přihlásí jo?

Jo jo. 

Že se nahlásí sociální pracovnici nebo jak?

Jojo. To neni problém. A i takhle po Praze třeba. No ale tak člověk tu Prahu zná. Já ji mam 
procestovanou.

Vy jste se tu narodila?

Ne. Nenarodila. Ale tak třicet kilometrů od Prahy to je. Dneska to neni problém. Jezděj to 
lidi denně do zaměstnání. 

A od kolika jste v Praze.

Jeežiš, už co jsem se vdala. Ve 22. (vypráví mi o setkání se svym manželem a o mládí)

Tak ten život běží, je to smutný,no. Já jsem měla smutnej život. 

... Jak to?

No mě byl rok, kdy mi maminka umřela. Jsem ji nepoznala vůbec. Pak si tatínek vzal 
sestru maminčinu. Jak ty děti tenkrát poslouchali rodiče, tak si vzala tatínka, protože jsem 
já byla na světě. A ta umřela po tý nejmladší sestře po porodu. Tak jsme byly čtyři děvčata.  
A po tý poslední zemřela. Takže to bylo krutý. Tak se pak oženil potřetí. No nebyl ten život 
jednoduchej tenkrát. Tak jsem si užila svý taky. Já byla nejstarší. Pracovat jsme museli, už 
jako děti, povinnosti jsme měli.
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Byl by ten život jednodušší bez smutku a bez bolesti.

Noo. Ale takovej je život. To vše přináší, že jo. 

Tak vám děkuju. Mně to takhle stačí :-)

Tak jste mě vyzpovídala :-) Já to řekla poctivě, jak to je a jak to bylo :-) To víte. Těšilo mě. 
Jste milá.

č.5.11. Informátor 11 

(muž, 76 let, plně mobilní)

Já jsem se chtěla zeptat, jak dlouho tady jste v domově?

7  let.

A líbí se vám tady?

Ale joo. Já jsem si zvyknul. Já jsem sem chtěl jako noo. 

Jako že jste předtim bydlel v bytě a...

Bydlel jsem dobře, ve třípokojáku s nejmladším synem, joo, kterej byl ještě svobodnej a 
ještě je. A chtěl jsem prostě zakaždou cenu, já nepotřeboval třípokoják joo, starej chlap už, 
a mě ho bylo líto, já mam tři kluky, dva už byli zabezpečený a tenhleten mě připadalo, že 
by potřeboval taky trochu takový svobody, aby tam dědek nepřekážel :-) No prostě jsem se 
obětoval a nechal jsem mu ten byt a šel sem sem. Takhle to bylo noo. Chtěl sem sem jít.

Jo. A podle čeho jste si to tu vybral?

To jsem si vybral podle toho, že jsem kdysi dělal v nemocnici a tam mi dělala staniční 
sestru jedna dáma, která pak odešla sem dělat vrchní sestru. A tak... Ovšem když já jsem si 
na to vzpomněl, já to věděl, že tu je, ale když jsem si na to vzpomněl, že bych sem chtěl jít, 
tak už tu nebyla. Přesto sem za ní šel a trošku mi pomohla.

A jestli se můžu zeptat, kolik je vám let?

76.

Takže jste tu od 70. A chodí sem za váma někdo?

Joo. Vám ukážu, jaký mam fešáky. No joo. Kluci moji, tři kluky mam.

Synové teda. A kamarádi taky?
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A nejsou tak mrňavý jako já. Akorát k vám by se hodili. Pojďte se podívat. Jste taky pěkně 
vysoká. Pojďte sem schválně (ke skříni, kde má vyznačeno, jak jsou synové vysocí). 180 
cm máte?

176 cm.

To se mi zdá víc teda. Dobrý, děkuju.

Noo. vysoký syny máte. Taková banda.

(Ukazuje mi fotku) To je tady focený, tam na tý hale.

No a  tenhle  nejmladší  se  mnou bydlel.  Oni  se  mnou byli  všichni  po  rozvodu.  A pak 
postupně  se  oženili.  (vypráví  mi  o  nich)  A tenhle  nejmladší,  ten  je  furt  volnej,  já  ho 
nemůžu oženit.

A kolik mu je?

K vám asi starej. 39 :-)

Nechce žádnou ženu.

(Vypráví mi o něm) No, tak se ptejte dál.

A chodí sem za váma nějací přátelé? Z dřívějška... nebo prostě někdo jinej, kromě synů.

Nechodí. Z dřívějška ne. 

A máte tady někoho v domově? Nějaký kamarády?

No měl sem. Vedle souseda jsem měl, s tim jsem si rozumněl, on zemřel ale. A jinak... já  
vám to řeknu na rovinku, já s těma devadesátkama s těma babkama si absolutně nemůžu 
rozumět, joo.

Tady moc chlapů neni.

Tak jenom to nejnutnější s nima jako prohodim, ale nějaká konverzace to je někdy votřes, 
víte?  Asi  procházíte  mezi  nima,  tak...  Přecejenom já  mam to  myšlení  asi  ještě  takový 
trochu jiný než oni, já nevim no... Ale joo, já abych je neurazim, tak pokecam třeba, ale...

Jo chápu :-) A chodíte sem na nějaký ty volnočasový aktivity?

Tak chodim hlavně na ten  kulečník,  ale  chodim sám,  protože  ani  jeden dědek tady to 
nehraje. (kulečník se nachází před kulturním sálem) Já nevim proč, co dělali za mlada :-) 
To chodim sám. Já to hraju už tak trošku na vyšší úrovni, protože chodim taky do toho 
klubu (ten není součástí Domova pro seniory) Tak mi to i vyhovuje, že jsem sám, že to 
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mam jako trénink. Protože o víkendu mám takový zápasy jako, v tý herně u Alberta. Pak 
chodim rád na koncerty na sbory pěvecký. To chodim velice rád. A hodně často sem chodí 
zpívat dívky z konzervatoře operní zpěv, to je moc hezký, mladý holky a prostě mě se to 
líbí jak mladá holka prostě se věnuje opernímu zpěvu, to je takový dost atypický. A ona 
shodou  okolností  je  jedna  dcera  tady  našeho  takovýho,  kterej  se  věnuje  tý  hudbě,  ty 
koncerty sjednává.

Pan Vomáčka.

Noo. Vidíte, vy ho znáte, takovej dvoumetrovej pán. Jak jste tu dlouho? 

Teď jsem tu asi dva nebo tři týdny a byla jsem tady i minulý rok, to jsem tu byla asi měsíc,  
dva vlastně.

Jako denně? A stále takovýhle záležitosti jste dělala?

To jenom tenhle měsíc. Jak jsem tu byla minulý rok, tak jsem tady byla na praxi, chodila  
jsem na volnočasové aktivity se dívat.

Takže to znáte i náš personál dobře?

Jak koho.

Tak naše sociálky určitě.

To jo.

Protože vy taknějak patříte k nim ne?

Trošičku. (Vyptává se mě na sympatie k personálu a pak na mojí školu)

Tak co byste ještě chtěla vědět?

Jestli  chodíte  ještě  někam  mimo  domov  na  ty  aktivity.  Jste  říkal,  že  chodíte  do  toho  
kulečníkovýho klubu...

Anoo.  Na  ty  koncerty  chodim,  na  sbory  a...  do  knihovny chodim,  jedinej  chlap  tady, 
vopravdu nekecam, jedinej chlap z celýho domova, kterej chodí do knihovny. 

A to chodíte ale sem v domově ne?

Nee,  sem, do naší.  Ale chlapi  tam vůbec nechoděj,  babky tam jako choděj.  No tak to 
chodim každý pondělí. Ale já mam jako málo času, já se nenudim, mam tu televizi, mam tu 
tohleto (ukazuje na notebook) s internetem, s tim si vyhraju krásně. Já to nemam dlouho, já 
to mam od loňskýho podzimu, takže se taky učim ještě hodně, ale je to dobrá věc, kluci mě 
občas něco naučej na tom.
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Já jsem se ptala, ale jestli taky chodíte ještě někam mimo domov. Třeba na nějaký kroužek,  
nebo kroužek prostě...

Už nee. Už ne. Chodíval jsem, ale už nee.

A na výstavy nebo tak něco?

Chystal jsem se loni na podzim na výstavu Emy Destinnový, ale byla zima a nějak se mi to 
nehodilo,  tak  jsem  nešel.  Noo,  protože  ta  Ema  Destinnová  to  je  pro  mě  takovej  obr 
koníček, tady mám pět jejích životopisů, no podívejte se,  já jsem byl totiž úplnej cvok v 
týhle záležitosti. (Ukazuje mi věci, co se k ní vztahují) To bylo moje hobby. A já jsem 
chodil do divadelního oddělení Národního muzea, denně, tady s jednim pánem, s timhle 
tim (ukazuje na knížku), ona napsala taky jeden román v němčině, ona byla tak dobrá, že 
psala ve dvou jazycích, no a tenhle román napsala německy a tenhle pán to překládal, pak 
mu to vyšlo takhle. A já jsem si tam opisoval korespondenci její, s rodinou, s různejma 
osobnostma tehdejší kultury a radši popojedem.

Jo.  Tak  já  jsem se  chtěla  zeptat,  jestli  víte  o  nějaké  spolupráci  tady  domova  s  jinou  
organizací.

Organizací. Nevim, co vám na to odpovídali lidi takhle...

Že sem třeba chodí ty děti z mateřský školky. Tak tady mívaj třeba vystoupení...

No, to jo. To tady mívaj vystoupení. I třeba ze základních škol sem chodí, třeba taneční  
skupiny, pěvecký skupiny a takovýhle.

A to navrhují senioři nebo kdo to vybírá? 

Prosim?

Kdo vybírá tu spolupráci, s kým bude...

Kdo to vybírá? No já myslim, že to má na starosti převážně ten pan Vomáčka, magistr. A já 
bych řek, že jenom on, si myslim.

A máte možnost se k tomu nějak vyjádřit, když chcete?

... A tak já nevim. Se nikdo neptá na to, tak nějak. 

A ani vůbec  k těm volnočasovým aktivitám, kdyby jste chtěli něco, co tu neni, tak máte  
nějakou možnost si říct?

Heleďte, tak třeba tady byla výstava loni na podzim. Nevíte o tom?

Asi ne.
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Střípky našeho života. Tadyhle vyšel na to kalendář. To byla krásná výstava, vopravdu se 
povedla. A ty holky z tý sociálky nechaly o tom udělat takovejhle kalendář. A tam byly 
prostě vystavený věci, který prostě se používaly ta generace těhletěch babiček a třeba ještě 
jejích předchůdců, starodávný třeba tady gramofon.

Ten kalendář je moc pěkně udělanej.

To byla celá podařená výstava. Moji kluci sem chodili se na to dívat. Všichni si to koupili 
tohleto  (kalendáře).  Klienti  to  teda  měli  zadarmo  a  hosté  si  to  museli  zaplatit,  120.-  
Tenhleten  koutek  (ukazuje  fotku  v  kalendáři),  ten  je  celej  muj.  Tady  jsou  fotky  Emy 
Destinnový a tahle  fotka to  je  moje maminka s  tatínkem,  to  nejsem já  :-)  Ta sociální 
pracovnice prostě když to tu viděla, tak mě to nenapadlo jim to jako nabízet, ale ona se v 
tom nějak shlédla a říkala, no to nám tam taky musíte dát. Tak jsem jí to taky dal :-)

Vypadá to jako opravdu krásná výstava.

(Ukazuje mi dopisy od Destinnové a podobné věci) Mě to tenkrát hrozně bavilo a bylo to  
takový moje hobby a co jsem moch, tak jsem prostě bádal. A pak ono nás bylo takovejch 
praštěnejch po republice víc, jo, tak jsme si i mezi sebou dopisovali. A když jsme sehnali 
nějaký texty z tehdejší doby, tak jsme si je vyměňovali, jo.

A tak to je hezký mít takovýho koníčka.

To joo. To mě bavilo moc. To já jsem nebyl takovej jednostranej, jenom na ni. Moje hobby 
třeba bylo chodit po antikvariátech a hledat, sbírat životopisy starejch herců. Třeba z 19. 
století a to mam fůru zase támhle, já jsem to doma nenechal, já sem si to sem vzal. Tam 
teda po mě zůstala velká knihovna, ale specielně tuhle divadelní jsem si vzal sem. 

Neměl jste problém, že si sem můžete vzít tak málo věcí? 

