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1 „Scénář“ rozhovorů 

Empirický materiál diplomové práce tvoří pět semistrukturovaných interview 

pořízených metodou narativního rozhovoru. V první části přílohy uvádíme scénář 

použitý při sběru dat. 

 

Úvodní představení a výzva k vyprávění 

• Děláme výzkum úspěšného stárnutí, vás jsme vybrali proto, že jsme o vás 

slyšeli, že jste výjimečně aktivní člověk / že to stárnutí výjimečně dobře 

zvládáte. Tento výzkum bude sloužit na vědecké účely a také pro jiné lidi, aby se 

naučili lépe využít své možnosti ve stáří.   

• Prosím můžete mi říct, jak se vám žije v posledních letech? Pokud tomu věku, 

ve kterém teď jste, budeme říkat stáří, jaké to je být starý? 

• Pokud nezačne po předchozí otázce příběh, řekneme si o něj: Mohl by jste mi 

vyprávět jak stáří ve vašem životě objevilo, kdy jste si začal/a připadat starý/á a 

jak to pokračovalo, jak se to vyvíjelo? 

• Kdyby se vás zeptal nějaký váš přítel: Čím to je, že to stáří tak pěkně zvládáte / 

že se s ním tak dobře vyrovnáváte / že jste takhle hezky aktivní? Co byste mu 

odpověděl/a?  

 

Doplňující dotazy (pokud nebylo zodpovězeno v první části) 

• A) POVINNÉ 

o Když se tak podíváte na lidi ve vašem věku, někteří se se stářím 

vyrovnávají lépe / lépe ho zvládají / jsou aktivnější než jiné, čím 

myslíte, že to je? 

o Co je pro Vás v životě důležité? Řídíte se v životě dle něčeho? 

Máte nějaký krédo, motto? 

o Jak se stavíte k tomu, co nás všechny stejně jednou nevyhnutelně 

potká, ke smrti, k tomu že život má svůj konec, že tady nejsme 

věčně?  

o Jaká jsou Vaše očekávání, plány, vize do budoucnosti?  

o Je něco, co byste na svém životě změnili, kdybyste mohl/a? 

o Co byste chtěl/a vzkázat lidem, které stáří čeká? 



4 
 

o Na co jsme se Vás nezeptali – je nějaká oblast, která je významná 

a my ji opomněli? Na co bychom se měli ptát lidí ve vašem věku, 

abychom se dozvěděli, co prožívají? 

 

• B) NEPOVINNÉ: 

o Co Vás teď nejvíce baví?  

o Popište mi svůj běžný den. 

o Co děláte, když se vám nechce? 

o Smrt – pokud to jenom trošku půjde, pokusit se toho dotknout 
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2 Přepis rozhovorů 

Empirický materiál diplomové práce tvoří pět semistrukturovaných interview 

pořízených metodou narativního rozhovoru. Příloha č. 2 obsahuje kompletní přepis 

těchto rozhovorů. Text nebyl stylisticky ani gramaticky upravován, aby nedošlo ke 

ztrátě cenných informací. Práce se řídí principem důvěrnosti, informovaného souhlasu 

respondentů a zpřístupnění závěrů výzkumu. Z důvodu rozsahu textu byla zmenšena 

předepsaná velikost písma z 12 na 10 bodů a řádkování z 1,5 na 1. 
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2.1 Pan Tomáš: „Mít ještě hodně práce, aby člověk nepřemejšlel nad 
ničím.“ 

 

♂80 let, délka rozhovoru 1:36:07, březen 2014 

 

Úvodní info, téma a účel výzkumu, informovaný souhlas s rozhovorem. 

Výzkumník: Tak můžeme jít na to? 

Respondent: Můžeme jít na to. 

V: Jak se Vám žije v posledních letech? Tedy pokud tomuto období, životní etapě, budeme říkat stáří, 
protože oficiálně se ten výzkum věnuje tématu aktivního stárnutí. Tak jaké to je? 

R: Takže záleží především na tom, aby člověk nezůstal sám. Jak zůstane sám, tak se vrací do vzpomínek a 
myslím si, že jako pro život je nejlepší žít konkrétní život a brát ho prostě se všim, dobrym i zlym. Takže 
samota je zlá a teď právě tu samotu já mám. Si myslím prostě, že není dobře být sám. Je potřeba, takhle, 
neznamená to, že člověk je úplně sám, já třeba nejsem sám, protože samo sebou žiju s rodinou, ale na 
druhé straně jsem ztratil, už před tím jsem ztratil manželku, no a teď jsem ztratil družku a myslim si 
prostě, že ten poměr mezi mužem a ženou je velice důležitej a no vůbec, je to jednak duševně, že člověk 
takhle duševně žije a na druhej straně i fyzicky, poměrně se dělí o tu práci, prostě tvrdim, že základ pro 
život, kterej přináší radost je doopravdy být ve dvouch, alespoň být ve dvou anebo vůbec být ve dvouch 
neznamená to že teda musí být víc, ale ve dvouch a pochopitelně to znamená, aby si ti dva rozumněli a 
vyšli si navzájem vstříc. Takže asi všechno k tomu, co by bylo pro stáří velice důležitý. 

V: Říkáte, že je pro stáří důležité být ve dvou, což vy teď aktuálně nejste, ale i přes to jste nás zaujal tím, 
jak bojujete se svým osudem, jak žijete, jak jste aktivní. Jak je to možné? 

R: No tak důležitý, no pochopitelně, vůbec pro celej život, je tedy žít aktivně, to znamená mít práci, nebo 
mít nějakého koníčka a tomu se věnovat, převážně, žejo. A já tu práci měl ve skutečnosti celej život, 
takže jí mám ještě teďka. Ten život je přece jen takovej aktivní a projevuje se to i na tom zdraví člověka. I 
když, kdybych rekapituloval to svoje zdraví, který jako prostě jsem měl a mám, tak mohu říct, že to 
nebylo nikterak zvlášť lehký. Ale pomohlo mi poměrně, pomohla mi poměrně práce a tělocvik, jako když 
jsem překonal jednotlivý potíže, je fakt, může tedy říct, ten krátkej životopis, nebo ten úsek toho zdraví, 
co jsem jako měl, že jo? 

R: Tak dobře, tak jako v mládí jsem měl všechny takový ty nemoce, které tenkrát v tu dobu byly, to 
znamená těch 1934 až, no tak až potom dál, že jo, takže tyhlety nemoce, takže jsem měl, měl jsem docela 
i záškrt, když se to tak vezme, pak to byly spalničky a neštovice a tak dále no ale je fakt, že i když jsem 
jako doufám byl třeba čistotnej tak jsem se nebál, protože tenkrát zapršelo a byly louže a já jsem si v tom 
hrál bez nějakejch problémů, že jo, takže jako taková opatrnost jako e teďka, aby byl čistotnej a já nevím 
co, to tenkrát nebylo, jo a myslim si že je to lepší protože teď kdo není čistej, tak má každou chvíli něco, 
nebo nějakou tu, my přece jenom jsme byly trochu odolnější v tomhletom, takže to bylo, měl jsem tedy i 
záškrt, obrnu jsem neměl, to teda ne, ale tenkrát ještě obrna byla, když se to tak vzalo, no a když potom, 
ve skutečnosti, měl jsem i žloutenku, to už jsem byl větší, to už jsem byl na průmyslovce, a docela, měl 
jsem potom potíže se srdcem, měl jsem potíže se srdcem a to tim způsobem, že mi to srdce, bez nějakého 
důvodu začalo rychle tlouct, no léčil a neléčil, no když jsem jako šel na vyšetření a tak dále, tak pak se 
zjistilo, že tomu srdci jako nic není a tak dále, ale musim říct, že mi tedy nejvíc pomohla Spartakiáda, 
jako voják jsem cvičil na Spartakiádu a protože jsme cvičili každej den, abychom měli perfektní 
vystoupení, tak mi to nejvíc pomohlo, to mi nejvíc pomohlo, že prostě, i když třeba, srdce mi pak začalo 
bít, ale během několika minut přestalo, uklidnilo se, no a tak to i odeznělo, i když pořád něco, ale zaplať 
pán Bůh, myslim si, že to jako v tomhletom smyslu bylo dobrý, takže to bylo no, běžný nějaký ty 
nemoce, to byly, protože jsem stavěl a samosebou, že jsem stavěl jen svou prací, nikoho jsem nikterak 
neměl, stavěl jsem tedy s manželkou, ta mi teda jako pomáhala, to bylo velice dobrý, takže jsem stavěl 
skoro deset let, tak to byla práce pořád, no, jak chodit do práce, tak samo sebou i stavět, a musim říct, že 
teda po tý duševní stránce mě manželka nejvíc pomohla, byla vždycky při mně a to jako pro mě hodně 
znamenalo, no a když potom odešla, tak se to změnilo v tom, ale měl jsem teda to štěstí, že jsem našel 
družku, která byla taky při mně a pomáhala mi, takže jako ta práce ve skutečnosti byla, na druhé straně 
měla chatu, takže jsme jezdili na tu chatu a je fakt, že jsem měl a pořád mám rád vycházky do lesa, les je 
pro mě chrám přírody, kde načerpám veškerou sílu, která je zapotřebí k tomu, aby člověk mohl aktivně 
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žít. Ještě jako pochopitelně, není to jako všechny nemoce, který jako ve skutečnosti mám, je to asi těch  
let, co jsem měl zbytněnou prostatu a bylo to rakovinovýho původu. Měl jsem to štěstí, i když to bylo už 
jako dost ke konci, že jako operace a ozařování mi umožnili nebo snížili to PSA, to je hladina právě 
v krvi a tudíž jako to, no a taky mám vyšší krevní tlak, na kterej teda beru prášky a cukrovku druhýho 
typu a na to mám prášky, ale abych se přiznal nějak zvlášť tu dietu neberu, ale snažim se, pohyb, myslim 
si, že pro ten život je nejdůležitější pohyb a jak se člověk přestane pohybovat, tvrdim, že přestává žít. 

V: Musíte se nutit do pohybu? 

R: Nemusim se nutit do pohybu, prozatím se ještě nemusim nutit do pohybu, no samo sebou unavenej 
jsem někdy, to je jako zcela jasný, a to jsem bejval často, když se to tak vezme, ale je fakt, že stářim síly 
ubývaj, dřív pro mě nebyl žádnej úkol zdvihnout kilo a teď ho vůbec ani nepozdvihnu. A takhle to je a 
nedá se s tim nic dělat. Rád jsem jezdil na kole, to bezesporu, hrál jsem fotbal, hokej taky volejbal, nebylo 
to teda nějak sportovně, nebo závodně, ale prostě jsem takhle sportoval, i lyžování bylo. 

V: A dnes? 

R: No tak dnes zůstalo kolo. Ale hlavně je to dopravní prostředek, protože druhý dopravní prostředek je 
auto a to je jako chyba, protože člověka naučí, není to nikterak správný, ale zase na druhé straně rád 
využívám procházky a samosebou les, v lese dělám, že jo, dělám dřevo, nebo třeba chodím na borůvky a 
tak dále, ale tak jsem rád plaval. 

V: A teďka plavete? 

R: Plavu, ale už s obavama, abych vyplaval (smích). 

V: A kromě plavání, jízdy na kole, procházek v lese, máte ještě nějaké jiné koníčky? 

R: No tak takhle. Plavání a jízda na kole, to už ani tak moc koníčky nejsou, ale procházky lesem anebo 
tůry, to ano, to jsou, to jako beze sporu, no a jinačí, rád jsem měl nebo mám knihy, to bezesporu, to je víc 
než jasný, dalo by se říct šachy, dámu, takovýhle ty hry, který tu paměť trošku podporujou a udržujou, ale 
je fakt, že už někdy zapomínám jména, i když pak si vzpomenu, to není problém, ale když je potřebuju, 
tak nic, beru to tak, ale říkám si, no no no (smích).  

V: A co teď čtete? 

R: Tak ve skutečnosti, rozečtenou knihu by se dalo říct asi vaření. Nedávno jsem dostal takovej návod od 
Zdeny jedný, prostě udělat si zelňačku s klobásou, takže ta klobása tomu dala chuť, no a měl jsem toho na 
tři litry, takže byl základ pytlík zelí kvašenýho a pak tam byla klobása a brambory a uzený a smetana a 
takovýhle věci, a celý týden jsem si na tom pochutnával a čím dýl to bylo, tím to bylo lahodnější. Jo, jako 
něco udělam, ale že bych jako stále, to ne. Na druhý straně, že bych měl uzeniny rád, to zas ne, ale musim 
se přiznat, škvarky, to mám moc rád a mám rád slaninu, to jo, to mam, no a takhle ještě, k tý stravě, 
protože celou tu dobu, co byla Jarunka, jsem pěstoval, na to jsem úplně zapomněl, jsem pěstoval králíky a 
je fakt, že třeba jsme měli každých 14 dní králíka, takže jako to zdravý maso, protože to je nejzdravější 
maso, to jsme měli takových třicet možná i pětatřicet let a mám ještě teďka králíka, ale už jenom 
malounko, jsem taky měl ve skutečnosti i 60 králíků a to tak znamená pro ně něco udělat, to není jen tak, 
není to jenom krmení, což to ano, pochopitelně, ale taky čistota, je vybírat a tak dále, takže ta práce prostě 
byla a pak ještě slepičky, takže to je taky zcela jasný, a v tomhletom smyslu jako, bylo hodně práce. I 
když i zábava, zábava byla taky, rád jsem tancoval, Jarunka byla výtečná tanečnice a musim říct, že tehdy 
po prvně, když jsme to, tak jsem jí šlápl na paleček a kolikrát mi říkala, jak jsem ji pošlapal. Smích. Ale 
jinak bych chtěl říct, že musim manželce poděkovat za to, že mi ten život zpestřila, žádný starosti, no 
starosti byly, ale nic takovýho, aby, no tak trošku jsem žárlil, samosebou, protože byla moc hezká, to 
bezesporu, ale prostě stála při mně a myslim si, že je to velice důležitý pro život, pro ten fyzickej určitě, 
to je jako stoprocentní, v tomhletom smyslu, takže jako když to klape, tak je krásný žít. To by asi bylo 
všechno, co jsem k tomu chtěl říct. Tak já jsem i uvažoval, že bych napsal takovou encyklopedii jako 
knížku o všech těch věcech, co se kolem událo, o tom všem, ale prozatím jsem se k tomu nedostal, takže 
nevim, někdy se třeba ještě k tomu dostanu. Ale byl to hezkej život, nemohu si naříkat a to díky tomu, že 
Jarunka ho se mnou žila. Byla to jediná velikánská opora v životě a to je myslim taky důležitý nejen ta 
aktivita fyzická, ale i duševní. A taky mohu říct, že i když se alkoholu nějak zvlášť nebráním, nebo nějak 
tak, tak mohu spočítat na prstech jedný ruky, kolikrát jsem byl v životě asi jenom opilej, víckrát ne, a 
možná, že ani to ne, tak čtyřikrát nebo tak nějak. Taky nemohu na to zapomenout, málem mě Jarunka 
mohla udusit, byli jsme v domově důchodců za jednim zaměstnancem no a prostě on nás pohostil. Měl 
radost, že jsme za ním přišli, jako delegace ze závodu, no a prostě jsme byli trochu opilí, nebo tak nějak a 
když potom jsem ulehl, jako s Jarunkou, tak se mi najednou chtělo zvracet a Jarunka nevěděla co, tak 
popadla polštář a přikryla mi ústa polštářem (smích). Pak jsme se tomu hooodně dlouho smáli a říkal 
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jsem, vidíš, ty bys mě udusila (smích). Měli jsme hezký příhody, to beze sporu jo a je fakt, že při mně 
stála, když jsem byl z funkcí degradován kvůli šedesátýmu osmýmu roku, tak stála za mnou, škoda, teď 
už chodím jen na hrob se pomodlit a vzpomínat, jenže to vzpomínání a nebo žít ve vzpomínání, nevim, 
možná, že to ten život ukracuje. Takže jestli ještě nemáte nějakou otázku. 

V: Tak zajímalo by mě, kdyby se Vás nějaký váš přítel zeptal, čím to, že jste takhle pěkně aktivní, co 
byste mu odpověděl? 

R: No mít pořád dost práce a rozdělit si nějak tu práci a provádět jí. To je jako myslím základ takovýho, 
prostě mít ještě hodně práce, aby člověk nepřemejšlel nad ničim a už ten den říci předem, že udělá tohle 
nebo támhleto, tohle musim udělat a něčim se prostě zabývat na úkor čtení nebo televize, nesedět u 
něčeho, ale doopravdy mít pořád, co dělat a chtít to dělat. Říká se, práce neuteče, to je fakt, ale to chce jen 
výjimečně, ano práce neuteče, takže se pobavíme jináč.  

V: Když se podíváte na své vrstevníky, někteří jsou aktivní více a někteří méně, čím si myslíte, že to je? 

R: No já nevim, já ve skutečnošti nemam možnost se tolik scházet se i s těma kamarádama, kteří byli, 
protože jsou někde jinde nebo nemají čas no a nebo taky to ani nijak zvlášť nevyhledávám, abych jako, 
no do hospody nechodim, to je zcela jasný, tam prostě to kamarádství kvete někdy nebo nekvete nebo se 
třeba i pohádají, já ne že bych neměl chuť nebo potřebu setkat se s kamarádama, ale nějak mi to třeba 
nevychází, takže jako nevim no, spíš bych byl orientovanej na nějaký kamarádky než ve skutečnosti na 
nějaký kamarády. 

V: A proč si myslíte, že jsou někteří z nich na tom lépe? 

R: Já to nesleduju, tak nevim. Já nesleduju, jestli jsou  líp nebo hůř, to nevim, prostě nemam nikterak 
zájem, abych vyzvídal, jestli maj tohle, nemaj tohle, ne to nemam. 

V: A zdravotně, psychicky, někomu svítí oči štěstím, zvídavostí, překypuje energií, jako Vám a někdo je 
takovej nevýraznej, staženej, nemastnej, neslanej, posmutnělej. Čím to? 

R: To nevim. Čím to, to nevim a ani to nikterak nesonduju, abych prostě se dopátral a ptal se co, a tak 
dále, nevim, mě jako ve skutečnosti, no to nejsou klepy, žejo,  když se to tak vezme, nějaký pomlouvání a 
nebo nějaký vyptávání se, buď se to dozvim, nebo se to nedozvim, ale na druhý straně je fakt že mám rád 
hudbu, to je pravda. Taky bylo období, a to bylo velice hezký, obec vždycky pro seniory pořádala takovej 
večírek  jako taneční a tam jsem rád chodil, chodil jsem tam s jednou pani a myslim si, že je to velice 
dobrý, pak to zrušili a byla toho škoda, bylo to fajn a pro toho člověka prostě to dělalo něco hezkýho a na 
ten den, kdy to bylo, se vždycky rád těšil, takže si myslim, takováhle aktivita, by měla to stáří podporovat 
a byla by asi přínosem pro dlouhověkost, protože ten taneček je pohyb. 

V: Byl o to zájem? 

R: Částečně. Chodili jsme ty, co chodili stále, ale to pro pořadatele to bylo asi málo, takže se to zrušilo, že 
na to nejsou peníze, teď nic jiného není. Takže i v tom peníze rozhodujou, bezesporu, jestli si člověk 
může něco dovolit nebo nemůže nebo nějak tak, to jo. 

V: Řekl byste, že Vás vaše finanční situace omezuje? 