No tak, haleďte, tuhle skříňku jsem si přines, tuhle jsem si přines, támhletu polici, to bych 
si to bejval neměl kam dát. 

A já jsem se chtěla zeptat,  když  máte nějakou připomínku nebo něco,  komu to dáváte  
vědět?

Tohle  je  horší  tohleto.  To  se  mi  tady  nelíbí.  Že  tady  je...  takový  nepopulární  něco 
kritizovat, jo. A nějaký anonymi psát nebo tak něco, to se mi nějak nechce. Protože spousta 
věcí se dá kritizovat. Třeba jídlo, jo. Ale tam jsou takový knihy v tý jídelně, no a když tam 
budu psát stížnosti a podepíšu se pod to, tak ty servírky nebo ty, tak voni se namíchnou a 
každá má padesát možností vám votrávit život zase, a v mezích zákona. 

Já vim, že na to jídlo si stěžují na těch halách, co jsou vždycky jednou za měsíc, jak je  
setkání na tom patře. Tam chodíte?
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Občas jo. No tak tam se občas semtam něco řekne, no. To jo no. Ale zase musí být člověk 
taknějak vopatrnej,  nevim no. Ale vono zase neni to tu nějaký zlý,  že by to bylo tady 
nějaký špatný, to ne. 

A ono dřív tady fungovala nějaká rada seniorů? 

Byl tady takovej jako výbor. 

To fungovalo, když už jste tu byl?

Ano. Pak předsedkyně zemřela... No a pak to prostě zaniklo, no.

Jakože to lidi nechtěli dělat nebo proč?

No tak asi tři zemřeli, to byli samí hodně starý lidi, takoví obětaví kteří se tomu hodně 
věnovali. A ten zbytek už to pak nepřevzal a nepokračoval v tom no. 

A proč myslíte?Že jim to přišlo neužitečný?

Nevim, mně by to taky nějak moc nebavilo zrovna.

A proč by vás to nebavilo?

No tak já nevim no...

Je to starost navíc?

Taky. Nevim, já na nějaký funkce... někdo si na funkce potrpí, jo, třeba v tom i žil zamlada, 
já nevim no. 

Se pak zprostředkovávají ty zájmy seniorů s vedenim...

Taky taky, no. 

Tak je možná škoda, že to tu neni...

No možná jo.

Nebo myslíte, že stačí to na těch halách, to setkání?

Ale joo. Já bych řek, že jo. Já nevim, jak to funguje na těch jinejch halách, ale asi joo, asi  
se tam lidi tak nějak otevřou no. 

A jezdíte taky na nějaké výlety?

To ne. To nejezdim. Vono tady toho moc neni, taknějak. 
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Myslim, že se jezdí někam dvakrát za rok někam.

No semtam tady nějaká akce je, ale jak říkam, já se nenudim. A potom já jsem takovej, 
nevim no, nejsem tak společenskej, abych musel furt s někym si povídat a... 

A když je nějaká ta akce nebo výlet, tak jak se o tom dozvídáte?

No to ano, to jsou takový jednou za měsíc takový noviny místní, takovej oběžník, tak to 
ano, to o činnosti, co se připravuje nebo bylo, tak to všechno tam je. 

A to vám tady hodí do schránky?

Ne, schránky ne, tam to za tu vizitku na dveřích nám to dávají.

Tak to je asi všechno, co jsem potřebovala vědět, tak děkuju.

Hm, tak to toho nebylo tak moc :-)

Ještě jak tu vycházíte s tim personálem?

Docela joo.  Docela joo.  No vono se to  tady tak dost  změnilo.  Nevim, proč.  Byl  jsem 
zvyklej na pár sester, který propustili. No tak si zvykam zas na ty nový, no. 

A jak často se s nima vídáte?

S těma co propustili?

S těma co tu jsou..

Pokud máte na mysli ošetřovatelky nebo sestry, tak to denně. 

Jakože jenom na chodbě tak.

No tak já většinou jen na chodbě, protože já je tolik nepotřebuju. Kdežto někdo je s nima 
ze zdravotních důvodů ve styku pořád. Ohledně péče já je ještě taknějak neotravuju. 

A jinak si s nima nepovídáte? Jenom když něco potřebujete?

Ale taky, taky. Ale s těma, co propustili jsem si povídal víc, protože tu byli několik let a byl 
jsem na ně zvyklej no. Tak teď jsou tu novější a navíc nám sem dali teď pět chlapů teďko.  
Tady byly dřív samý holky a teďka pět chlapů,  ale tak babičky jsou zase asi  radši :-) 
možná. 

A s těma ošetřovatelkama z dřívějška se taky vídáte?

S jednou ano. Vždycky u supermarketu se potkáme, náhodně. Jinak ne. 
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Tak to je asi všechno, děkuju.

Pak se ještě rozpovídáme...

A chodíte na ten filmový klub tady?

Ale tak ono to je pořád dokola, samej Burian, Marvan a tak, to já si to pustim radši tady na 
pokoji,  něco  ze  současnosti.  Politiku  a  sport  si  pouštim.  Mam  rád  taky  takovej  ten 
australskej seriál McDowlovy dcery, jestli znáte. A ty koncerty tady některý měly úroveň, 
třeba já jsem bral plakáty, interpretů ze zahraničí,  z Anglie, z Austrálie tu byli,  to byly 
hezký akce, z Irska, ty předváděli  tance, to bylo velice pěkný, takovej folklor jejich,  z 
Ameriky tu byli, Kanaďani... To je jen zlomek toho...

To tady máte světový :-)

Jsem si to bral, že jsem to chtěl ukázat klukum nebo třeba neteřím, ty sem za mnou taky 
chodí často. 

A chodí někdo z nich s váma na ty koncerty?

Ne to ne. Jednou jeden syn tu byl. Ale tak oni jsou vytížený. Dneska to neni jako dřív, oni  
makaj, jeden má třeba zaměstnání, to je hrozný, on cestuje po celym světě a posílá mi 
pohledy, tady třeba Havaj, Dubaj, pracuje u skotský společnosti, domlouvá obchody a furt 
lítá,  celej  tejden  je  na  cestách,  o  víkendech  je  doma.  (Vypráví  o  synovo  zaměstnání) 
(Následně zmíní,  že  je  mu líto,  že už tam nepracují  dvě zaměstnankyně,  které  za ním 
chodily na návštěvu a povídali s nim)

č.5.12. Informátor 12 + 13 z pensionů

= PEN 1 (žena, 87 let, 18 let v pensionu, samostatná, chodící) + PEN 2 (žena, 80 let, 14 let 
v pensionu, samostatná, chodící)

Bydlíte tady sama, žejo?

1: Ano.

Vy chodíte vedle do toho domova na nějaký aktivity?

1:  Ano.  Ne  na  aktivity  nám  to  bylo  zrušený.  Dřív  jsme  tam  mohli  chodit  třeba  na 
vodoléčbu, vany, masáže.

Oni už tam tohle stejně zrušili, že to tam neni ani pro ty obyvatele. 
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1: Ale ani si to jako nemůžeme zaplatit. Protože oni na to nemají povolení nebo co já vim. 
Já jsem říkala, já si to ráda zaplatim. Dřív jsme mohli chodit na to šmrdlání tou elektrikou, 
na parafínový, tak to už tam teď vůbec pro nás neni.

To neni asi pro nikoho, protože už to tam asi nedělaj. Ale chodíte tam na tu keramiku ne?

1: To teda chodim, abych řekla ne protekčně, to je blbý slovo, ale jako já jsem to jako 
zakládala, byla jsem spoluzakladatelkou, tak jako mě vzali na milost a ještě jednu pani, že 
tam jako můžem, ale jináč tam z pensionů jako nechodí, že to jako neplatíme. Myslim tu 
keramiku, že jo, ten vedoucí a ten provoz, to je vlastně placený důchoďákem. Ale já jsem 
taky hodně pomáhala, dokud jsem viděla, dokud jsem mohla, tak jsem pomáhala při těch 
konzertech a vozit vozejčkáře jsem různě pomáhala a tak. Tak jsem tam byla dost činná, se 
dá říct. Tak to vzali v úvahu. 

A můžete chodit i na jiný věci než na keramiku, třeba na klub šikulek a tak?

1: Na ty, to ne snad. Nevim, ale myslim, že ne. Nejsem si jistá, ale neznám nikoho, kdo by 
tam třeba chodil. Oni můžou chodit tady z pensionů do Ládví, tam je velký pečovatelský 
dům a tam je zároveň různý aktivity a to, tak tam můžou chodit. 

A na obědy chodíte kam?

1: Obědy si právě můžu zaplatit a můžu chodit sem do domova, 50.- myslim. A teď v zimě 
když jsem chtěla masáže, tak byla podmínka v tý pečovatelský službě, že musim mít dvě 
aktiivty. Nejenom masáže. No tak jsem si dala, aby mi vozili jídlo třikrát za tejden. Ale 
jenom přes zimu. Jináč pak zas budu chodit do důchoďáku. Tam jsou vlastně třimožnosti 
výběru, kdežto tady ne. Nebo co je zajímavý, tady byl dřív úklid, dokud jsme spadali pod 
důchoďák, než jsme byli oddělený, dřív nám chodili jednou za čtvrt roku umejt vokna a 
uklidit a tak. Mohli jsme si dát vyprat ložní prádlo. To všechno bylo v ceně, co jsme platili.  
A co jsme oddělený, tak nemáme nárok na nic, ale můžeme si tam nechat prát prádlo, sto 
korun za kilo prádla. To je teda horor. Kdežto tady ta pečovatelská služba, ta mi to.. jo a to 
to  tam  musíme  donést  a  přinést.  Ale  kdežto  tady  mi  to  odvezou,  přivezou  a  platim 
polovinu. Takže jsou na nás z důchoďáku velice krutý. Nemyslim, že by to bylo, že by si  
oni  dělali  ty  ceny,  to  je  zřejmě  daný.  A místo  toho,  aby  spolupracovali,  tak  jsou  to  
společnosti, který jdou proti sobě. 

A jak už tu dlouho bydlíte?

1: 18 let. Co můžeme, že tam chodíme, ale to je normálně za 30.-, protože je tam oční a 
zubní oddělení, takže k doktoru tam můžeme. To jsou totiž asi soukromí doktoři. 

Já jsem se vás chtěla zeptat na rodinu. Máte někoho blízkého? Nějakou rodinu?

1: Mám jednoho syna, kterej už je teď důchodce. Mám teda příbuzný, bohužel minulej rok, 
to mi dalo moc zabrat, proto říkam, že se snažim nevnímat negativní věci, bratr mi umřel, 
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ten má zase dvě děti a ty maj děti, že jo, mně je 87 let. Tak to mam ty příbuzný, ale jináč, 
tak já jsem byla dvakrát vdaná. Takže z prvního manželství ten syn je teď v důchodu a ten 
mladší z druhého manželství, ten zemřel bohužel. To byl muzikant a zemřel na rakovinu, 
když mu bylo 36. No a ten co je v tom důchodu, tak nemá prakticky, má teda otce, kterej 
též nemá příbuzný, byl teda ženatej podruhý můj první manžel, neměli ale děti, takže můj 
syn nemá z jeho strany prakticky žádnou rodinu. 

(Zvoní telefon, ale pani to nechce brát)  A kdo vám nakreslil tady tu chobotnici? To jste  
říkala, že nějaká vnučka?

1: Tu chobotnici právě, já jsem měla bratra, ten bratr měl dceru a syna, tak ta moje neteř 
má taky dceru, tak s tou se hodně bavíme. Jenže bydlí v Neratovicích, takže naše setkávání 
neni  častý,  ale  je  velice  dobrý.  Ale  ten  syn od mého bratra,  tak  ten  zemřel  teď,  před 
Vánocema, 52 let. A to člověku dá tak zabrat, protože jsem si říkala, tak proč já jsem tady a 
on takovej mladej...  No a t  je všechno, čim se člověk nesmí moc zaobírat,  protože by 
zcvoknul :-)

A jak často se tedy vídáte s někym z rodiny? Třeba syna?

1: No abych vám popravdě řekla... Já vim, že když mi bude ouvej, tak že v něm mám 
oporu, že se o mě postará, velice hodnej, velice. Ale aby ke mně chodil často, on je na 
druhym konci Prahy, v Bráníku, takže byl tady včera zrovna, tak jako my máme úžasnej 
vztah v tom, že když se jako sejdem, tak se nezaobíráme nemocma, já mu nevykládam, jak 
tohle a tohle, on se max zeptá, jestli je vše Ok :-) Já mu řeknu, že je Okej, až na to že... a 
teď v legraci mu to vypočítávám. Abych řekla pravdu je to od doby, co jsem si vzala toho 
psa  z  útulku,  je  to  4 roky,  tak  jako jsem velice,  jako nemůžu ji  nechat  třeba půl  dne 
samotnou, vydrží, když jdu na keramiku dvě hodiny, to v pořádku, ale abych se sebrala a 
šla do divadla, tak tim okamžitě se mi to omezilo, ať už rekreace nebo já byla zvyklá pořád 
někde jezdit a cestovat. Ale už se na to necítim. Ten minulej rok mi dal zabrat, jak umřel 
vlastně ten brácha I synovec. A ta švagrová od bráchy sem za mnou jezdí často. Ta je v 
Praze a je kantorka a má velice kladnej vztah tady k Betce (pes) a dělá ráda na zahrádce. A 
já jsem zase typ :-) kterej na to neni a já mam tady tu minizahrádku a ona se v tom hrozně 
vyžívá, že mi to jako udržuje. 

Takže tady tak každý týden někoho máte?

1: To ne. Bohužel.

Takže tak jednou za měsíc?

1: Noo.  To jo.  Tak syn přijde tak jednou za 14 dní.  On taky pořád má někdo svátek, 
narozeniny nebo Vánoce a tak. Takže se vlastně vídáme. To jako udržujeme. Jak to bejvalo 
na venkově, rodina se scházela, když se někdo vdával, když někdo umřel :-)
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A teď se k tomu přidaly ty narozeniny a svátky :-)

1: Ale že bych se jako cítila osamocená. To ne. A tady ještě nás dožívá několik. Nejsme 
jako,  ono totiž  v  těch  pensionech...  jako dožíváme asi  nás  tady deset.  Ale  jinak  se  to 
obsazuje penzistama, to ne že by sem dávali mladý nebo rodiny, ale prostě mladší, co jdou 
do důchodu. Po tý šedesátce. (Vyptává se mě na rodinu) A co už jste v tom průzkumu 
zjistila?

Tak já ještě nejsem na konci :-)

1: Že mi starý jsme strašně různorodý ne? Ty zájmy jsou různorodý. A právě ta 96 letá, co 
tu žije, tak ta je hrozně zajímavá. My máme společný zájmy jako ona byla zaměstnaná v 
Prago koncertu, jestli vám to něco říká, nebo cestování, hodně cestovala. A já mam takový 
známý, je nás 5, čtyři ženský a jedný z nich manžel teda. Oni jsou mladší než já, kolem 
sedmdesátky. Jezdili jsme na rekreace a k moři společně, leta letoucí. Tak pořád udržujeme 
ty styky. Ale oni říkají, že jsem z nich nejzdravější :-) My jsme jezdili na lyže, I na Vánoce  
jsme jezdili, jako ta parta. 

A stýkáte se i teď?

1: Jo jo. Ale říkam, ten marodí, ta marodí, toho klepla mrtvička, tak už nemůže autem. 

Tak jste v kontaktu po telefonu? Nebo používáte internet?

1: Jo jo. Používáme. Ta jedna je úplně pořád na počítači, jí říkam, že to je její zhouba. Je to 
sice dobrý, ale pro to zdraví, na páteř a tak, to neni dobrý. 

A tady z pensionu s někym udržuje vztahy?

1: No máme tady takovou partu. Tady jedna pani zezhora, jí pak zkusim zavolat, ta by vás 
taky mohla zajímat, ta je zas úplně jiná, jako jiný zájmy má a já ji říkam, že je jak z jinýho 
světa, ona chodí tak jako oblíkaná, upravená, rukavičky nosí, taková intelektuálka. Ale jiný 
zájmy má. Muj druhej manžel byl muzikant, takže jsem se dost stýkala v těhle sférách. 
Kdežto tý ze shora, tý to nic neříká, ona byla jako sekretářka někde zaměstnaná a je spíš 
jako od zeleného stolu řeší, to by se mělo, to by se nemělo. To je jako když jsem si brala  
Betku, tak to bylo, to neni od tebe zodpovědný si brát v tomhle věku psa, protože co když 
se ti něco stane, co potom. A furt káže :-) Ale přesto se stýkáme, jednou za měsíc se určitě 
vidíme.

A kde jste se seznámily?

1: Až tady. To bylo tak nějak to vyplyne samo, když zjistíte, že ten člověk má podobný 
zájmy, že to neni žádnej... Ono dřív to tu bylo totiž trochu jiný. Dneska jsme tady jako 
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barák, kde jsme jako že už je ani neznam, ty nově příchozí. Neni tady žádnej správce, dřív 
jsme ho mívali a taky schůze, že se jednou za měsíc sešlo a o všem možnym se povídalo, 
co by se mělo a nemělo a vneslo to takovou trošku familiérnější atmosféru, kdežto teď 
jsme tady barák. Oni mě znaji kvůli psovi, ale já je ani nepoznam, taky blbě vidim, že jo. 

Já ještě mrknu, na co jsem se vás chtěla zeptat :-)

1: Tak jestli tam máte rubriku, nevyhledávám doktory pokud nemusim nutně. To říkam, to 
je začátek konce, jakmile člověk začne, tak se to veze. Hele nalejte si džus, já zavolam tý 
zeshora, že by se stavila. Pak je tady jedna zajímavá, která bejvala tanečnicí a která byla v 
Auzu, takže je levicově zaměřená a ona ani neví, co to totalita je, protože byla věčně pryč, 
její manžel byl taky baleťák. 

Ještě jsem se chtěla zeptat, co děláte nejvíc v tom volnym čase?

1: Tak nebere to. Tak ještě můžu zavolat té druhé, té intelektuálce, jestli by vás zajímala.

Klidně. Ale mam tu na vás ještě spoustu otázek, takže to chvilku počká. Tak co přes ten  
týden nejvíc děláte? V tom volnym čase?

1: Abych vám pravdu řekla, já hlavně jsem zaneprázdněná tim, že musim se starat o toho 
psa no. (telefonuje s pani zeshora) No tak abyste věděla, o čem jsme mluvily, tam u vchodu 
byly hodiny a oni nešly už asi rok a ta společnost, co se tu stará o to, tak nechtěla koupit 
nový, tak jsme se tu rozhodli, že uděláme sbírku, aby jsme si koupili nový. A ona je ten 
úřednickej  typ,  co  neměl  nikdy děti,  to  hrozně  poznáte.  Mě to  třeba  mrzí,  že  nemam 
vnoučata, kdežto ona je celkem vzato to necítí jako handicap, že nemá děti a rodinu. Ona 
hrozně moc čte. Jenže to je pak blbý v tom stáří, když nevidíte a neslyšíte, že nemůžete číst 
a ani na televizi koukat, tak to je pak krutý.

No to pohybový omezení je pak asi ještě horší, když nikam nedojdete...

1: Ale to takhle může, jenže ona je líná, ono ji nic nezajímá. Ta 96letá jezdí každý rok na 
čtyři rekreace a tahle nikam, tý to prostě vyhovuje, jak je to tu, ona má ty obědy jako 
společenskou událost, kdy se vyfikne, myslim obědy v důchoďáku. Zatimco ta starší skoro 
nevidí a trajdá, jede třeba na Zličín na oběd a zase zpátky :-) Je úplně jinej typ. Neni jako 
suchopár, ale prostě se dívá jen na televizi na historické pořady a tak a odlehčovací pořady 
a zábava, to ji nezajímá. 

No a co u vás? Co děláte nejradši?

1: Co dělam celej den? Tak ráno jsem úplně vyřízenej člověk. Ráno se tak do 9 hodin 
potácim, teda musim s Betkou, že jo. Takže než se rozcvičim, než se mi dokrví mozek a 
než se přestanu potácet, tak je tak 9-10. Pak máte úklid a péči o sebe, do takovejch 11 to tu 
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dávám dokupy. No a pak jdu za jednou pani tady nahoře, který bude devadesát, ta nikam 
nechodí, tak jsem slíbila její dceři a vnučce, že jí pomůžu, ta má právě rakovinu a je celá  
nějaká vykuchaná, tak tu kdyby jste zpovídala, tak ta by vám řekla story, kolik má nemocí 
a operací. Ale abych to zkrátila, tak tý se jdu zeptat, jestli něco nepotřebuje koupit nebo 
tak.  No a pak připravim Betce žrádlo,  teda já  se nažeru,  ona se napapučká.  A pak du 
nakoupit nebo když je pěkně, tak pořád někde jezdíme, aspoň na konečnou a zpátky a nebo 
si dam s někym spicha v Praze, s někym z tý party dřívější, jedna třeba bydlí na Karláku, 
pak mám v Podolí, co jsem dřív bydlela. No tak jedem s Betkou a jdem na procházku třeba 
na Vyšehrad, no furt tak  couráme. Přes zimu teda ne. Hodně se snažíme být mimo domov. 
Ale teď v zimě je to krutý, zima dá starejm lidem vždycky zabrat. A přitom já jsem vám 
tak milovala zimu, já tak ráda lyžovala. A najednou se to zvrtne a mam hrůzu. Navíc jak 
oni to solej, tak jí všude musíte mejt packy a tak. Sebe oblíct a ten pes zabere hodně času. 
Jde mi to už všechno pomalu. Přinesu nákup. Po obědě teda nespim. Ale od takových 4 tak  
jdem taky ven a pak už je taková zajímavá televize, třeba cestovní a tak, tak čumim na 
televizi, I když bych teda na ty moje oči neměla. No ale přes den nekoukam, až od těch 5.  
No a když máte udržovat aspoň trochu tu hygienu, tak sprchovat a umejt vlasy a tak, to  
taky zabere čas. Máme výhodu, že tu taky máme kadeřnici, tak nemusim nikam jezdit.  
Taky musim občas k doktoru a pro léky a  tak.  Nevim. Nestíham. Nic moc nedělam a 
nestíham :-)

Jo, to taky znam :-)

1: No jo, ale ke stáru mně to jde všechno na nervy, protože mně jde všechno tak pomalu. Já 
byla vždycky byla žížnivá čára, všechno jsem zvládala rychle. No a jednou za týden mi 
vždycky nějaká návštěva přijde, že jo. A to všechno říkam, když je normální počasí, v zimě 
je to jiný.

A když jdete na nějakou aktivitu, tak si raděj jako vybíráte z programu nebo když by to  
nešlo, tak byste se s někym radši domluvila a šla dělat něco, co vás baví, co v programu  
třeba neni?

1: No tak vždycky se přizpůsobuju. Já jsem člověk, kterej  nesnáší stereotyp, narozdíl od 
tý, co přijde. Taky nikdy jsem nemohla bejt v kanceláři, abych dělala od do. Taky jsem 
byla provozní, která organizuje a tohle a obstarává. Vždycky takovej spíš hektickej život 
jsem měla. Já mám v rodině 8 kantorů, to je něco strašnýho. Těm nevadí ten stereotyp, 
naopak, jakmile je vykolejení, tak je to vyvede z míry. Ta z tý party říká, ty si dobrá, když 
ti zavolam, že zejtra se sejdeme, tak ty jdeš, ale ta druhá, tak řekne, ale když já nevim, on 
je pátek, já peru a nekupuju. No tak nebudu prát, když mam možnost dělat něco jinýho. 
Ona prostě nevyjede z těch rutin. Jak ty rodiče naši byli doma, tak se říkalo, v pátek se 
pekli buchty, v sobotu se souložilo :-) a v neděli se šlo do kostela a to už byl takovej  
zavedenej rituál. Ale já ne, já mám ráda změnu. Ale hlavně jsem chodila hodně na kultůru, 
ať to bylo divadlo nebo koncerty a s kupodivem mám ráda moderní muziku, moc nemám 

234



ráda opery, a mám ráda balet, hlavně moderní, třeba Michaela Jacksona jsem měla ráda a 
všichni říkali, že je cvok :-) (zvoní)

Dobrý den (představujem se)

1: Tak to je ta naše intelektuálka, která když se jedná o to, aby se něco napsalo nebo složilo 
nebo tohle, tak se na ni obracíme.

2: Ale prosim tě. To jste si vybrala ale nepěkný téma, to vám povim :-) Takový něvděčný.

Proč nevděčný?

2: Za to žádný uznání nedostanete. :-) 

1: Věnujte se jedna druhý, budou ti kladený otázky a já zatim udělam tousty.