R: Určitě, samosebou, vždy, vždy mě omezovala, protože jedině mohl člověk utrácet podle finanční 
hotovosti, nikdy jsem nechtěl žádný půjčky a nikdy jsem neměl žádný dluhy a podle toho jsem musel 
zařídit svůj život, buď jsme na to měli na to, nebo jsme na to neměli. A mít něco a kvůli tomu si vzít 
půjčky, to ne, a teď to jináč nejde snad, teď když chtějí něco udělat tak si musejí půjčit, jo určitě v tom 
taky bylo určitý plus, že jsme měli práci, to je bezesporu, ba dokonce my jsme pracovat museli, kdyby 
sme dva dny nepřišli do práce, tak už tam byli policajti, bylo to dejme tomu takový nedobrý, ale myslim 
si, že ta práce, mít práci, že je to velikánský plus pro duševní a nakonec i pro fyzickou část člověka, když 
se to tak vezme, protože bez práce nejsou koláče, co jsme říkávali, a to platí i za kapitalismu. A ještě 
něco, když už jsme u tohodle, já ten sociální řád, i když se tomu říkalo třeba socialismus, jo, nezavrhuju, 
protože ovlivňovali ho jednotliví lidi, který to chtěli, nebo brali, aby měli moc a tak dále, to beze sporu, to 
jo, ale jinak ten řád, ten nebyl špatnej, bylo to něco podobnýho, jako je náboženství, desatero a tak dále, 
to taky ne, protože to je taky dobrý v tomhletom smyslu, to taky něco dává do sebe, i když jako 
náboženství a Darwin se nijak zvlášť neměli rádi, když se to tak vezme, ale ten spravedlivej život pro 
člověka a takový stejný šance a nebo alespoň tak, aby mohl žít, to je nutný a myslim si, že to se musí 
projevit i u mládí, z čeho budou ve stáří živi, když nemají práci, jim to nevadí prozatím třeba, starají se o 
ně rodiče, ale až rodiče nebudou mít, co bude, nebudou nic mít, kam je společnost, jak je vyvrhne nebo 
něco takovýho, to je těžký. Myslim si, že samo sebou pro ten věk taky záleží i ta práce, aby stát by přece 
jenom měl zajišťovat člověku práci a když má práci, tak ten člověk už, ať už s těma financema si je 
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rozdělí, jak chce, ale ta práce je důležitá. Ale čekat na práci a nic nedělat, to je právě to lenošení, ono je to 
hezký, ale lenošení to je, i když z donucení, tak co. No je fakt, že těch sociálních vymožeností, co bylo, je 
škoda, na druhej straně a myslim si, že takový Švédové pořád i když kapitalismus tam je, že mají o ten 
život postaráno, protože člověk se musí postarat o stáří a byla výhoda, že když měli práci, tak o ty potřeby 
ve stáří se postaral stát, i když to měl z těch daní. 

V: Máte pocit, že se o vás stará stát? 

R: Mám. Prozatím mám, protože dostávám důchod a na druhej straně, kdybych nedostával důchod tak 
nevim tak se nemá kdo co postarat, aby jak se říká se rodiče postarali o děti a nebo opačně, aby se děti 
zase postaraly o rodiče, když nemají práci. 

V: Mluvíte zejména o finanční stránce. 

R: Finanční stránka je rozhodující, že jo, kor teď, protože když nemáš peníze, tak jestli umřeš, tak umřeš, 
nikoho to nezajímá, a nějaká ta charitativní, ty akorát mužou, když někdo jim něco zas dá, tak mužou 
rozdat něco, ale nic víc, protože žádný zdroj zisku nemaj, z nějaký práce, že jo, práce přináší zdroj zisku. 

V: A v dnešní době už neplatí, že se děti postarají o své stárnoucí rodiče? 

R: No já nevim, jak se můžou postarat, když nemají práci, z čeho, finance jsou alfa a omega, bez toho se 
nedá žít v kapitalismu žít, přesně tak, já vim, ale je to prostě tak a právě to byl výhodnej, že za socialismu 
se stát postaral o bydlení, že maj určitý práva, že mám právo vycestovat někam, to nevim, to vůbec, to je 
úplně jedno, ale taky samo sebou, že jo, bezesporu, právo by to mělo bejt, to jo, ale děti nemůžou přebrat, 
tak jako rodiče nemůžou přebrat za děti zodpovědnost a zrovna tak nemůžou děti přebrat zodpovědnost za 
rodiče, když na to nemaj, no finance jsou, bez nich nelze žít. 

V: Takže bez peněz nelze žít a co ještě je pro vás v životě důležité? 

R: No tak pro mě je důležité, jak se říká, já vím je to banalita, když se to tak vezme, prostě to zdraví, to je 
beze sporu, samo sebou, člověk prací a tak dále a do toho stáří si jako přináší nějaký ta zdravotní trable, 
nemůžeme, nejsme tady na věčnost, jsme tady doopravdy jenom na krátkou dobu, takže si to musíme 
uvědomit, že prostě pak už jsme spíš na obtíž než, aby jsme produkovali nějakou nadhodnotu ať už je to 
v čemkoliv, to je jedno.  

V: Když jste to nakousl, zajímalo by mě, jak se stavíte k tomu, co nás všechny jednou nevyhnutelně 
potká, že každý z nás jednou zemře, jaký na to máte názor? 

R: No tak prostě já jsem věřící, jsem římskokatolík a jako věřící věřím v posmrtnej život, že jo, když se to 
tak vezme, to je jasný, věřim, že jako ta duše odejde do toho očistce, žejo a že čeká jako ve skutečnosti až 
tam budeme všichni, takhle….. Nevěřim teda v převtělování, to je zcela jasný, v tomhletom smyslu to 
jako nevěřim, ale modlim se, že jo, když se to tak vezme, takže vzkříšení mrtvých, žejo, v tomhletom, to 
znamená, že jednou by, až pomine třeba svět, tak že by měl být svět těch, ten nebeskej svět, asi 
takhle……..myslim si, že i když náboženství, jako římskokatolický, že jo, prošlo dějinama, kdy upalovalo 
čarodějnice a křižácký výpravy atd., ale na druhý straně, kdyby člověk měl žít podle desatera Božího 
přikázání, tak si myslim, že by na světě ten ráj byl taky, takže proto věřim, že nechce nikdo nic špatnýho 
nebo nějak tak, „miluj sebe samého jako“ nebo „miluj svého bližního jako sebe samého“, to je přece 
veliká věc…..myslim si, že to náboženství určitě, i když nějakou tu chybu mělo, tak že přece jenom ta 
víra toho člověka povzbuzuje k životu ještě, no a nebo na druhej straně nemá strach z toho, ze smrti, 
tak…..protože běžnej člověk, asi já nevim, má strach ze smrti, ale ten věřící by nemusel mít strach. 

V: A Vy? 

R: No tak jsem věřící, takže jako….jako, vidíte, je tady jako……takhle, když už to vezmu, nechtěl bych 
těžko umírat, to ne, ale na druhý straně ještě pořád mám toho hodně co udělat, takže bych umřít nechtěl. 

V: A jaké máte teda ještě plány? 

R: No jaký mám plány, když se jenom vezme třeba to, že z chaty potřebuju dát trabanta, je odlášenej, 
jezdil, muselo by se to, ale už je tam tak šest let, takže muselo by se to přenýst, ale to se nedá nic dělat, 
takže to je jedna práce, že jo, na druhej straně je taky práce, taková že je potřeba na zimu sehnat dřevo na 
topení, to už je jenom tohleto, no a na druhej straně jestliže někdo něco chová, tak pro to, jak krmení, tak 
pochopitelně čistota a tak dále, takže pokud se může pohybovat, tak prostě si člověk myslí, musim udělat 
ještě tohleto, ještě tamto, vylepšovat je pořád co, to jako beze sporu a je to tak dobře no, takže já teda 
osobně ještě práce mám až nad hlavu, takže umřít nemůžu, ovšem je to ve hvězdách, to je víc než jasný, 
jako lidi jsme smrtelní a nevíme kdy nás to potká a jak nás to potká, v čom…..dlouhý umírání by asi 
nebylo, nebylo tak nějak, takže, ale zase dobrovolnej odchod, taky to neberu v potaz… 
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V: Sebevraždu? 

R: Nebo sebevraždu, ale třeba, že jo… 

V: Eutanázii? 

R: Přesně tak. Sebevraždu, nevim, to musí být zvlášť odhodlání, a nebo zbrklost, ááá, nazval jsem to 
zbrklost, ale může to být duševní útrapa, která jako v tomhletom je, a nebo neví si už rady, jak z něčeho 
ven, taky by to mohlo bejt, to je zcela jasný, ale pamatuju si oběšení z lásky, nebyl to hezkej pohled na 
oběšence, rodiče mu bránili, aby s tím děvčetem chodil, kolik mu bylo, asi dvaadvacet, no to bylo 
vždycky tak, samo sebou, když už jsme teda u tohodle, já jsem, když jsem byl malej, tak jsem neuměl říct 
„k“, neuměl jsem říct „k“, chodili naši, maminka a tatínek, k doktorovi a on zase říkal, „nic  mu není, dyť 
je to normální, uvidíte, že to bude jako říkat“, nebo něco takovýho, no a já jsem jako, za postelí, dříve 
jako byly ty postele takhle posunutý, byly nahoře takhle ty rámy, za postelí jsem musel klečet a říkat 
„(?)“, nebylo to ono, říkal jsem „paní Šim-ová, otevřete o-ínko“ a nebo jsem říkal, právě ten Pepa 
Svobodů mi říkal „Honzíčku, ty máš kulatý bříško“ a já zas říkal „Ty jsi malej  (?), ty ještě neporoučíš“, 
takže mě to ve skutečnosti trápilo a na druhej straně už jsem chodil do první třídy a přitom ve skutečnosti 
jsem to „k“ ještě neuměl říkat a ani to nepoznal učitel tenkrát, nebo učitelka, no a pak přišly jednou 
Vánoce a dostal jsem k Vánocům housle, od tatínka,  no a samosebou chtěl, abych  žejo chodil do hodin  
na housle a tak dále, takže jsem na ně zkoušel no a v obývacím pokoji jsem právě byl, tam byly kamínka 
a takový bubínek a topilo se tam, takže tam bylo hezky potom a já jsem šmidlal na ty housle a ono mi to 
doopravdy šmidlalo, tak jsem otevřel dveře a říkal jsem „Tatín-u, kde je ta kalafuna?“ A teď se na mě 
všichni podívali a vrhli „Honzíčku, řekni kůň.“ „K ůň.“ A už jsem uměl „k“, takže kalafuna mě naučila 
říkat „k“, abych nešmidlal a bylo to nejednou (smích). A je to „k“, kdyby to bylo „ř“ nebo „r“, ale to jsem 
říkal bez problémů a bylo to hned. 