Tak já se vás budu ptát :-) Žijete tu sama?

2: Ano, sama.

Jak dlouho?

2: 14 rok, od 2000 to se hezky pamatuje. :-) 

A znáte tady lidi, co se tu pohybujou? Máte tady blízký lidi?

2: No to máte právě to. My staří, starousedlíci, tak my se tedy známe, ale už je tu spousta  
nových lidí, ale naštěstí jsou to velice sympatický a tokový jako dobrý sousedi. To jo, to je 
dobrý, hezký vztahy jsou tady mezi námi, vopravdu. 

A když se znáte takhle dýl, tak jste se seznámili kde? Že jste se potkali na chodbě nebo jak?

2:  No tak  většinou,  kdo se  přistěhuje,  tak  těm nejbližšim se  jde  představit.  A nebo ti  
nejbližší ho přivítaji. :-) Je to pěkný, no :-)

Ještě jsem se chtěla zeptat na vaší rodinu. Jestli ještě někoho máte?

2: Nikoliv. Já jsem úplně poslední Mohykán :-) Nikde nikdo :-)

A chodí k vám někdo na návštěvu?

2: Různí přátelé. Dlouholetí. Nejen ti, co tu bydlí, to je strašná spousta, co se scházíme. 

Takže každý týden?
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2: Přibližně tak asi. Někdy delší či kratší interval, jak kdo má čas. Protože v okamžiku, kdy 
odejdete do důchodu, máte strašný fofry a nevíte, co dřív :-) Že jo?

1: No to je jasný. Se mě taky slečna ptala, jak jsme se tu daly dohromady, tak jsem říkala,  
že jsme mívali schůze a že jsme se poznávali podle zájmů a tak. Nevim, jak jsme se daly 
dohromady.

2: No asi to vyplynulo z určitejch společnejch zájmů. Taky. Prostě sympatie určitý, že. 
Někdo je veselej, nějdo smutnej. Prostě nám to klape. 

1: Trochu jsme se doplňovaly. Protože ta pani hodně stará, ta hodně cestuje, ty zas nikam 
nejedeš. :-)

2: Ne, já ne. Protože když bych jela, tak jedině na delší dobu, já tyhle ty kraťasy a rychlíky 
nemam ráda. :-) No fakticky, to se zabydlíte a už abyste jela domu, to musí trvat dýl. 

1: No my máme toulavý boty a to ty ne.

2: No já bych měla, ale náročnější, na delší dobu. A když na to nemam, tak radši sedim 
doma na prdeli :-)

A co tak děláte ve svym volnym čase?

2: Já nemam volnej čas :-) Budete se divit, ale tady nemáme volnej čas žádnej. 

Tak co děláte přes ten den?

2: No tak všechno možný, já nevim, tak běžný věci, normální život, uklidíte, projít se jdete, 
někoho potkáte, čtete, čtete, čtete, máme tady pěknou knihovnu. 

1: Jsem říkala, že ty čteš. Mě tady drží při životě ta keramika. 

2: No to je náš umělec, ano :-)

1: Nejsem umělec, ale baví mě to. To je důležitý, to zapomeneš na všechno, na ty trable a  
soustředíš se na to, co děláš.

2: Ale pěkný věci to jsou. 

Taky tam děláte ty výstavy, že jo?

1: Jojo. Důchoďák platí elektriku a tak dále. Provoz všechen. Ale abysme měli na barvy a 
na hlínu, tak musíme z toho výtěžku, co se prodá. To jsem tady právě vysvětlovala, jak 
byla dřív ta hierarchie, že jsme měli možnost automaticky, že nás vezmou do důchoďáku a 
teď dál to řekni ty.
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2: To tam rozpracujte a pokud možno to publikujte :-) Protože naši veřejní činitelé mají 
plnou pusu péče o seniory, ale skutek je absolutně rub. Tady to bývalo zařízení pro seniory,  
domov pro důchodce a domy, který ho obklopujou, to byly pensiony, to patřilo k tomu co 
do náplně, obědy, úklid, prádlo a ty sociální služby, když jsme potřebovali, tak aspoň tohle 
vydrželo.  A  jak  se  tak  všechno  vylepšuje,  tak  ze  sociálního  bydlení  tady  se  staly 
malometrážní normální byty. Sice s určenim pro seniory, ale bez všech výhod. Můžeme 
tam chodit  jen  na  obědy,  úklid  si  musíme  zařídit  sami,  prádlo  tam můžeme  vzít,  ale 
všechno to platíme teďko navíc, což dřív bylo zahrnuto v ceně, v týhle činži. Ale zůstala 
tady možnost, že když si tam zažádáte, tak máte o pár bodů víc, že vás tam vezmou. To se 
skládá ty body z nemocí, soběstačnosti a tak dále. A tady dostanete pár bodíku, že už tu 
jako jste. Tak to je celá hodnota. To se smrsklo, je to úplně směšný. Když tam jdete, tak 
musíte, teda nemusíte, to se nesmí říkat, já to řeknu jako oni. Máte důchod a pokud máte 
příspěvek na péči, tak máte body navíc. No a normální češtinou řečeno, pokud ho nemáte, 
tak se s váma nikdo nebaví. Až ho máte, tak teprve můžete být mezi čekateli., jinak jste u 
ledu. Ty rozdíli mezi teorií a skutečností jsou opravdu veliký, moc veliký. To vidíte taky na 
dopravě, třeba bus 152 ten jede z Kobylis sem na naší zastávku, o víkendu je vyřazen a 
nejezdí a ve všední den od 8 hodin, takže kdyby náhodou kdyby chtěl někdo za váma a 
neměl auto, tak ať rovnou vzdá. To by musel jít pár stanic pěšky. A když už něco zařadí, 
tak je to vysokopodlažní. A pro nás je nepochopitelný, že v oblasti, kde jsou starý lidi se 
vyřadí doprava,  která  je defacto spojuje  s  normálním životem, do biografu,  do divadla 
musíte odtuď jet. 

Tak leda napsat nějakou petici. 

2: Tady už s tim bylo spousta tahanic. Víte, ona vás časem přejde chuť. Furt se jenom 
dožadovat  a  přesvědčovat,  že  si  nevymejšlíte.  Myslim,  že  chyba je  v  tom,  že  na  těch 
místech, který se týkají života starejch lidí, jsou tam všude mladí lidi. Nic proti mladejm. 
Ale já  to  vim podle sebe,  v  mládí  člověk nemá představu,  když jsem jí  říkala,  ty  nic 
neděláš, pojď se projít, nepozoruj se, ale ono to neni pozorování, to je jinej náhled na život, 
do  určitý  míry  skromější  a  do  určitý  míry  náročnější,  protože  jdete  do  hloubky  a  za 
hodnotou, ne za povrchem. A tady se bohužel hodně hledí na ty povrchy. Ty mladý si to 
neumí představit, ale to neni jejich vina, ale je to konstatování. V mládí si rozhodně nikdo 
nemůže uvědomit, já taky nemohla, co vyžaduje věk 70+ a 80+, to se musí prožít, to se 
nedá ani vylíčit. Když máte doma někoho letitějšího, tak furt máte pocit, že se o něj staráte, 
že  má  všechno  pohodlí,  že  má  všechno  a  ono  ty  nároky  se  posouvaj.  Ne  že  by  byli 
náročnější, starej člověk je  hodně skromnej, ale za to se hledí na tu kvalitu. 

To by chtělo, aby ty senioři byli v těch městských radách, aby se vědělo...

2:  Přesně,  přesně!  Tam  by  vždycky  měli  zasedat  dva,  dědek  a  babka  a  nikdy  by  se 
nedohodli určitě :-)

237



1: Mimo jiné. Mně jste nezpovídala ohledně náboženství. Ale ona je budhistka, ale když jí 
řeknu, tak mi to vysvětli, tak nic, tak mi řekne, že to je filosofie a že mi půjčí takovou 
bichli a ať si to přečtu. 

2: No a uvidíš, že je to zajímavý :-) To je ten trend, kterej tu chybí, směr do klidu. Klid,  
prostě  klid.  Žádnej  ruch.  Jako tomu doba příznivá neni.  Ale je  to  otázka  individuelní, 
každýho  člověka.  S  tim  se  nedá  nic  dělat  :-)  Počkejte  ještě  takovej,  vy  tak  70  let  a 
uvidíte :-) 

To já doufám, že toho klidu nabydu dřív. :-)

2: No. Pokud vám to život dovolí.  To je strašně individuelní, záleží na okolnostech, na 
společnosti, na vašem vlastním založení, hmm. 

Já jsem se chtěla zeptat, když chodíte na nějaké aktivity jakoby organizovaný...

2: Já osobně nechodim. 

Do žádné organizace? Prostě nikam?

2: Nee. Já si vezmu radši knížku. Já si radši čtu nebo když je něco pěknýho v televizi, ale 
to je bohužel velice zřídka. Asi takhle, já mam moc ráda společnost, ale můžu bez ní bejt.  
A mam strašně ráda klid a bez toho bejt nemůžu. To je ten rozdíl v tom. :-)

Ale něco sama nebo s přáteli si naplánujete.

2: Určitě. To jistě. To se scházíme. I tady máme svůj kroužek, říkali jsme mu pentagon, 
bohužel ta pátá,  už nám odešla,  ne na věčnost,  ale odstěhovala se k dceři.  Takže jsme 
zůstaly čtyři, ale doplnily jsme to :-) 

A když takhle něco uspořádáte, tak pozvete někoho?

2: Ne. To je jenom tady kroužek, ale když budete hodná, tak vás pozveme :-) A je to prima,  
zase si vyměníme, jedna přijede z lázní, jedna měla zajímavou návštěvu, jiná četla něco 
zajímavýho, tak se to probírá, no řečí máme moc a je to hezký :-)

Ještě kouknu, na co bych se vás mohla zeptat...

2: Hlavně tam laskavě zdůrazněte jednu věc, že... jak bych to řekla, bude to chtít hodně 
diplomacie... To co se káže dnes o seniorech a jejich potřebách, to je kapánek nemůžu říct 
nepravdivý, ale z hlediska lidí, co to stáří ještě neprožili. Ne že by chtěli ublížit, ale oni 
nemůžou, oni na to nemaji. Jo? Ale to máte i v rodině, prostě nemůžete pochopit to vnitřní 
směřování toho starýho člověka, i když je spokojenej v tý rodině, to s tim nemá, co dělat. 
Uhýbá prostě jinam, mimo ten hlavní proud. Ale taky je to individuelní, máte starý lidi,  
který jsou hrozně společenský a zúčastňují se maxima těch aktivit a událostí. 
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A jste zapojená třeba v nějaké organizaci?

2: Nee. Nikdy jsem nebyla, nejsem a nebudu. Nemam ráda organizovanou zábavu. 

Radši všechno sama si děláte. A pomáháte nebo pomáhala jste ráda lidem?

2: Přijde na to, jestli mam toho člověka ráda :-) 

Takže tam musí být nějaká osobní vazba?

2:  Pokud možno osobní  vazba,  ale  taky nemusí.  Objektivně,  když vidíte,  že  to  někdo 
opravdu potřebuje a že je to opravdu důležitý, tak to je samozřejmý, musí tady ta pomoc 
bejt, ta účast nějaká, to určitě. 

Jde o to, jestli se ráda cítíte užitečná nebo jestli si ráda spíš žijete svůj život...

2: No já nevim, jak bych to řekla. Já mám spíš pocit, že jsem byla ve svým životě už dost 
užitečná. Nic se nesmí přehánět. 

Takže v tom staršim věku už chcete spíš svůj klid.

2: Mam ráda  klid. Klid a příjemný lidi kolem sebe a to je úplně lahůdka :-) 

(Dostaly jsme se na stravování)

2: Tak naštěstí tady máme jednu vynikající službu, že pokud někdo nemůže, tak sociální 
pracovnice dojde nakoupit, tak to je výborný. Jsem měla pravou ruku v sádře, to je děsivý,  
ale ta možnost tady je, že vám nakoupí, odnesou prádlo a tak. To se musí nechat, to je 
dobrý, komplexní. Cokoliv potřebujete zařídit, doprovod k lékaři a tak, to je výborný. 

A chodíte nakupovat s kamarádkou nebo sama?

2: Jak kdy. My se tady navzájem tak strašně moc známe, že vždycky někoho potkáte a 
vždycky s někym jdete, téměř vždycky. 

Vy tu máte ten obchod větší hned vedle.

2: No ale ten není dobrej. To radši sednem na bus a jedem do toho novýho nákupního 
centra, tam je všechno, přes čistírnu, drogérii a všechno.  

A na procházky taky chodíte?

2: No někdy. Když je hezky. :-) Já na tu nepohodu moc nejsem. Neni nad domácí útulno, 
když venku je ošklivo a zima. Teploučko, hezkou knížku a něco dobrýho na stůl a je to. 

A nebolí vás z toho záda?
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2: Z toho ani ne. Ale z věku. To jo. Zvlášť v tomhle počasí. To vás bolí všechno. Netěšte se 
na stáří, stáří je ohavný. Nejhnusnější etapa celýho života. To tam ale asi nepište, ať se lidi  
nebojí :-)

(Bavíme se o tom, co studuju a co budu v životě dělat)

2: No já obdivuju ty děvčata tady naše, ty sociálky. Ty jsou výborný a je na nich vidět, že 
to není rutina.

1: Neberou to jako povinnost. 

2: Ano ano. Vztah k tomu mají. 

1: Je to procítěný. 

Oni jsou pořád tak positivně naladěný, že jo?

2: Ano ano. 

1: Ta pani, jak vám říkala, v kolik se tu máte stavit, tak ona byla tak přeochotná. My tu  
totiž máme pevnej telefon, že můžem zadarmo volat do důchoďáku. Tak byla ochotná vás 
tam hledat.

2: Je vidět, že k tomu mají skutečně vztah. Já obdivuju mladý lidi, který se k tomu vnitřně 
přiblížili. 

1: Já si teda myslim, že to tady na ty mladý musí trochu působit depresivně. Ale když jsem 
tady uklízela v důchoďáku, abych tady dostala ten pension, tak už jsem byla dost letitá a 
stejně mě vůbec psychicky, no dneska bych to nemohla dělat, i když vynecham tu fyzickou 
zátěž, psychicky bych to tam nezvládla. Když je člověk mladej, tak to asi tak neprožívá. 

2: No to je to  o čem jsme tu mluvili. Mladej člověk bere to stáří teoreticky. Nemá přímou 
participaci na tom. Až doroste do určitýho věku, tak teprv je schopen to vnímat.

1: Dokud to nezkusíš, tak asi nevíš. Kdyby se do toho vžívala, tak asi zcvokne. 

To si člověk nesmí tak připouštět no. To není o tom, že by ten člověk nevěděl, jaká je bolest.  
To já vim dost dobře, jaký to je, když se vám něco stane, něco vás bolí, máte vleklou nemoc  
a tak. Vim, jaký to je ležet na lůžku, sám si nic nezařídit a být odkázaný na jiný. Takže to o  
tom pochopení není. Vim, jakej je to pocit, ale takovej je život. Člověk s tim nic nenadělá. 

2: No a v tom vyšším věku je člověk víc citlivej a citovej. Jinak to vnímáte. Já mluvim z 
vlastní zkušenosti. Když máma nebo táta měli problémy. Tak prostě říkáte a ono to bude 
zase dobrý, jste prostě plusově zaměřená. Zatimco v tomhle věku už jste trochu mínusová, 
to si řeknete, ježiš co ještě chudáka čeká. 
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Ale to je spíš povahou člověka. Už v mládí můžete být mínusová. Mě překvapilo, když jsem  
sem přišla do tohohle domova, kolik je tam mladejch a positivních lidí a maj tolik energie,  
že tak srší, že mi to až udivilo.

2: Tam i ty důchodci někteří jsou tak positivně nabití.  Třeba jedna pani tam je, taková 
štíhlounká upravená, ta jak vysvitne sluníčko, tak hned je venku v sukýnce a opaluje se, 
pořád se usmívá. 

(1: Vypráví mi o filmech v televizi – v souvislosti jak být nad věcí – alkohol, drogy, ale to 
je jen momentální, důležitá je povaha)

Tak já už jsem se vás chtěla zeptat jen na to, proč jste si to tady vybraly?

2: No z jednoduchýho důvodu. Protože tohle byl jedinej podnik, kde vlastně z pensionů byl 
v případě potřeby přímej přechod do domova, že vás nečekala nějaká LDNka na Šumavě 
nebo v Tatrách :-) Kde nemůžete být dýl než tři měsíce a pak vás šoupnou zas jinam. Tak 
tady jste mohla jít rovnou, tak to bylo skvělý, ale teď už to zrušili a máme jen těch pár 
bodíků jako bonus. No oni to s náma myslej dobře, abychom dlouho netrpěli :-) Tak nám 
chtěj pomoct ze všech sil odsuď no :-) To se nedá nic dělat. 

1: No a teď si představ, že mi jedna známá tvrdila, že v Malešicích v těch pensionech 
ubytovávají i Romské rodiny. 

2: Rodiny asi těžko ne?

1: Já jí to nechci věřit. Že je to tam úplná trága. Já jsem říkala, že tomu nevěřim.

2:  Ale zas  tady je  možný všechno.  V tom jsme jednička  na světě,  že se  tu  může stát 
všechno.

(štěká pes)

1: Jo to je asi někdo za dveřma, pani zeshora asi prošla se psem. To když jsme spadali pod 
důchoďák, tak jsme tu psy mít nesměli. Teď jo. 

2: Před 6 roky jsme podepisovali smlouvy. A máme to na 7. To jsem zvědavá, jestli nám to 
prodlouží. 

1: No to je snad jasný, proč by neprodloužili.

2: No to si nemysli, tady je možný všechno. Dostaneš támhle místo ve Žlutý Lhotě a je  
to :-)

1: Ty máš pořád ty hororový představy. :-) 

2: Toho horšího není nikdy dost, buď klidná.
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1: Ta vláda a tak, to by mě ani nepřekvapilo. To už je něco neskutečnýho. To je jak s těma 
sociálníma  službama  tady,  jsem tam volala  a  říkali  mi,  ano,  tato  vláda  nám zakázala 
poskytovat tyto služby, jako masáže, ale nebojte se, bude jiná vláda, která nám to třeba za 
chvíli zase povolí :-) To je neskutečný, co tady se děje. 

2: My jsme vážně světovej unikát. 

A v tom výběru těhle pensionů hrálo taky roli, jestli můžete navštěvovat ty aktivity nebo to  
jste nebrali v úvahu?

2: Já si pamatuju, že když jsem se sem nastěhovala, tak v domově fungovaly ještě masáže, 
elektroléčba a vodoléčba, to tam všechno fungovalo, teď je to rozpadlý a nejsou peníze na 
opravu. A i kdyby byly v provozu, tak nám to nesmějí dělat,  protože my nejsme jejich 
klienti. My k nim nepatříme, jenom obyvatelé domova. Tak to je ten vstřícnej moment. :-) 

Ale tak tady aspoń máte, že si tu sami můžete organizovat čas. Což by asi v tom domově  
úplně tak nemohli, že byste tam měli pevnější režim. 

2: No hlavně v tom domově jsou ty pokojíčky strašně malinký. Když v tom máte bejt celej 
den, tak to nemůže bejt moc příjemný. Stísněnej prostor, to je nic moc. Proto oni utíkaj 
dolu do tý dvorany, ale to je zas... 

Tak ono je to takový kompromis, že by mohli mít velkou místnost, kde by jich bylo víc, nebo  
malou, kde budou po jednom. 

2: No. Ale zase je to furt výborný oproti jinejm LDNkám, kde máte několik lidí na malym 
pokoji, no to musí bejt šílený, dva nebo tři cizí lidi, to musí bejt děsivý přímo. 

Záleží, jestli si tam padnete s někym do oko nebo ne.

2: Těžko. Starej člověk si těžko padne s někym do oka se stejně starym :-) To jsou vzácný 
momenty. 

(Bavíme se zase o mojí budoucnosti, že bych chtěla jet dělat dobrovolníka do světa)

1: Tak to já jsem taky chtěla. Můj otec byl farář a dělal ty bohulibé skutky. A já chtěla  
pomáhat v Africe. To bylo spojený s tim, že jsem prostě chtěla cestovat, nesedět doma na 
zadku a bejt někomu prospěšná.

2: Tak to já byla radši, když byl někdo prospěšnej mně. :-)

(bavíme se o cestování, o problémech na cestách, pak o vězení, jaké jsou krásné, kolikrát 
lepší než internáty nebo domovy pro důchodce, o špatné vládě).
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č.6. Terénní deník

(uvedeny jsou zde pouze psané části, něco jsem si nahrávala na diktafon)

14.3.2013 - čtvrtek

Příchod do organizace v 9:00 - Rozhovor se sociální pracovnicí, která má na starosti i 
dobrovolníky  a  praktikanty.  Podepsání  smlouvy,  test  na  bezpečnost  práce.  Předložení 
programu na praxi na následující tři návštěvy (podrobně organizováno- kdy co, kdy pauza 
na oběd). Nabídnuto tykání- přijato. Exkurze po domově- více budov- velká jídelna, jedna 
budova (3 patra) pro osoby samostatně schopné (mají volný režim, mohou chodit jakkoli 
na  docházky,  dojdou  si  sami  na  oběd  atd,  jen  dohled  ve  sprše  jednou  týdně)  - 
jednopokojové byty + 6 bytů pro manžele. Jiná budova - 2 patra - pro klienty s výpomocí -  
nejsou  samostatní  (ve  druhém  patře  zrovna  chřipková  karanténa).  V  prvním  patře  - 
přítomnost  zvířat-  dvě velké kočky,  andulky.  V tomto pavilonu i  ordinace s  doktory a 
ergoterapeutické  dílny  (zejména  keramické  dílny).  Program  volnočasových  aktivit  na 
nástěnce ve vestibulu (barevné,  viditelné) - pokud se něco nekoná (přelepeno páskou - 
nekoná se). Problém - odchází rehabilitační sestra (fyzioterapeutka), nejsou prostředky na 
plný úvazek - ruší se určitá cvičení a rehabilitace (zmínění že potřeba nahradit firmou která 
by  dojížděla  na  pár  hodin-  nutnost  pro  klienty).  Ve vestibulu  také  knihovna  (otevřena 
pouze v pondělí - práce dobrovolnice). K domovu patří i skleníky a zahrady - klienti tam 
ale nepracují - květiny a zelenina, která se pak využívá v domově. Ukázána místnost pro 
praktikanty - na klíč - na vrátnici. Půl hodiny studia dokumentů o organizaci. Následuje 
neformální rozhovor - povídání o práci sociálního pracovníka (v místnosti je přítomna ještě 
jedna soc.prac.), která se občas zapojí do hovoru. V domově je něco kolem 280 klientů, 
zaměstnanců je kolem stovky.

15.3.2013 - pátek

Od 13  do  16  -  komunikace  s  klientem seniorem umístěným v  jednolůžkovém pokoji, 
soběstačný. Lea vybrala  asi  5 klientů,  kteří  rádi  povídají  se studenty.  První dva nebyli 
doma. Třetí byla paní - 93 let. Vyprávěla mi o svém životě, jak bydlela, jaký byl manžel,  
děti,  byla  spokojená,  šťastná.  V "domově"  už 36 let  -  s  manželem zjistili,  že  už  brzy 
nebudou  samostatní,  tento  domov  se  zrovna  dostavoval,  žádosti  o  přijetí  bylo  ihned 
vyhověno - nastěhovali se do bytů, které příslušejí k domovu, ale jsou to samostatné byty 
bez jakýchkoliv služeb - možnost docházet do domova nebo posílání obědů do bytů. Po 
smrti manžela ještě nějaký čas v bytě, pak se přestěhovala do domova. Moc se jí v domově 
líbí- na patře má kamarádky, s kterými se zná už z dřívějška. Hrají spolu karty v knihovně, 
chodí na procházky, komentují kolemjdoucí atd. Do klubu šikulek a na keramiku nechodí, 
jelikož je tam moc lidí a nebaví ji to. Chodí tam lidé jí nesympatičtí. Na koncerty také 
nechodí- je to moc nahlas, nepříjemné. Na výlety jezdila ráda, ale už se to nedělá, neví 
proč. Moc ráda v mládí tancovala, ale teď už je na to stará. Chodí ale na pohybová cvičení  
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(bohužel  problém s  financováním fyzioterapeutičky,  asi  bude  zrušené).  Využívá  služeb 
kadeřníka, pedikérky, celkově moc udržovaná paní, čistotná, co si doma ráda uklízí, sama 
luští křížovky osmisměrky,..). Vyhovoval ji domov, když byl ještě pod správou magistrátu- 
byly  tam  různé  procedury  a  přístroje,  které  s  přechodem  na  firmu  zrušily-  masáže, 
vodoléčba, rentgen atd. - bylo vše za poplatek, ale ráda zaplatila než aby musela někam 
dojíždět. V současnosti magistrát nechce financovat- dotovat- opravy (do budovy zatýká 
atd.), když už domov nespadá pod ně. Pani se ale v domově moc líbí, je spokojená. Sestry 
jsou milé, dobře vaří, je ráda oceňovaná (když ji někdo pochválí, že má hezky uklizeno, že 
takhle umí něco jen ona atd). 