V: Kéž by všechno šlo takhle náhle změnit. 

R: Jo, kéž by. 

V: A když se třeba podíváte v čase zpět, je něco, co byste chtěl změnit ve svém životě? 

R: Ne, chtěl bych se vrátit zpět a chtěl bych teda změnit, chtěl bych, abych byl ještě vůči manželce, 
Jarunce teda, ještě víc vstřícnější a abych jí doopravdy, jak jsem jí to sliboval, nosil na rukou, to bych 
chtěl a jinak bych vzal všechno, všechno to co bylo, tak bych vzal naprosto všechno zpátky, i tu suspenzi, 
to ponížení, a jinak bych vzal všechno, celej svůj život bych vzal a samo sebou s Jarunkou, to je víc než 
jasný, jinou bych nechtěl. 

V: Takže byste nic neměnil? 

R: Neměnil bych nic. To je možná taky to, co člověka drží při životě…..byly trampoty, ale právě proto, že 
Jarunka držela při mně a že mě vždycky v tom nejhorším podepřela, to je taky základ toho 
všeho….počkejte, ještě vám řeknu takovou jednu věc, když se podíváte tady, tak uvidíte ty krbová 
kamna, když se to tak vezme a Jarunka vždycky ráno vybírala popel jo a protože se většinou topilo uhlim, 
ne tak tam ještě zůstal nějakej nevyhořelej uhýlek a tak dále v tom popelu, jo a já jsem byl venku, přišel 
jsem a viděl jsem, že Jarunka vybírá a že právě ty uhlíky z toho popela jo, tak vybírá a dává stranou, a já 
jsem říkal „Prosim tě, proč jako to děláš?“ a vona mi odpověděla „Vždyť ty to taky děláš.“ No a tak mi 
vhrkly slzy do očí……víte, to je prostě oddanost a to je něco taková oddanost……a na to taky nikdy 
nezapomenu zrovna tak jako na to, že měla vždycky takhle čistej plech, víte, tak jsem ho taky vyčistil 
(smích). No bejt jeden oddanej druhýmu, na tom hodně záleží. 

V: Jsou toho lidé v dnešní době schopni? 

R: Já myslim, že jo, není všechno zas tak, že by bylo, každej člověk je svůj jedinec, že jo, žádný dvojitý, 
to neni, ale některý jako jsou schopni, no, někteří….ale záleží na tom, jak se ve skutečnosti sejdou a jak si 
umějí porozumět a navzájem odpouštět, protože to taky není jen tak, když se to tak vezme, to odpouštění 
hodně znamená no a na druhej straně jestliže jsme ve skutečnosti u náboženství tak římskokatolický 
nedovoluje rozvod, to neuznává, jo něco jinýho je že jo úmrtí, potom už je to zas něco jinýho, ale rozvod, 
to neexistuje. 

V: Ani když jsou ti dva nešťastní? 

R: Ani když jsou nešťastní.  

V: A myslíte, že je to tak správně? 

R: No tak, myslim si, že teď, jako ve skutečnosti se nemusej oddávat náboženství nebo tak nějak, prostě 
je to svěcký, když se to tak vezme, že jako před Bohem oddaný nemusej bejt, ale ten, kdo je před Bohem 
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oddanej, že by to tak mělo být, že by měl doopravdy vydržet, protože to je obětování a obětování taky 
znamená hodně pro člověka, no tak teďka ten výběr má, když myslí, tak budu v manželství čtyři roky a 
pak se rozvedu a tak dále, to jako tu možnost teď má, ale na druhej straně, co Bůh svázal nemá člověk 
rozvázat, to je fakt a zrovna tak to manželství…. 

V: Já vidim, že je vám teď smutno. 

R: No tak nevim, mě není v tomhle, no tak samo sebou….tak jestli ještě něco máte? 

V: No tak, kdybyste mohl vzkázat něco lidem, které stáří teprve čeká, co by to bylo? 

R: Myslíte dát takovej návod nebo něco takovýho? 

V: Třeba. 

R: No vidíte a jsme u toho, aby se měli navzájem rádi, to myslim je nejzákladnější takový to psychický, 
samo sebou aby měli práci, to je zase to fyzický a řádně odměněnou, že jo, to je zcela jasný, ale jinak, aby 
se měli navzájem rádi. 

V: A co třeba těm, kteří zůstanou sami? 

R: Právě ti potřebujou pomoc těch druhých….právě ti potřebujou tu pomoc těch druhejch a aby lidi si 
mezi sebou nezáviděli, to jako je fakt, a byli taky ochotní pomoct druhejm, pokud jim to jde, že jo, když 
se to tak vezme….a to právě myslim, aby ti bohatí pomáhali těm chudejm…….no a to nejzákladnější, aby 
se každej snažil pracovat, to je fakt, protože bez práce, a už jsme to jednou řekli, nejsou koláče a neni nic. 

V: Mohu se Vás ještě zeptat, jak vypadá váš běžný den? V kolik vstáváte a tak dále, a tak dále. 

R: Beze sporu, samosebou, že jo, můj běžný den je prostě takto, ráno vstávám v sedm hodin, pomodlim 
se, když už je to takovymhle způsobem, mám své vyhrazený modlitbičky, který jako, no prostě mám je 
v tomhletom, no a vstanu teda, to je pochopitelný,  musím se umejt, vyčistit zuby, takže osobní hygienu, 
to je samo sebou, na záchod taky, to je zcela jasný, v tomhletom, vezmu si předepsaný prášky, který 
mám, no a jdu nakrmit slepičky, to znamená že už mám pro ně večer přichystanou míchanici, no a vodu 
jim dávám čistou a jdu nakrmit králíky, to znamená, taky jim dávám vodu, protože jim dávám seno, tak 
jim dávám i vodu no a zrní nebo chléb, to je jedno, pak když teda mám tohle vše nakrmený, tak zaleju 
kytky no a teprve se vrhám sám na snídani, takže si udělám snídani no a po snídani jdu do kotelny a 
vyberu popel z kotle, když se teda teď v zimě topí, no a dojdu udělat dřevo, takže vždycky nařežu nějaký 
dřevo v tomhletom smyslu, no většinou to je jeden kotouč nebo dva kotouče dřeva, tam ho uskladnim 
zase, v kotelně, že jo, to je zcela jasný, no a pak, když mám nějaký čas, tak uklízim, jo to je taky nutný 
v tomle smyslu a protože chodim pro oběd, no tak v půl dvanáctý jdu k Roubalům asi kilometr a půl nebo 
skorem dva kilometry pro ten oběd, přinesu oběd, najim se, že jo, to je zcela samo sebou, no a 
vodpoledne mě čeká některá práce, která je potřeba, jak na zahrádce, jak ve skutečnosti prostě třeba i 
v lese, a nebo nakoupit a tak dále, takže je tohleto, v tomhletom smyslu, ve čtyři hodiny mám svačnu, ve 
čtyři hodiny mám svačnu a potom něco  teda si třeba přečtu, vytřídím, protože mám zálibu, že z novin 
vystřihávám něco a skladuju to, že jo a samo sebou, že skladuju taky vaření, který je v tomhletom, no 
tohle přitom poslouchám chvilku televizi, to jako zcela jasný, no a když neposlouchám televizi, tak při tý 
práci, kterou dělám, poslouchám cédéčka, většinou, že jo, když se to tak vezme, taky je fakt, že někdy 
dělam v dílně, nějaký police a nebo, když je potřeba něco takovýho udělat a mám to jako v plánu, takže to 
udělám, pak teda je ten večer, že jo, no a musim říct, to je takovej muj prohřešek, já se potom pořád cpu, 
né moc teda, ale tadyhle to a támhle to, samo sebou ovoce převážně, to je víc než jasný, no ale na druhý 
straně, no taky něco, taky něco, sýry mám rád, uzeninu zas tak moc nemusim, ale zase na druhej straně 
uzenej bok nebo něco takovýho, chlebíček, jo, černej chleba mám rád, to je jako bezesporu no, takže se 
pomalounku, tak nějak cpu v posteli, za hlavou tam mám suchary a já nevim co všechno ostatní, jo a rád 
tedy, to je fakt si mažu takový oplatky jablkovejma povidlama, pyré takový, který mám, takže, který si 
třeba udělam, jo a ještě jsem nezapomněl, protože jsem teda ve skutečnosti, jako střídáme s prací 
s topenim, takže musim rozdělat oheň v kotli a potom ho udržovat, že jo, to znamená každou chvíli 
chodim přikládat, záleží podle toho, co se tady přikulí, a dřevo to je většinou kombinace, to je taková 
nejlacinější a nejvýhodnější takže musí člověk jít třeba po hodině přiložit, no a dívám se, vlezu si pak do 
postele, to je pochopitelný a dívám se na televizi, protože to můžu z postele, to mám tak udělaný, no a 
buď tam teda sleduju nějaký zábavný pořady, to znamená na Nově Růžovku nebo Počátky, to je 
automatický, na to se dívám, nebo se rád dívám na dvojku, kde jsou takový ty o přírodě a tak dále, to mě 
baví no takže tohleto takhle a to teda vydržim tak do desíti hodin, apk se pomodlim a pak se snažim 
usnout, no, to je celej den… 

V: Spíte dobře? 
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R: Podle toho jak, někdy spím dobře, někdy ne, ale jinak jako to musim pochopitelně se jít vyčůrat, po 
dvou hodinách asi tak jdu, to už mám jako stářím, vždycky je něco takovýho no a většinou usínám, no 
když byla jako ještě Jarunka, že jo, takže když jsem šel spát, to byla zase práce rozdílná, zrovna tak 
pochopitelně nejen že bych dělal na zahrádce nebo na chatě dřevo a tak dále, nebo zase omítky nějaký, 
spíš takovýhle ty práce, auto taky něco veme na opravy a vrátim se k tomu, když ještě byla Jarunka tak 
říká „Prosím tě, Honzí, to je zajímavý, ty než dáš druhou nohu na postel, tak spíš“. Takže to byl taky jako 
velikánská výhoda, když byla Jarunka, byl jsem spokojenej, měl jsem všechno, spal jsem, „Jak to děláš?“, 
na to nezapomenu, jak mi to říkala, „Prosim tě, ty snad tam nedáš druhou nohu a už spíš.“, no a někdy 
nemůžu usnout, někdy když na něco přemýšlím, a je to výjimečný teda, a někdy nemusim vůbec na nic 
přemýšlet, když se to tak vezme, neusnu, nedělam velký násilí, vezmu si knížku a čtu a nebo poslouchám 
teda meditační hudbu nějakou, tu mám taky rád, to jako beze sporu, ale spíš, spíš čtu a nebo něco 
takovýho dělám, jo a mám taky slabost, zapisuju si ve skutečnosti každej den do kalendáře, co jsem dělal, 
co se stalo, takže už nejmíň takových deset, možná víc, patnáct let, mám zápisy…. to jako jo…… 

V: A co Vás teď nejvíc baví? 