18.3.2013 - pondělí

Příchod  na  9  ráno.  Vedoucí  praktikantů  a  dobrovolníků  se  věnuje  dalším  dvěma 
praktikantkám, pak mě jde odvést na oddělení zvýšené péče, kde mi vybírá jednu paní na 
povídání si na pokoji (komunikace s klientem), pani si nejdřív není jistá, trochu se bojí, že 
mi nebude mít co říct, ale po zamrkání sestry, že má přece nového vnoučka a může mi 
vyprávět o něm, souhlasí. Paní se ráda prochází, tak si bere chodítko a jdeme se procházet 
po chodbě. Vypráví mi o své rodině a svém životě. Dozvídám se, že je v domově asi půl 
roku, nejdříve měla být na normálním pokoji sama, ale nemohla pořádně chodit, tak ji dali 
na zvýšenou péči. Paní se ráda zapojuje do aktivit v domově, ukazuje mi, jak sázeli trávu 
(období - Velikonoce), jak už vyrostla, jak barvili vejce atd - tyto aktivity bývají nárazové 
(asi podle období, svátků a času sester) - nejspíše obejdou pokoje a zeptají se, kdo chce 
odpoledne tvořit (sestry asi mají přehled, kdo je na tom jak zdravotně a koho co baví). 
Některé aktivity jsou vyvěšeny taky na nástěnce u společenské místnosti (není pravidlem). 
Klienti mohou docházet i na akce pořádané pro celý domov, mají to ale poměrně daleko a 
o programu se dozví jen z velké nástěnky u vrátnice (sjet o patro níže + dalších 300m), 
vzhledem k tomu, že jídlo se jim podává na jejich oddělení a nechodí do jídelny, která je 
vedle vrátnice, nedozví se program obvykle jinak než od sester. Každý pátek dochází pan 
Vomáčka a hraje písně na keyboard. Také dělají reminiscenční cvičení po skupinkách, které 
vybírají  opět  sestry.  Na  pokoji  je  paní  s  dalšími  dvěma  klientkami  (moc  spolu 
nekomunikují-  jedna ve špatném stavu, druhá moc nedoslýchá).  Vzájemně toho o sobě 
moc nevědí- jen co zaslechnou- cíleně se po ničem neptají. Stejné je to asi i s aktivitami -  
co je nabídnuto, do toho se zapojí, sama nic nevymýšlí. Nemá v domově kamarádky (na 
tomto oddělení už méně fyzicky schopní a dolů z oddělení moc nechodí). Je jí 83 let. Její 
rodina bydlí blízko, navštěvují ji často. Na oddělení dvě velké kočky (mazlí se s nimi, i je 
vozí  v  chodítku  (ovšem její  vnučka má na  kočky alergii,  tak  se setkávají  pouze  dole, 
nechodí na oddělení). V chodbách jsou vystaveny výrobky, co vyráběli, i předměty které 
mají připomínat dobu, kdy ještě byli mladí. Byli jsme taky u ní na pokoji, kde nemají skoro 
žádné věci  (jen skříň a  skříňku),  mají  velký balkon,  ale  pani  na něm ještě  kvůli  zimě 
nebyla.  Luštili  jsme křížovky.  Pak jsme se šly opět  projít,  na chodbě ale byla skupina 
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Francouzů (exkurze) - pani se kolem nich nechtěla plést, tak jsme jen tak postávali, nikdo 
pořádně nevěděl, co jsou zač, z jaké organizace, co tam dělají (nevěděl to ani personál). 

 Od 11 do půl jedné jsem pak na tomto oddělení pomáhala s obědem jedné paní (pomoc na 
oddělení zvýšené péče při podávání stravy).  Nemluvila a moc se nehýbala.  Přesto byla 
posazena  do  polohovacího  křesla,  aby  se  taky  podívala  jinam než  na  pokoj,  sestra  ji 
povozila po chodbě a ukázala jí, co tam kde mají a seznámila ji s kočkami. Pak ji zavezla 
ke společnému stolu ve společenské místnosti- zhruba deset klientů, kteří jsou schopni se 
pohybovat tu jí společně a vzájemně spolu komunikují. Já krmila paní a komunikovala s 
ostatními. Dostala se řeč i na to, že odpoledne je v kulturní síni koncert- nějací Kanaďané- 
asi orchestr a kdo tam půjde. O kulturních akcích mimo oddělení se tak ostatní dozvídají 
od pohyblivějších, kteří se pohybují mimo oddělení, a od sester - tzv. šeptandou. 

Od  13  hod  do  čtvrt  na  4  jsem  se  zúčastnila  Klubu  šikulek,  který  probíhal  ve  stejné 
místnosti jako v čtvrtek keramika (na keramice si pan vedoucí stěžoval, že tam mají málo 
prostoru a že se o místnost musí navíc dělit, takže pořád musí sklízet a zase vyndávat věci, 
což zdržuje). Přítomno bylo asi 7 klientek (2 jsem viděla už na keramice). Každá tvořila 
něco  jiného-  šití  plyšových  zvířátek,  pletení  věnců,  nalepování  velikonočních  vajíček 
(zdobení papíru krajkami a knoflíky) atd. Většina výrobků jde na výstavu, kde je dána do 
prodeje. Klientky dnes měly o výrobky zájem (jedna si koupila stromeček z korálků, který 
se vyráběl před měsícem- jako dekoraci do pokoje, další chtěla také tento výrobek pro 
kamarádku jako dárek) - na výstavu se na hodině často upozorňuje, je to pro ně jakási 
motivace (netvoří do šuplíku, ale pro někoho) - konkrétní uplatnění. Na hodině se taky 
bavili o svém úspěchu na soutěži v reminiscenci (byli druhý, prohráli nad domovem pro 
seniory v Malešicích). Zároveň si ale i všímají detailů, že třeba nedostali každý diplom 
jako minulý rok, ale jen jeden společný (namohou si ho tedy vystavit ve svém pokoji). 
Činnost  klientky  evidentně  bavila,  chodí  tam ze  své  vůle,  pouze  pokud  chtějí,  i  rády 
přispívají do společného fondu na nákup materiálu (nechají třeba spropitné k zakoupenému 
výrobku). 

21.3.2013 - čtvrtek

Do domova na 9 hodinu. Jdu na keramiku. Jsme tam dvě praktikantky, jeden vedoucí a tři  
klientky. Málo klientek je vysvětleno tím, že čekají na vypálení výrobků, nechtějí začínat 
nic nového, všichni se těší na výstavu příští týden (čt-pá). Vedoucí už nepotřeboval ani s 
ničím pomoci, dal nám tedy hlínu, ať si také vytvoříme nějaký výrobek. Klientky jsou do 
tvoření zapálené, přitom se probírají i  horoskopy, vztahy, dřívější  režim, vzpomínky na 
mládí, informace ze světa a jak se asi zvýší/sníží  důchody, jak to bude v následujících 
letech vypadat s domovem a jak vypadají domovy v zahraničí (spíše lázně s bazénem, jako 
hotel, tady to bude spíš jen pořád horší). 
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Odpoledne jsem byla ještě s jednou praktikantkou spolu se sociální pracovnicí na šetření v 
ldn v Bohnicích. Jen se podívat na paní, zda je schopná bydlet na jednopokojovém pokoji 
bez zvýšené péče. Když pani vyhovuje, následuje předvolání před komisi, kde se oficiálně 
rozhodne o přijetí/nepřijetí do domova. 

Od 3 hodin jsem se zúčastnila haly, což je setkání personálu a klientů na každém patře 
jednou za měsíc (čtyři patra- každý týden jedno). Zúčastnilo se 8 klientů (7 žen, 1 muž) a 2 
sestry  a  jedna  pracovnice,  co  setkání  vede.  Nejprve  se  všem  udělala  káva  a  pak  se 
povídalo, jestli má někdo nějakou stížnost nebo se někomu něco líbí (obvykle pochvalné 
na sestry, obědy atd, jen stížnost, že v zahradách jsou kočky, které v noci hluk, s tím se ale  
nic nenadělá), dále se bavilo, kdo se jak má. Přibyla nová paní v domově- uvítání, aby 
řekla něco o sobě, aby ji ostatní mohli poznat. Dostala se tak řeč na to, kdo kde bydlí. 
Jedna sestra pak vyprávěla, co dělala o víkendu - krmit Ondatry u Rokytky. Jedna paní 
říkala, že už se jí motá, kde co v Praze je, že by si přála to srovnat- navržena aktivita, že se 
do příště připraví mapa Prahy a ukážou si, kde co je (vyšlo se tedy vstříc). Na tomto patře 
mají  rádi zpívání byli  nedočkaví,  aby už se pustili  písničky a mohli  si  zazpívat  (písně 
pouštěla jedna paní z kazeťáku - svoje kazety). Živě se diskutovalo, kdy bude jaký koncert, 
jak rádi chodí na páteční zpívání s panem Vomáčkou. Litovali, že všichni klienti nejsou 
společenští, jen koukají v hale, místo aby se zúčastnili společenských akcí (koncerty), a 
místo toho tam chodí lidé z okolí a ne z domova. Na těchto setkáních se mohou klienti 
domluvit, co by kdy chtěli dělat atd, prý se to ale už teď moc nedělá, když si totiž vyžádali 
výlet (př. do botanické zahrady), tak to pak na poslední chvíli ruší.. spíš se chodí s nimi na  
zahradu atd.  Ovšem pozoruji,  že  klienti  se  sami nedomluví  a  neřeknou si,  že  by něco 
chtělo, nesejdou se skupinově jen tak sami od sebe- většina jich má vypsané programy, 
kterých se zúčastňují, sami nic neorganizují. Informace jsou tak závislé na tom, kdo jim co 
poví  (na  personálu).  Pozvání  na  tuto  akci  (haly)  -  na  nástěnce,  ale  i  každý  pozvánku 
připevněnou na svých dveřích. Zaujalo mne, že ve společenské místnosti byl počítač, když 
jsem se zeptala, zda je volně přístupný klientům (2 lidi z personálu nevěděli, jak to mají  
vědět klienti? navíc se klienti sami na nic nezeptají)- asi tak že by se museli zeptat sester a 
po dovolení ano nebo internet v knihovně. Toto setkání trvá přesně hodinu - všichni se 
hned rozejdou, nezůstávají po oficiálním skončení, že by si sami povídali a zpívali bez 
organizace jiných. 

22.3.2013 – pátek

Od 9 do domova. Šla jsem se kouknout, jak hrají kuželky v místnosti před kulturním sálem 
(malá místnůstka, spíš taková malá hala-předsíň). Čas konání od 8.30-9.30 – klienti asi 4- 
dva muži a dvě ženy. Vedoucí kroužku – muž. Staví si 9 plastových kuželek a srážejí je 
různými míči- teď zrovna hráli vroubkovaným- lehký míč, ale nebylo to tak snadné, různě 
odskakoval. Účastní se i soutěží (asi jednou za půl roku). Vypadalo to, že je to i baví, i  
když nijak zapálení, nepočítali si body, ani kdo vyhrál. Spíš jen tak pro radost a zaplnění 

246



volného času. Jeden pán takový šprýmař, byl rád, že tam jsou praktikantky a může jim 
vysvětlovat, co a jak tam chodí.