R: …….Co mě teď nejvíc baví? Mě, nevim, nemám, to co by mě nejvíc bavilo, ale mám to, co musim 
udělat, to jako beze sporu, takže většinou se jedná o úklidy, ty musím dělat, protože, abych to tak nazval, 
jsem kramář takovej, na druhej straně je pravda, že jsem přenechal garáž, dole, byla to garáž a je to dílna 
a měl jsem tam věci, takže ty věci jsem musel vystěhovat, aby tam mohl mít Tomášek pracovnu, no a 
takže jsem to ve skutečnosti nastěhoval do skleníku, do takovýho zahradního domku, takže to mám plný, 
když se to tak vezme, proto jsem to natahal i na chatu, takže tam mám samý krámy. Smích. Rád teda se 
jdu projít, pokud mi jde, ale na druhej straně, když jedu na tu chatu a tam jako musim pracovat, že jo taky 
a spravovat, a tam jsem teda v lese, takže je to bezvadnej oddech, to mě těší jako….á jináč…no, no tak je 
určitá taková jako bolístka….asi bych to nazval takovým nějakým způsobem přítelkyně jo, tak ta se mě 
změnila v kamarádku, takže to mě taky trochu bolí….to je taky takový co…. 

V: Co se stalo? 

R: Já vám nevím, přestala mě mít ráda, milovat, takhle, ráda mě snad má ještě, ale…..nevim, nevim, co 
naši lásku roztrhalo, to nevim, já alespoň ne…..ale zaplať pán Bůh, že jsme kamarádi, že můžu za ní 
dolízat. 

V: Vídáte se? 

R: No samo sebou, vídáme se, třeba tam zrovna chodim na Růžovku a nebo v neděli ráno, když jdu 
z kostela tak tam zacházím a mám tam, mám rád topinky, takže mi dělá Janička topinky, s kávou 
pochopitelně, no…. 

V: A dnes jste byl? 

R: No samo sebou, to je jasný, určitě, ale já se jí za to odvděčuju zase tím, že jí dávám krabici mlíka, 
deset vajíček a stroužek, teda stroužek, hlavičky, třeba dvě hlavičky česneku, takže se taky něčim jako to 
no odvděčuju….no to mě teda ve skutečnosti poměrně jako dost bolí, když se to tak vezme, no, ale už to 
časem taky přebolívá. 

V: Jak je to dlouho? 

R: Jak je to dlouho? No, no, no, už je to skorem dva roky, no tak takhle, tohleto takovýto horší asi tak rok, 
necelej. 

V: To mě mrzí, to musí být hodně nepříjemný. Pokud nechcete, tak to do té práce nedam.  

Zvuk mobilu nebo hodin. 

V: Zvoní tu nějaký mobil….to nebude můj, mě už se vybil, už mluvíme dlouho…..tak už jen na závěr 
bych se zeptala, jestli je něco, na co jsem zapomněla, o čem jsme nemluvili a přitom je to pro Vás 
důležité, nějaká důležitá oblast vašeho života, cokoliv, co Vás napadá, co byste chtěl ještě doplnit. 

R: Myslim, že ne. V kostce asi to bylo všechno, i když to bylo bez připravení, protože možná, že bych si 
to asi promyslel a že bych se víc připravil, ale jináč jo. Jo jako takhle, v tom životě bylo jako dost věcí, 
třeba základní vojenská služba, to nebylo pro chlapce, jen taková maličkost, bylo to dobrý, to určitě, to 
jako netvrdim že ne, ale že bych to znova chtěl jako opakovat, nevim, to nevim, jo tu Spartakiádu, to bych 
chtěl opakovat, to bylo v tom, ale na druhej straně taky mohu říct, když potom jsem skončil vojenskou 
službu, tak jsem byl docela nerad, že to končí, já měl dobrý postavení, protože jsem dělal důstojníka na 
PVSce a takže jako to nebylo takový v tomhletom smyslu jo, ale byla to pracovní doba, že jo, a potom 
byly akce různý, ale celkem už to byl, taková rutina, víte, taková prostě rutina, my jsme byli radiostanice, 
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sledování letadel, takže to mě bavilo docela, radiolokátory zachytávaly, to jako existuje dodnes, to je 
zcela jasný, letadla a pak se to zase hlásilo na velitelství letectví, aby věděli, kde maj letadla a nebo aby 
naružitel, žejo tenkrát, docela jsem chytl taky narušitele, byla to „Kambera“, dostal jsem za to pochvalu, 
bylo to docela fajn, protože jsme jezdili na zábavy, vždycky potom, pak už jsem nejezdil s nima a chodil 
jsem za Jarunkou nebo ona za mnou, takže to už bylo jedno, jo to prostě i když to byly přes dva roky a 
měsíc, protože v Maďarsku zrovna byl ten konflikt, tak nás nechali o měsíc dýl, takže jo, pro toho chlapa 
určitej ten mezník to byl, brzda to byla v tom smyslu, že jste skončila školu a musela jste jít na vojnu, tím 
pádem se přerušila škola a praxe, že jo, no a začínalo se defakto zase od nuly, ale na druhej straně ta 
vojna udělala z nepořádníků, no některým to vydrželo až do konce, ale většinou ne, tak udělala chlapi, 
který si dovedli ustlat, dovedli udělat tadyhleto, tamhleto, takže si myslim, že ta mužská výchova to byla 
dobrá. I když to buzerace byla, ale na druhej straně, šlo to, no, to jsme museli třeba ve tři hodiny ráno 
vstávat a jít škrábat brambory, bylo nás tam osm set, takže to znamenalo, že se muselo jako pěkně 
škrábat, ale zase jsme nemuseli na rozcvičku, no a jinak se na rozcvičku muselo do půl těla, nahatej, i 
když mrzlo, no ale jinak jo, ta vojna, byl to takovej přehrad něčeho, když se to tak vezme proti tomu 
běžnýmu životu pak, zaběhlýmu, poslouchat jsi musel, když si neposlouchal, tak pak byl noční pochod, 
dvacet kilometrů s plnou polní, a bylo to, no mohla jste si ztěžovat, kde jste chtěla, my jsme byli 
v Řeporyjích, oni nás tam pěkně protáhli běháním, plazením v blátě, to jsme pak byli jako hlinění panáci, 
a jezdili tam maminky s kočárkama a když nás viděli tak na ty velitele plivaly, že nás takhle trápěj, no a 
takhle na druhej straně, když jsme cvičili Spartakiádu, tak třeba byla zkouška před tim a potom večeře tak 
jsme měli jako čaj s rumem, no tak jsme tam chodili s ešusem nebo nějak tak a voni už nalejvali jenom 
rum, to si taky pamatuju, no moc těch věcí, co bych vám mohl vyprávět, no a tady dole byla hospoda, ale 
to vám ani nebudu vyprávět, kór když to máte zapatý, no je toho moc, to chce delší dobu a abych si na to 
vzpomněl a tak dále. 
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2.2 Paní Johanka: „Žádný den se neopakuje.“ 
♀ 89 let, délka rozhovoru 1:17:33, duben 2014 

 

Úvodní info, téma a účel výzkumu, informovaný souhlas s rozhovorem. 

Výzkumník: Na úvod bych se zeptala, pakliže to období, ve kterém teď žijete, vlastně současnost, 
budeme nazývat stářím, jaké to je, jak se vám teď žije? 

Respondentka: Smích. To je docela složitá otázka. Není to tak docela jednoduché, no ale musim říct, že 
mě se žije dobře, jedině tedy mě trápí, že jsem ztratila, že mi zemřel manžel, se kterym jsme byli, se znali 
strašně dlouho, s manželem jsme spolu byli přes padesát let, tak ten mi pochopitelně velice chybí, ale už 
jsem se přizpůsobila, prostě že je to úděl, že to nějak musim překonat a mam štěstí, že žiji s dětmi, se 
synem, jeho manželkou a mají teď už dvě dospělé děti a i oba jsou vysokoškoláci, tak z nich mam radost, 
asi takhle. 

V: Jsou šikovní, vnoučata. 

R: Jeden je inženýr a jeho sestra je bioložka a taky má titul, takže, i když si nemyslim, že by tituly byly to 
hlavní, ale že prostě úspěšně dokončili vysokou školu. No ještě mám vnuka od staršího syna a ten je 
sinolog a jeho sestra dělala tamilštinu, takže ti jsou jaksi v oboru, v oboru mě blízkém, jak kdosi řekl, jak 
se jmenuje, Hejma, v nějakym televizním pořadu, já jsem to neslyšela, že u ……..ů jsou sinologové už 
pravnuci, protože ten vnuk si zase vzal Číňanku, takže máme v rodině i velice sympatickou, nevim co je 
moje, prasnacha nebo jestli pro to máme nějaký výraz. 

V: V češtině je to komplikovaný, nalézt vhodný výraz. 

R: Dřív se s tím ani tak moc nepočítalo, že se někdo dožije takovýhleho věku. No tak asi tak. 

V: No my vlastně do toho našeho výzkumu vybíráme respondenty tak, že se zeptáme lidí v našem okolí, 
jestli neznají někoho, kdo je ve stáří nějak neobvykle aktivní, kdo hezky zvládá to stárnutí, koho by mohli 
považovat v tomto smyslu za svůj vzor. My se pak snažíme s těmito lidmi zkontaktovat a požádat je o 
rozhovor. Takže my jsme si vás vybrali kvůli tomu, že se o vás ví, že tak pěkně žijete, aktivně, hezky to 
zvládáte… 

R: Smích. Nedělejme z toho idylu. 

V: A není? 

R: No skoro, jedině jsou to určitý zdravotní, právě teď mě potkalo, já mám, ačkoliv jsem nikdy nekouřila, 
tak mám něco, čemu se říká rozedma plic a to umí pěkně potrápit, když člověk se nachladí a takže to se 
pak těžko dýchá a musí se být velice opatrný, nosit s sebou, já tomu říkám foukátko, abych vůbec došla 
domu, ale to je jenom když je takovéhle počasí nebo jsou i jiné nepříznivé okolnosti, no jinak celkem, 
chůze naštěstí, to si musim zaklepat, chůze mi nedělá problémy a pohyb taky, snažim se tady každý den, 
vidíte, cvičim a snažim se každý den pohybovat no a mam i výhodu, že je tu tolik schodů, takže běham 
pořád (smích). 

V: Říkate, že se každý den snažíte cvičit, jak třeba vypadá váš běžný den? 

R: No tak můj běžný den je, ráno vstanu, jako každej, většinou. 

V: No tak někteří vyspávají do oběda. 

R: Ne, já nejsem, já se probudim v půl sedmé, to už je takový návyk, ale někdy si ještě přiležim a tak 
v těch osm, abych si tady zacvičila a něco ještě udělala, aby z toho dopoledne zbyl ještě nějaký čas na 
trochu práce. 

V: Práce? 

R: Práce, né uklízení. Smích. Ne tak já pořád, mám větší projekt, ale ten nevim, o jednom čínském 
básníkovi, jmenuje se Su Tung-Pcho, vynikající osobnost sungské doby, tak na tom pracuji, no a teď mě 
právě z toho vytáhlo to, že budu mít kulaté narozeniny a všichni chtěj, mám žádosti o rozhovory, takže Su 
Tung-Pcho zůstal, je tedy prozatím opomíjen, ale snad se budu moct někdy zase vrátit.  

V: A kdyby se vás nějaký váš přítel zeptal, čím to je, že tak pěkně zvládáte to stárnutí, že tak pěkně žijete, 
co byste mu odpověděla? Jak to děláte? 
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R: Smích. Ono to vždycky není tak, jak to na pohled vypadá. Čili, no co je nejdůležitější a to ti mladí asi 
nemohou dobře pochopit, že starý člověk si potřebuje povídat, že číst je krásné, poslouchat rozhlas a 
televizní pořady, ale že si potřebuje povídat, živý kontakt s někým, kdo je vedle něho, no samozřejmě 
nevyzvídat (smích), kde si byla, kam si byla, proč jsi byla, ale jako ty běžné, běžné otázky, to si myslím, 
že pro staré, kontakt s mladými lidmi je pro starého člověka velice důležitý, i když vám to asi nepřijde, 
řekněte si co s babkou si budu povídat, nebo třeba že toho starého člověka, maj pocit, že to může 
obtěžovat, tak to v žádném případě, myslím takový ten kontakt, pár vět když mladí lidé promluví se 
starým člověkem, to je jako lék. 

V: Takže je důležité udržovat kontakt s mladší generací a ještě něco je pro úspěšné stárnutí důležité? 

R: No tak nepřipouštět si ho, neříkat si pořád a neztěžovat si, já už jsem starý a prostě nemůžu to a to, no 
tak to ví každý, že když je někdo starý tak nemůže všechno, takže spíš se na to dívat z té kladné strany, že 
ještě vůbec můžu chodit, tak, to je vlastně určitý klad, nebo někdo jiný nemůže tolik chodit, ale má zase 
nějaké koníčky, kterými se zabývá, no a já, můj koníček je práce (smích), takže je to docela nasnadě. Ale 
to zdraví, to je nejdůležitější a i překonávat ty určitý zdravotní obtíže, taky není lehké, například když 
jsem se s tím dýcháním vypravila na procházku, jen tady po té rovině a bylo, to to vlastně odstartovalo a 
najednou jsem si myslela, že se udusim, nebyla jsem na to připravená, no tak teď mám právě ta dýchátka 
po kapsách a taky se snažim, podle počasí, abych to nepřehnala, no jinak to víte i mladí lide mají třeba 
různé choroby, tak v tom stáří, v tom stáří se to graduje. 

V: A je ještě něco důležitého? 

R: No řekla bych ta aktivita, nenechat se udolat, když jeden den to nejde, nepodaří se to, tak to zkusit 
druhý den nebo po kouskách a nenechat se odradit, nevzdat to, tak…. 

V: A někteří lidé to stáří nebo obecně ten život zvládají lépe a někteří o něco hůře, čím myslíte, že to je, 
že se někteří nevzdávají a někteří tak trošku ano. 

R: Někdo třeba, kdo má obtížnější, kdo má větší potíže se zdravím nebo třeba nemůže chodit, to mi 
připadá, mě tedy to připadá, že je to těžší, že jako mohu samostatně, že nejsem na nikom přímo závislá, 
že kdybych chtěla, tak více méně se o sebe postarám, no a mě pomáhají ty děti a ti vnuci, takže mám 
tuhle velkou výhodu…. 

V: A jak často se s nimi vídáte? 

R: No tak my bydlíme tady, ale máme takové pravidlo, že když jdeme, já jdu k nim, tak zaklepu vždycky, 
oni když jdou sem, zaklepou abychom, no tak hlavní pravidlo je, abychom neobtěžovali jeden druhého, 
nebo abychom zachovávali soukromí, tak já třeba, v čem je strašně otravuju, to je počítač (smích), práce 
na počítači a nebýt jich tak bych asi, no zrovna teď jsem měla problém takže s tim, to mám pocit že, ne no 
oni nikdy, jsou jaksi velice hodní a nikdy se nezatváří třeba nevrle nebo to musim říct nikdy, ale říkam si, 
když mě slyší dolu po těch schodech tak že jim naskakuje kopřivka, co zas babička provedla s počítačem 
(smích). No na druhé straně je to pro mě taková, takový pocit zadostiučinění, že alespoň něco jsem 
pochopila a že takhle běžně ho mohu používat a stejně tak je to s mobilem a co ještě máme za vynálezy? 

V: Tohle jsou asi největší vynálezy, mobil a počítač to dělá problémy.  

R: Dělá to problémy, na druhé straně zase to umožňuje komunikaci třeba emailová komunikace, myslim 
mezi starými lidmi, pokud používají počítač a už je jich teďka taky dost, tak to je výborná věc, protože 
mě například se třese ruka, a když bych měla někomu psát dopis nebo tak, tak bych si to dost rozmyslela 
a ten počítač mě dost pomáhá, pokud tam někdo neudělá nějakou fatální chybu, tak to by zase Hanička 
nebo Tomík nebo i syn pomohou. Takže někdy mám práce nad hlavu. Smích. 

V: No já obdivovala, jak rychle jste odpověděla, tím emailem, když jsme si domlouvaly rozhovor. 

R: No tak to já dodržuju, třeba přátelé z ciziny na tohleto jsou velice citlivý a reagovat rychle na email je 
součástí slušného chování…. 

V: Co je pro vás důležité, může to být cokoliv. 

R: Co je pro mě důležité, jako pro mě osobně myslíte? 

V: No jako v životě. 