Od 9.30 – Společenské hry – v menší místnosti u kulturního sálu. Vedoucí kroužku žena- 
byla přítomna i na „halách“ (kde se diskutují přání a stížnosti klientů). Program, jaká hra se 
bude ten den hrát- bez diskuze- má připraveno pracovnice. Na dnešek si připravila hru – ve 
stylu „jméno, zvíře, věc,..“ akorát že hrají „pohoří, divadlo, hudba, památky, film/seriál“. 
Sešlo se 7 klientů (jen jeden muž- šprýmař z kuželek- pořád vymýšlel nějaké ozvláštnění 
hry). Hra klientům šla a moc je bavila, zapáleně vymýšleli, aby měli splněno. Časový úsek 
byl  do  té  doby,  dokud  se  všichni  snažili-  žádný  nátlak.  Pokud  někdo  něco  nevěděl, 
ostatním to nevadilo,  snažili se třeba poradit,  podpořit,  že to nevadí atd.  Jedné pani se 
udělalo ke konci trochu špatně, tak už jen seděla a koukala. Od deseti začínal hudební 
koutek (písničky z internetu na přání), tak k nám přišla praktikantka říct, ale nikdo nechtěl 
jít, víc je bavilo hrát. Hrálo se do půl 11. 

Pak jsem se přesunula na půl 11 na hudební koutek v knihovně – spolu s jednou paní, která 
byla na společenských hrách. Říkala pracovnici, že se od té hry nemohla odtrhnout, že to 
bylo moc zajímavé a zábavné. Na písničkách byli jen 2 klientky plus jedna nově příchozí. 
Pracovnice si mi pak posteskla, že dnes bylo málo lidí, že už ty koutky nevede, měl to teď 
někdo jiný, komu asi dlouho trvalo ty písničky najít, tak je to přestalo bavit, ale že tam dřív 
chodilo opravdu hodně lidí. Pracovnice vybírala písničky hlavně podle sebe. Občas na ni 
někdo zavolal přání (ale jelikož se moc neotáčela ke klientům a byla blízko repráků, tak je 
moc neslyšela). Klienti si podupávali a zpívali. 

Odpoledne  jsem  byla  na  zpívání  s panem  Vomáčkou  od  13.30  do  15.00  na  patře  se 
zvýšenou  péčí,  později  odpoledne  měl  být  ještě  v kulturním  sále,  ale  to  musel  zrušit 
z osobních důvodů- pracovní cesta. Byla jsem na zpívání zvědavá, jelikož klienti se na 
ostatních aktivitách o tom hodně zmiňovali, že už se na to těší. Trvalo asi čtvrt hodiny než 
se  svezli  klienti  do  společenské  místnosti,  já  jsem  měla  místo  vzadu  na  gauči  jako 
pozorovatel. Účastnili se asi skoro všichni klienti, kteří byli přítomni (teda ti co mohou 
sedět)- zhruba deset. Zpívání formou, že pán V vyprávěl o písničkách příběh, kdo je jeho 
autorem, nějakou zajímavost k tomu, že se to tak hodně propojovalo, nebylo to nezáživné. 
Navíc na začátku se přidala i jedna zdravotní sestra, která na klienty mávala, hodně se 
pohybovala a nahlas zpívala- takové oživení. Jiný zdravotník mi ale řekl, že mě obdivuje, 
že tyhle písně dokážu poslouchat tak dlouho (víceméně lidovky, dechovky), že on už pana 
V nemůže vidět. Klienty to nicméně bavilo.   

28.3.2013 - čtvrtek

Od 9 hodin  v  domově.  Ve studentské  místnosti  se  potkávám s  novou praktikantkou a 
společně  jdeme  za  vedoucí  praxí.  Jelikož  probíhá  velikonoční  výstava,  většina  aktivit 
domova  je  zrušena  (keramika,  čtení  mluveného  slova,  ..).  Dopoledne  tak  věnuji 
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administrativní činnosti a jdu se podívat na příjem nového klienta do domova. Je to ovšem 
specifické, jelikož místo klientky vše zařizuje její rodina. 

Odpoledne jsem se byla podívat na výstavě. Řada klientů si kupuje výrobky i doporučuje 
svým rodinným příslušníkům. Během dne se většina výrobků prodá. 

Následně si  jdu popovídat s  klientkou na pokoj.  Překvapuje mě svěřením důvěrných a 
intimních informací neznámému člověku. Ptala jsem se také na účast na volnočasových 
aktivitách  -  nechodí  tam kvůli  své  "úhlavní  nepřítelkyni",  která  tam chodí.  Věnuje  se 
pěstování květin na své předzahrádce a v bytě. Ráda si povídá s ostatními lidmi. Už dříve 
mě  odchytla  na  chodbě  a  něco  vyprávěla  a  zvala  na  návštěvu.  Ukazuje  mi  rodinné 
fotografie, ráda mluví o své rodině. Jednu dceru má blízko, vidí se častěji, zrovna se jí 
narodilo pravnouče, z toho má radost. Druhá dcera 40 let v Americe.

Od tří hodin jsou opět "haly", tentokrát na třetím patře. Přítomno je 8 klientů, z toho dva 
muži. A jedna vedoucí, která se ptá, jak se klienti mají, jak jim chutná jídlo. Na jídlo trochu 
stížnosti-  obědy dobré,  večeře odfláknuté-  poznamenává si  na papír  a  pak asi  někomu 
přetlumočí. Jedna paní přinese domácí buchty a rozdává ostatním. Pánové si všímají toho, 
jak jsem vysoká, bavíme se o genetice, jdou mi ukázat fotky svých vysokých synů. Druhý 
pán se  mě zase  ptá  na  původ mého jména.  Jsou rádi,  že  tam mají  nový aspekt  (mě).  
Povídáme si také o situaci v domově- zdražovat se letos nebude. Vedoucí čte novinky ze 
světa- o otrocích a o důchodech ve světě. Klientům to přijde zajímavé, vede to k další 
diskuzi. Mluvíme také o výstavě, kdo se byl na ni podívat, nikdo z nich tam nebyl, moc je 
to nezajímá. Na ukázku a pro představu jim ukazuji výrobky, které jsem si tam koupila já, 
aby viděli, co se dělá na volnočasových aktivitách, když tam nechodí. Většině se to líbí, že 
jsou ostatní šikovní, pány to moc nezajímá. Haly opět končí přesně téměř na minutu na 
upozornění klientů, že je čas končit - není tam aspekt, že by chtěli posedět déle a povídat 
si, i když je setkání v přátelském duchu. 

2.4.2013 - úterý

Celý den trávím s jednou paní. Nejprve jdu k ní do pokoje, kde se obleče a pak jí vezu na  
vozíčku na projížďku po domově a hlavně dolů do haly, kde si chce opsat aktivity, které se  
konají tento týden. Sice každý dostává rozpis, co se bude tento měsíc konat, ale aktivity se 
často ruší - na nástěnce ve vestibulu je rozpis na týden a některé jsou přelepeny papírem - 
nekoná se. Pani si na tohle stěžuje, že nechápe, že toho tolik odpadne. Aktivit mají sice 
hodně, ale hodně se jich taky ruší, jak si to pak mají naplánovat. Paní je 83 a je v domově 
teprve  tři  týdny,  tudíž  ho  zná  zhruba  stejně  dlouhou  dobu  jako  já,  nemůžeme  tudíž 
usuzovat, zda je to jen současný problém nebo se to dělo i dříve. 

Pani má poměrně dobrý přehled o tom, co se kde děje, je aktivní, vyptává se, kde se co 
odehrává  a  kdy,  ptá  se  dokonce  i  na  schránky  stížností  a  doporučení,  které  jsou  ve 
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vestibulu, o kterých jsem já nevěděla (nevšimla jsem si jich a nikdo mi o nich neřekl). 
Nebojí  se  zeptat,  je  ráda  za  pestrý  program a  možnosti  domova.  Jelikož  momentálně 
nemůže chodit - vždy u snídaně si řekne, zda by ji nemohl někdo na aktivitu, kterou si 
vybrala, odvézt. 

U ní na pokoji mi vypráví něco o životě, byla učitelkou, umí několik jazyků. Vypráví mi,  
jak v mém rodném městě byla navštívit své bývalé studenty, vietnamce. Že má hodného 
syna (zubař) a taky vnuka (žije v číně) a snachu, že se o ni hodně zajímají, ale že je nechce 
tak moc obtěžovat. O manželovi mi neřekla skoro nic. Před domovem strávila pár let v 
léčebně v Bohnicích na NDL. Měla smůlu, že kolem ni byli samí lidé s Alzheimerem, 
rušilo ji  třeba,  jak pořád něco hledali,  neměla s kým normálně mluvit,  na pokoji  měla 
slepou paní,  o kterou se starala.  Ale tam strádala,  tak byla ráda,  že se dostala  sem do 
domova, kde je spoustu aktivit a většina klientů je v "psychické pohodě". Paní má podle 
zaměstnanců zatím pořád dobrou náladu. 

Ráda má návštěvy studentek, přede mnou už tam jednu měla a hned si ji  zamluvila na 
celou  její  stáž.  Ráda  hraje  deskové  hry,  tudíž  této  aktivitě  jsme  se  také  přes  hodinu 
věnovaly - hrály jsme kostky. 

Na oběd jsem paní opustila a po obědě jsem ji vyzvedla a dovezla na šipky, kde bylo 6 
dalších  klientů.  Vzájemně  se  podporovali  v  házení.  Brali  to  jako  trénink  na  soutěž, 
častokrát se o ni zmiňovali. Hra je poměrně bavila. Pani to moc nešlo, ale povzbuzovali ji,  
že  grif  má  dobrý,  jen  to  chce  trénink  a  na  závodech  by  měla  terč  ve  výšce  vozíku 
(nemusela by házet tak nahoru, což je namáhavější). Přesto se paní rozhodla, že chce šipky 
opustit a jet raději na návštěvu za svou přítelkyní, s kterou se zná z dřívějšího zařízení. 
Stavili jsme se nejprve u ní doma, aby vzala kamarádce beránka a vajíčko.. nicméně jsme 
paní nezastihli doma, tak jsme jí nechali dárky na sesterně (obvykle chodí spíše kamarádka 
za touto paní na pokoj). Cestou jsme se ještě stavili u knihovny na chodbě, kde si paní 
chtěla  vybrat  nějaké knížky ke čtení-  chtěla  po mě něco vybrat,  má ráda životopisy a 
klasiky atd. nemá ráda nanicovatou literaturu. Ještě chvilku jsem pobyla a šla jsem.

7.1.2014 - úterý 

- rozhovor se sociální pracovnicí a koordinátorkou dobrovolníků a studentů na praxi

- keramika -  přítomno 6 lidí  + vedoucí,  mají  rádi návštěvy; už tvoří  výrobky na příští 
Vánoce, jelikož se líbily, tak aby měli co na výstavu a do prodeje; výtěžek jim slouží na 
glazury apod.; baví se mezi sebou; jsou rádi, když jim vedoucí řekne, jaký tvar mají udělat, 
jakou barvu použít, když je vede, zároveň oceňují jeho vtipnost a vyprávění... Působí to, 
jakoby někteří chodili na tuto aktivitu spíše kvůli klimatu a sociálnímu kontaktu, než kvůli 
tvoření samotnému, u některých je to zas naopak (jsou zabraní do práce a moc nevnímají, 
soustředí  se  spíše  na  pokyny,  úklid,  pragmatické  věci).  Při  tvoření  rádi  přijímají  rady 
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vedoucího, od ostatních kolegů přijímají jen pochvaly a ne zásahy do svého díla a rady. U 
vedoucího se ujišťují,  jestli  to mají dobře, jestli  to takhle půjde vypálit,  nepopraská to, 
nechají si to od něj upravit. Jsou skromní a na pochvalu reagují, že se jim nepovedlo to a 
to.  Není tady jiný vůdce,  který by se projevoval více než ostatní,  každý něco prohodí. 
Jedna paní  je  tam vyloženě za pozorovatelku,  co se drží  zpátky.  Baví  se o článcích v 
časopisu, o životě. Nedomlouvají se na jiné společné akce. Klienti upoutávají pozornost 
vedoucího jeho oslovením a otázkou, zda jim může pomoci s něčím. Vedoucí je rovněž 
starší člověk. 