R: No tak nesedět na místě, snažit se poznávat nové věci, přijímat, nedívat se už apriorně negativně na to 
co se, na to co se děje, tak abychom pořád jenom nemluvili o tom, jak je všechno špatné, třeba já 
obdivuju jak jsou,  když se jedná třeba o nějaké nemocné dítě a potřebuje, sbírka, jak jsou u nás lidi 
ochotní a obětaví, a říká se o nás jak jsme závistivý a lakomý, ale já si myslim, že to vůbec není pravda, 
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že je tady spousta obětavých lidí a skoro mi to připadá, že je hanba, že se musíme v téhle době skládat 
třeba na lék pro nějaké nemocné dítě, že to nemůže učinit normální lékařská služba ačkoliv si uvědomuji, 
že ty zásahy jsou velice nákladné, ale lidi, mě to překvapuje jak ta dobročinná, jak té dobročinné činnosti 
se i staří lidé, pokud jenom trošku mohou, tak přispějí. Co si myslim, že trošičku u nás například, já 
nevim, já jsem strávila, to už je dávno, dva roky ve spojených státech a tam co mě první překvapilo bylo, 
že když jste se někoho zeptala, jak se má, řekl „báječně“, „skvěle“ a pak se dozvíte že zrovna propadl u 
zkoušky, ale být úspěšný znamená jaksi nemít neúspěch nebo nemluvit o vlastním neúspěchu, to my rádi 
mluvíme o vlastním, že se jako trošku kocháme tim (smích), že si můžeme ulevit, no tak je to dobře, taky 
psychicky asi si člověk skutečně uleví, když se vypovídá, ale nesmí se to přehánět, to si já myslim, třeba 
to tak není ale taková ta trošku uplakanost, sklon vyprávět o svých trápeních, je trošku naší vlastností, 
bych řekla, no ale pokud to člověku pomůže, uleví si, tak proč ne. Já nevim, jak vy mladí se na to 
díváte….Jediné, co mě děsí je funkce exekutora, to mi připadá, to když jsem byla v Americe tak mi to 
připadalo děsný, že vám mohou něco, viděla jsem, ale tady jsem to viděla, jak holčička objímá televizor, 
nechce, nechce, třeba je to jediná její radost, nebo, tohle to mě, abych tak řekla bolí, protože ta určitá 
generace nebyla připravená na to šetřit, to teprve vlastně celá řada lidí si teprve teďko uvědomuje, že 
bude mít důchod, já nevim, nic výjimečnýho, třeba nižší než je nájem, tak to je kruté, to je velká, velká 
zátěž a nějak by se taky na to mělo myslet, aby nedocházelo k takovým věcem, ale teď jsem zrovna někde 
viděla, jak rodiče se obětavě starají o dítě, které je třeba těžce postižené, že je hodně takových rodičů, tak 
to velice obdivuju a pokládám to za kladné, stejně tak i třeba staré lidi vidím, že vozí na vozíčku, já sama  
osobně mohu říct, že jsem se nesetkala, skutečně ne, nesetkala s hrubostí mladých lidí, naopak, spíše 
s laskavostí a dokonce se někdo, tuhle jsem byla v Praze, trošinku jsem se zakymácela a hned mladá žena 
přiskočila a říkala „..potřebujete pomoc..“, v tom mám skutečně nejlepší zkušenost, protože nevim, 
většinou lidi nějak na ty mladé pohlížejí, možná apriory, trošku už negativně, že chodí jinak oblečení, no 
to je jejich záležitost (smích), úprava vlasů, no tak se mění, ale myslim si, že v celku to není v žádnem, 
naše společnost v tomto smyslu není v žádném katastrofickém stavu, bohužel teď třeba ty aféry s těmi 
fanoušky, tak to mi trošku, nebo dost vadí a nevim jak asi se to bude vyvíjet…já mám sport velice ráda, 
sama jsem ho dělala závodně v mládí, no a myslim si, že sport je důležitý, od mládí už vést lidi, aby to 
nevzdávali, když jsou starší, to je moje rada (smích). No vidim, že vy asi jste sportovkyně, ne? Mohla 
byste dělat krasobruslařku, jste vysoká, štíhlá (smích). 

V: No a když se vrátíme k vám, říkáte, že v životě je důležité, aby na sebe lidi byly hodní, laskavý, aby si 
pomáhali, pak aby třeba pěstovali nějaký sport a co ještě je pro vás důležité v životě? 

R: No víte, co je nejdůležitější, aby nebyla válka, aby společnost se prostě probrala z toho věčného 
hašteření a já vím, že ty okolnosti jsou složité, ale my jsme zažili válku, generace našich rodičů dvě války 
a i když se, ta paní Válková, nebo jak se jmenuje, co je ministryně něčeho, řekla, no jako jí to ujelo, že za 
toho Protektorátu se toho až tak moc nestalo, no tak v kontextu nějakym jí to ujelo, ale ono se řekne nic 
moc nestalo, ale my jsme prožili mládí, nejkrásnější dobu, za války, kdy večer zatemnění, jídlo nebylo, 
nikam se jezdit nedalo, tak to jsou sice malé věci, ale znehodnocují život, zvláště mladého člověka, 
doufám, že se svět nějak umoudří nebo bude moudrý, teď ta situace zrovna je dost děsivá. 

V: Aby nebyla válka, abychom žili v míru a ještě něco je pro vás důležité? 

R: No abychom se naučili být k sobě vzájemně ohleduplní no a důležité je taky mít přátele, to je důležité 
a není to snadné, protože lidi kolem mě, například já jsem chodila do gymnázia Krásnohorské, to bylo 
takové prestižní, tehdy v mé době prestižní, tak z něho jsme byli ještě před pěti lety tři, z naší třídy jsme 
zbyli, a teď už jsme jen dvě, takže ztrácíte přátele a noví se těžko hledají, protože těch současníku je málo 
nebo vůbec nejsou, tak tohleto je taková věc, kterou si ten starý člověk musí uvědomit a nějak se s tím 
vyrovnat….nesmím vás moc vystrašit až budete stará…. 

V: A je třeba něco, čím se v životě řídíte, máte nějaké životní krédo? 

R: No tak my jsme s manželem měli to krédo, že žít šťastně s někym je vůbec to nejkrásnější, co vás 
může potkat, ve šťastném vztahu ať už manželském nebo s partnerem tak to, že je vůbec největší štěstí, 
v tom mám pocit trošku, že současná doba je jiná, za nás rozvod byla záležitost, vlastně, která toho 
člověka poznamenávala trošku negativně v rámci společnosti, no teď jsou pochopitelně úplně jiné 
poměry, já to neodsuzuju, ale někdy si myslim, že lidi maj málo trpělivosti s tim druhym a nebo i se 
sebou a že rozejít se nebo rozvést se není až tak velký problém, ale s ohledem na děti a na všechno 
ostatní, co s rodinou souvisí, tak že lidi by měli být tolerantnější, víc si rozmyslet, proč se vlastně chtějí 
rozejít, to chce trpělivost, protože aby povahy odlišné, každý jsme jiní, aby odlišné povahy, aby lidé spolu 
uměli žít a trošku si odpouštět a né hned se rozcházet, to pokládám za velice důležité. 

V: Kdy jste si jakoby všimla toho, že třeba už vás nějak to stáří ovlivňuje, kdy jste si to poprvé uvědomila 
a jak se to pak vyvíjelo? 
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R: No to ano, že nemůžete najednou všechno, co byste chtěla. 

V: No tak to vnímám už i na sobě. 

R: Smích. No to pak čím jste starší, tím je toho pořád víc, ale nakonec, když se podíváte kolem sebe a 
třeba i srovnáváte, no tak, no musí se tomu člověk přizpůsobit, je to běh života, věčně nemůžete bejt 
mladej, jednou jste starej tak je nutný se s tím vypořádat, nějak nenaříkat nad tím, ale pokoušet se zjistit 
co, jednou, to jsem si zrovna vzpomněla, Somerset Maugham, to je můj oblíbenej anglickej autor, tak 
jednou taky dostal, dožil se dost vysokýho stáří, přesně už nevim kolik, měl nějaké životní jubileum, tak 
se ho ptali, co stáří a on říkal „no stáří má mnoho výhod“ a odmlčel se „a teď si na žádnou nemůžu 
vzpomenout“ (smích), takže je to asi v tomhletom smyslu, za Boha si nemohl vzpomenout, který to jsou, 
no tak už nemáte takové ty starosti, co maj mladí, vy vlastně máte všechno před sebou a nevíte, jak to 
bude a my už víme, jak to bylo, takže to je taková určitá, bilancujeme úspěchy i neúspěchy, ale už to 
máme za sebou a na vás to teprve čeká, to vám teda přeju všechno nejlepší, ale je dobře, že máte 
takovýhle projekt, že i pro vás, že si ty mladí mohou uvědomit, co všechno to obnáší. 

V: No to je hodně pro nás, doufáme, že získáme návod, jak to máme zvládnout. 

R: Vy jste mladá, ale taky to nemáte jednoduché. 

V: A kdo má, každý věk má něco. 

R: Takže my už tohle máme za sebou a můžeme to nějak bilancovat nebo trošku třeba i pomoci těm 
mladým lidem, aby se s některými problémy smířili, nezapadli do pesimismu, možná nějakou tu výhodu 
si pan Somerset Maugham, možná taky třeba ho napadla. 

V: Tak určitě, pak dodatečně. 

R: On měl smysl pro humor. 

V: Vy jste mluvila o bilancování, je něco, co byste ve svém životě změnila? 

R: V tom, co se stalo, co bych změnila…já si ani teď…nevím, někdy mám pocit jestli, třeba my jsme byli 
vychovávaní, třeba můj tatínek byl kantor, tak jsme byli a i ta naše generace dost přísně vychovávána a 
jak zněla ta vaše otázka? 

V: Jestli je něco, co byste na svém životě změnila, kdybyste mohla. 

R: Já myslim, pravděpodobně, že ne, jenom si mylim, že na své děti někdy jsem byla dost přísná, ale to 
byla, to byl trend tehdejší doby, myslim si, že teď rodiče jsou k dětem jaksi vlídnější, mají k sobě blízko, 
v těch rodinách, které žijí šťastně, takže to mam pocit, že naše generace vůbec žila v takových jaksi, i 
citově, že se příliš tyto otázky neprobírali a děti musely poslouchat, to se pokládalo za normální, že děti 
poslouchaly rodiče a ne rodiče, že poslouchali děti. A co bylo velký handikep, a myslím že dost 
všeobecně rozšířený, že mladí lidé měli, nebo prakticky neměli informace o sexu, to byla, a já jsem se 
potom dodatečně,  přestože můj tatínek byl kantor a pedagogikou se zabýval, tak v tomhletom to bylo 
tabu, to prostě a pak docházelo třeba i k tragédiím, protože nemanželský dítě byla strašná věc, to dítě bylo 
postižený, matka byla postižená, často jí i vyhnali z domova, tohleto, často si na to vzpomenu, v tomhle 
smyslu si myslim, že tato doba je lepší. 

V: Takže kdybyste mohla, tak byste svoje děti vychovávala jinak? 

R: No, možná trošku ano, jako nějaké, za naší generace se dost věcí pokládalo za rozmazlování, věci, 
které teďko jsou běžné, příjemné, tak to myslim si, že jsem přejala ten trend té minulosti, ale nebylo to do 
té míry, že by ty děti byly tím nějak zasaženy, ale já sama osobně  cítím, že pomazlit se, nebo promluvit 
si, tak jako hodně přátelsky s dětmi, tak to možná se mi v určité fázi životní úplně nepodařilo, nevim, já 
jsem se jich neptala, tak nevim, jaký oni v tomhletom smyslu mají pocit, ale vidim, že jejich vztahy 
k dětem jsou velice přátelské, že s nima jednají jako s partnery a to my jsme jako museli kývnout a trošku 
i já jsem to pokládala za důležitý, aby děti poslouchaly, není to tak, že bych je byla nutila k něčemu, co 
oni nechtěly, ale taková ta vřelost, trošku, že chyběla. 