9.1. - čtvrtek

- hrátky s pamětí - od 13-14; nevěděla jsem, jestli budou, jelikož na hlavní nástěnce byl 
přes  program vyvěšen leták na dopolední  představení  mateřské školy ve společenském 
sále; po nahlédnutí do prostoru, kde se měly hrátky konat, jsem zjistila, že jsou a přidala 
se; odehrávaly se v místnosti vedle kulturního sálu, kde jsem byla poprvé - místnost 6x6 
metrů, bíle vymalovaná, stoly do tvaru U, klienti seděli dokola (přítomno asi 9 klientů), v 
čele sociální pracovnice, která na ně mluvila; na počátku se jich ptala, jak se mají,  jen 
zběžně (ne jednotlivě), nastínila jim program, ukázala jim novou mapu na stěně, kterou 
zajistila z vlastních zdrojů, klienti byli rádi, jen měli připomínky (je na nich vidět, že se 
nebojí na cokoliv zeptat, k čemukoliv mít připomínku), že visí moc vysoko, když se ozvala 
jen  jedna  klientka,  nebrala  to  pracovnice  příliš  vážně,  ale  když  se  přidali  i  ostatní, 
nadhodila,  že  se  zkusí  zeptat,  zda  to  jde  předělat  (nicméně  celou  dobu se  snažila  být 
vstřícná); hodinu se věnovali čistě programu - hra Česko pro pamětníky, doplnění slov do 
přísloví,  vzpomínka  na  herce  z  filmů...;  každý  týden  obdobný  program,  který  vybírá 
sociální pracovnice, senioři mohou říct, o co by měli zájem... Po skončení se všichni rychle 
rozprchají,  netvoří  hloučky,  aby  si  povídali  nebo  jakkoli  pokračovali  v  další  společné 
aktivitě. I když tři paní mají společnou cestu a společně odcházejí na další aktivitu (haly). 

- haly - od 14-15 - koná se na každém patře jednou za měsíc, uprostřed chodby je společný 
prostor se stoly, židlemi, televizí, rostlinami, i domácí zvíře (králík/morče) a kuchyňkou. 
Haly organizuje a koordinuje sociální pracovnice (střídají se tři, vždy je přítomna jedna). 
Tato  pracovnice  nepůsobila  zrovna  nadšeně  z  mé  přítomnosti,  ačkoliv  neměla  žádné 
negativní  námitky  apod.  Jen  jsem  cítila  jistou  nejistotu  či  nevstřícnost  ke  mě  (ne 
nevstřícnost,  spíš  toleranci  bez nadšení),  k ostatním byla velice milá  a plná pochopení 
(možná  ji  mohlo  vadit  narušení  intimity  sezení,  že  klienti  ztrácí  anonymitu  při  svých 
stížnostech, nebo ji může vadit, že je v organizaci tolik studentů, ale mohlo se mi to taky 
jen zdát, jsou to jen odhady). Požádala mne o vaření kávy, zatímco se začala vyptávat 
klientů. Přítomno asi 10 lidí, každý měl říct připomínky a jak prožil Vánoce, obvykle se 
baví  o stravě,  o návštěvách, přes svátky nebývá moc aktivit,  takže většina,  co není  na 
svátky u rodiny, to komentuje slovy - přežili jsme to a je to, jsme na samotu zvyklý apod.;  
výzva, aby senioři na takové akce jako byla dopoledne mateřské představení chodili, když 
si s tím dá mateřské centrum takovou práci; podpora aby říkali své připomínky - př. paní si 
stěžovala, že se nemůže dívat na závěsy v kulturním sále, že jsou tam spousty let, jsou 
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neprané apod., že už to říkala řediteli, ale že si říká, že nechce dělat problémy, aby ji třeba 
pak nevystěhovali z domova - podpora ze strany personálu, že od toho takovéhle schůzky 
jsou, aby každý řekl, co si myslí,  aby se dali odstranit závady, co klientům vadí apod. 
Klienti tam chodí rádi, že si tam dají společně kafíčko, popovídají, co je nového, taky jsou 
tam představeni noví klienti, co dělali, jak se jim tam líbí atd.; většina se nebojí říct svůj 
názor, vnímají se jako klienti ne jako chovanci;

21.1. - úterý

přednáška profesorky K. - téma kvalita života (13-14.00); profesorka je rovněž seniorka, 
konalo se v knihovně, přítomno 14 lidí (z toho 1 muž); na začátku to působí hodně jako ve 
škole, i označování plánovaných aktivit rozdělených v "semestru", dělá se docházka podle 
podkladů, které údajně připravila sociální pracovnice, vyvolávají se jména, kdo je přítomen 
a  kdo ne  (asi  podle  toho,  kdo obvykle  chodí),  nově příchozí  (ti  co  jsou  poprvé)  jsou 
dopisováni, komentuje i kdo chodí včas a kdo přesně, načež dodává, že si dělá legraci, že 
každý je nějaký a že docházku stejně nemají povinnou, ale působí to školsky (skoro čekám 
test), dodává, že bude vyvolávat (jakoby zkoušet) na nejrůznější otázky, že se nás bude ptát 
na naše názory; probírá se vzpomínka na babičky klientů- zda pracovali; diskuze na téma 
vládnutí žen; ovlivnění synů matkami; konfrontace, jak to bylo dříve a dnes- co se týče 
zaměstnání, rozdělení rolí mezi mužem a ženou...;  profesorka říká svoje názory, ostatní 
přikyvují, sem tam něco prohodí, řeknou, jak to bylo u nich; moc nechápu, jak se to celé 
vztahuje ke kvalitnímu způsobu života,  to nijak vysvětleno není;  profesorka vyzývá ke 
spojení s lidmi, kteří jsou nám sympatičtí, jelikož to přispívá ke zvýšení pocitu bezpečí; 
také mluví o lásce a o štěstí; je možné, že rámec přednášky byl dán na minulé hodině, ale 
jinak mi smysl uniká - dobré, že se diskutuje na témata současné doby, srovnává se, klienty 
to iniciuje, rádi zavzpomínají; téma přednášky je dané, klienti si ho nevybírají a nemají 
možnost ovlivnit.

22.1. - středa

- haly v 1.patře - přítomno 12 žen a 1 sociální pracovnice (milá, příjemná, ráda mě vzala 
mezi sebe), postupně se bavily, SP říkala, že nemá nic nového, tak aby každý řekl, co se 
mu tam líbilo, nějaké doporučení, vyzívala je, aby něco řekli, nějakou připomínku nebo co 
se jim líbilo, že i když se jim tam líbí, že stejně je co zlepšovat. Ujišťovala je, že jim vyjde 
vstříc, bude se snažit pomoct nebo že alespoň ostatní rádi uslyší pochvalu, jestli nemají 
připomínku. Nebo aby alespoň řekli, jak se měli. Byla tam přítomna jedna hrozně pracovitá 
pani, co navštěvuje Šikulky, co říkala, že toho má hrozně moc, že nemá žádný volný čas, 
že chodí na Šikulky a  i ve volném čase, i než jí jen přinesou jídlo v jídelně, tak prostě  
pořád vyrábí něco, hlavně plete (chodí i mimo vyhrazený program do dílny, to dodělávat, 
nebo pracuje na pokoji). Taky říkala, že už pletou na výstavy a soutěže a že toho má hodně. 
Hecovaly se tam s jednou pani, kdo toho udělá víc, kdo tím tráví víc času. SP jim říkala, že  
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je může seznámit s někým aktivním z jiného patra, tak to pani byla nadšená, ale pak si  
vypočítala, jaké má povinnosti a říkala, že to vidí až na léto :-) Bavili se zase hodně o jídle, 
že jim to dřív nechutnalo, teď že se to zase hodně zlepšilo. Jedna pani říkala, že si myslí, že 
je to na základě její iniciativy, že psala dlouhý dopis panu řediteli, a vyzývala tak trochu i  
ostatní, že klienti jsou ti, kdo to můžou ovlivnit, když se ozvou a přesvědčí ředitele, že ten 
to může změnit (pokud platí firmu, která vaří, tak má moc ji změnit). Pokud 90% lidí jídlo 
nechutná,  tak se to musí  změnit.  Pak se bavili  o tom, že propustili  nějakou uklízečku, 
kterou měli všichni rádi, že si nesedla s vedoucím a že se za ni byli asi i různě přimlouvat. 
SP na to říkala, že jednou se taky takhle někoho zastávala a pak se zjistilo, že ta dotyčná 
krade, takže důvodu propuštění nejsou známi a třeba jsou důvodné. Pak se jich SP ptala, 
jestli by chtěli mít bál, že na jiném patře vyjádřili přání mít bál, tancovačku aspoň jednou 
do  roka,  tak  jestli  by  se  tohle  patro  přidalo,  že  by  se  třeba  pozvali  studenti  nebo 
dobrovolníci, kteří by to s nima roztočili. Načež oni vyjadřovali obavy o svoje zdraví, že 
už jim to nechodí, že by se jim mohla zatočit hlava, že by si možná raději jen zazpívali.  
Tak bylo navrhnuto, že by to bylo nastřídačku (tancování/zpívání/povídání) - snažila se 
vyjít klientům vstříc, poznamenat si to, zorganizovat to. Klientům na druhé straně nebyla 
ale dána možnost, aby s tím nějak pomohli nebo alespoň v současné chvíli k tomu nebyli 
vybídnuti, aby si třeba vybrali hudbu nebo se zeptali rodiny, jestli nechce přijít (může být 
až později, nemohu posoudit). Všechny přítomné měly kafíčko (někteří tam chodí jen kvůli 
tomu). Slovo je přiděleno vždy každému, kdo na hale je, postupně jsou vyzýváni podle 
jména, aby se na nikoho nezapomnělo (sedí dokolečka u stolu). Návaznost na rozhovor s 
jednou  paní,  která  mi  zmiňovala,  že  musí  být  pořád  doma,  protože  jinak  musí  žádat 
někoho, aby ji vyvezl, tak na tomto setkání to také zmínila (ale takovým způsobem, že to 
působilo jako postesknutí a ne jako prosba, jestli by to nešlo změnit, neformulovala to jako 
přání, jestli by pro ni někdo nemohl ten a ten den přijít a někam ji vzít, pracovník z toho 
nepochopí, že by měl něco zařizovat, je to jen zmínka mezi řečí). Pak byli klienti vybízeni, 
že pokud chtějí najít něco na internetu, ať přijdou do knihovny ve středu, že jim cokoliv 
vyhledat. Jedna pani plete podle vzorů, které ji  stahuje SP ze Šikulek na internetu,  tak 
pokud by chtěla něco dalšího, nebo pokud by ostatní třeba chtěli vyhledat nějaké kontakty, 
tak ať přijdou. Pak se bavili  o tom, že tam chodí  pejskové na kanesterapii,  že  už tam 
dlouho nebyli, tak SP říkala, že to tím neni, že pejskové byli nemocní a že zase budou 
chodit. Jedna pani říkala, že sem psi jinak nesmí, že ji to mrzí, že tak nemůže chodit vnuk s 
pejskem. Načež ji to SP vysvětlovala, že je to z hygienických důvodů, že tam ty pejskové 
volně běhali, čůrali a tak, že pány bohužel neovlivní, tak se to muselo zakázat (vyjimečně 
to  jde,  ne ploště).  Rozebírali  tam,  kdo byl  na jaké operaci.  Pak tam taky probírali,  že 
umřela jedna pani, ostatní se divili (takže když někdo umře, tak se to nějak hromadně asi 
nedozví). Jedna pani tam byla nová, tak SP vyzývala, že na tabuli  dole má sepsané ty 
aktivity, co kde může dělat, ta pani říkala, že má zatim dost práce na pokoji, že zatim ne,  
pak  se  uvidí.  Tak  ji  SP říkala,  ať  se  kdyžtak  nebojí  kamkoliv  přijít,  že  se  může  jen 
kouknout,  nemusí tam chodit  pravidelně (vysvětlila,  co kde je),  že budou rádi,  když ji 
někde uvidí, že třeba ta aktivní pani ji může zasvětit do Šikulek, že práce je dost a pomoc 
se hodí (tak taková motivace těch lidí tam chodit). Klienti se taky ze srandy bavili o tom, 
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že pokud by byli někde doma, tak by měli míň práce :-) a taky že by se asi víc prospali,  
protože  by  ráno  nevstávali  na  snídani,  některým  to  nevyhovuje  (na  druhou  stranu  se 
celkem shodovali, že potřebují režim, jinak by celý den prospali)

23.1. - čtvrtek

- viděla jsem na chodbě dva seniory si povídat, jak si vzájemně stěžují, že nemaj na nic 
peníze, že takovou chudobu nikdy předtím nezažili, protože jim vlastně zbyde hrozně málo 
peněz

- v hale u vstupu seděli senioři a zpívali si (neorganizované)

- od půl páté mají večeři a když odcházejí, tak už si říkají dobrou noc a i to zařízení je 
přeplé na noční režim (tlumená světla, klid na chodbách, pracovníci jdou domů, aktivity 
nejsou). Takže lidi jdou prostě kolem 6 spát nebo koukat na televizi.
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