V: A máte teď pěkné vztahy? 

R: Jo máme, to já jsem na tohleto dost háklivá, takže když se dívám do minulosti, tak si říkám, tak za 
tohleto jsem zrovna nemusela je kárat, ale většinou to byly, že jim to neuškodilo (smích). 

V: A ještě něco byste změnila na svém životě? 

R: …Já myslim, že ne, samozřejmě všeho jsem nedosáhla, co bych si byla třeba představovala, ale to ani 
neexistovalo, ne já nemám žádnej pocit nějaké ztráty nebo selhání, vždycky jsem se snažila udělat to, co 



18 
 

jsem mohla a myslela jsem si, že je to to nejlepší a třeba to ani nejlepší nemuselo být, ale měla jsem dobrý 
pocit. 

V: Tak úmysl je důležitý a co plánujete do budoucnosti? 

R: Mám plány, ale loni jsem byla v Norsku, tak to mě, se na mě ne zlobili, ale měli starost, co jsem si to 
zase vymyslela (smích). Ne vim, že to jsem si vzala vysoké pojištění, jak říkám, na kovovou rakev až 
domu, kdyby se mi někde něco stalo, ne to mě brzdí jedině, že ještě bych měla plány, ale nechtěla bych 
způsobit někomu nepříjemnosti, tak se radši držím blíž domova (smích).  

V: Tak jenom do Norska a né až někam na severní pól. 

R: Myslim si, že je nejdůležitější, aby si člověk zachoval smysl pro humor, aby se na to díval, že jsem 
stará a nemůžu, tak co, užila jsem, já jsem měla teda to štěstí, že jsem užila toho i toho, cestování dost i 
sporty jsme dělali, do hor chodili, takže jsme, můj manžel byl velice činorodý, takže jsme si užili, i když 
život nebyl vždycky k nám úplně nejpřívětivější, takže jsme, že nemám čeho litovat a jsem spokojená, jak 
vidíte tady, tak my jsme, knihy byl náš největší, my máme knihy všude a snacha moje říkala „No tak je 
odvezte na chalupu“ a já říkala „Děvenko moje, chata je plná“ (smích). A odolala jsem jednomu kolegovi, 
který taky likvidoval chalupu a měl celýho F. X. Šaldu a teď mě to mrzí, že jsem ho propásla (smích). A 
ještě říká vám něco F. X. Šalda? 

V: Na maturitu jsme se o něm učili nějaké základní informace, nečetli jsme. 

 R: No tak já teď si dovolim, ty otázky maturitní, ty nové státní maturity, tak teď jsem četla, že jedna 
otázka je „V kolika bytech bydlela v Praze Božena Němcová“, což mi připadá docela absurdní otázka, 
jestli je to tak důležité, vím, že bydlela ve Vyšehradské, jak jde ty ulice dolu, tam má památník, a kde 
ještě bydlela v Praze, to si nevzpomínám, no tak jestli je to součást učební látky. A jaký názor na ty státní 
maturity máte vy. 

V:… 

V: A ještě by mě zajímalo, jaký postoj máte ke smrti a umírání, každého z nás to jednou potká, každý, 
kdo se narodí, musí zemřít. Jak se k tomu stavíte? 

R: Řeknu vám, že třeba, nevim, jestli to bylo tim, že jsem věděla, že přijdete, že celou noc se mi zdálo o 
smrti, překvapivě a dokonce jsem se probudila a měla jsem pocit, že musim něco napsat, co se týká 
odchodu ze života, ale pak jsem usnula, ale fakt je, že ze vztahu k tomu rozhovoru jsem si tak říkala, o 
čem budeme mluvit. No, co na to říct, je to něco čemu se nevyhneme a musíme být na to připravení, tam 
není úniku, já nevěřím na nějaký posmrtný život, to možná taky na to směřovala vaše otázka... 

V: No jsou různé strategie, jak se vyrovnat se strachem ze smrti, tohle je jedna z nich. 

R: A to já si myslim, že je nereálné, protože my jsme vždycky mívali pejsky a viděli jsme je odcházet, 
což je smutné, ale nikdo si nepředstavuje, že ten pejsek má posmrtný život, tak proč by ho měl mít 
člověk, já se na to dívám asi takhle že je to, podléháme řádu přírody a musíme se s tím smířit, musíme být 
rádi, že jsme se vůbec narodili, což je ohromný dar, vlastně ten jsme dostali a toho si musíme vážit a kdo 
si ho neváží tak má třeba i vážné důvody ale, někdo mi právě taky při nějakém interview položil otázku, 
jestli věřím v posmrtný život, nevěřim. 

V: O to to máte těžší. 

R: Ne, když je to tak nějak plně, vidíte určité výsledky a nebo třeba i nevidíte, ale získáte určitou 
zkušenost, pochopíte, že někdo, koho jste pokládala za přítele třeba nebyl, je dost zklamání, někdo vás 
podtrhne ani se nenadějete, tak že život v každém případě je dobře, aby byl rozmanitý, abychom se 
neupínali na jedinou věc a pak byli zklamaní, že nevyšla, abychom byli schopní i neúspěch prostě 
přijmout, poučit se z něj a jít dál. Dneska zrovna bylo v novinách, nebo jsem to někde četla, že žádný den 
se neopakuje a to je, myslim si, vůbec to nejdůležitější, že žádný den se neopakuje. No to pro vás mladou 
ještě asi není, jaksi nespadá to do série vašich úvah, že. 

V: Jak koho (smích). 

R: Smích. No taky se potkáváte třeba příbuzní, rodiče, musíte se s nimi loučit a uvědomujete si, jaké jsou 
to ztráty, zase žít úplně blaženě to by člověk nevěděl, že žije blaženě, musí si to uvědomit v kontrastu 
k tomu, co všechno by ho mohlo potkat, nebo potkalo někoho jiného, nebo jak s náma život zametá. Ale 
doopravdy si myslim, že by mělo to slovo válka vymizet ze slovníku celýho světa. K tomu vlastně že by 
měla ta mladá generace nějakým způsobem směřovat. 

V: A je ještě něco, co byste vzkázala těm, které to stáří teprve čeká, té mladé generaci? 
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R: No, já bych jim vzkázala, že se docela můžou těšit. Protože teď to zdravotnictví je takové, že dokáže 
vyléčit neduhy, které dřív byly fatální, tak to je úžasná věc, že se věk prodlužuje a že neustále máme před 
sebou nové obzory, že poletíme na Mars nebo něco takového, doufejme, že lidé budou rozumní a svět 
půjde dopředu a aby se taky o to přičinili, protože na nich to záleží, no, aby si nemysleli, že mohou zůstat 
k některým věcem lhostejní, které jim skutečně fatálně vadí, aby se je pokusili napravit, pokud je to 
možný, nic není jednoduché, ale zase být třeba lhostejný k nedostatkům a podobně, to taky není dobře, 
takže chápu mladý lidi, jak se bouří, maj svoje názory, vycházejí do ulic, aby protestovali, to si myslim, 
že není nic špatného, to si musíme přiznat my staří, že třeba se nadělalo spoustu chyb a ti mladí nechtějí, 
aby se opakovaly, tak mají právo se k tomu vyjádřit, takže práce budete mít plno (smích). Se nemusíte 
bát, že se budete nudit, mám ten pocit (smích). No to taky to slovo nuda, to jsme nějak  tak nepoznali 
s manželem, že bychom se někdy nudili a seděli jen u televize, i když jestli někoho baví se dívat na 
televizi hodně, tak nic proti tomu, ale nějak spíš vždycky jsme neměli dost času, abychom udělali 
všechno, co nás zajímá a co bychom chtěli uskutečnit… 

V: A co vás teď nejvíc baví? 

R: Co mě teď nejvíc baví, já jsem, nebo s manželem, spíše to byl manžel, se zabýval pěstováním bonsají, 
těch malých stromečků a japonskými a čínskými zahradami, tak teď já v těch aktivitách pokračuji a jsem 
velice ráda, protože se tam setkávám s přáteli a bezvadnými lidmi, máme stejné zájmy, to je pro mě 
ohromné štěstí, že se nemůžu nudit, no ta příroda, to jsme možná opomněly, ta příroda dodává člověku 
odvahu a když vidíte jak se to klube k životu ty rostlinky, nebo jaká je to krása pozorovat jejich vývoj, to 
bych doporučovala každému třeba na balkóně nebo kdekoliv, myslím, že hodně lidí se teď zabývá 
zahradničením a přírodou, no abychom zůstali zdraví alespoň jakš takš v tomhletom věku…. 

V: A je ještě něco co jsme opomněly kromě přírody? 

R: Vidíte, tu přírodu, ta měla být na začátku, tam jsme měli začínat, no tak jako neznat, co je nuda, to 
jsme vlastně taky probrali, tak nějak by to z toho mělo vyplynout, no snažit se být, to souvisí s tou nudou, 
snažit se být aktivní, jak jen je to možné a jsou tak stateční lidi, jak vidím, slepci vylezou na velehory a 
lidé na vozíčku, tam bychom si měli brát příklady, i když bychom to třeba nedokázali, ale vzít si příklad 
od těhletěch lidí, kteří se nedaj zdeptat, to je to, nedat se zdeptat stářím, nebo třeba nějakym deficitem 
zdravotním a podobně, nevzdávat to, tak….a myslim že, náš tisk, ale i televize, že se těmito otázkami 
zabývá a že to je dobře, když si řeknete, když může někdo slepý vylézt na velehoru, tak proč bych tady já, 
když nemůžu dýchat, tak vezmu si dýchátko a pro mě vylézt na tu, dojít tady čtvrt hodiny, v tu dobu, kdy 
jsem byla nemocná, je totéž jako vylézt na Motterhorn, tak je to jako poprat se s tim, pokud je to možné, 
ale nevzdávat to…tak máte ještě, co dělat (smích). Tu Boženu Němcovou si zkontrolujte (smích). 
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2.3 Paní Emilka: „Život je krásný, ale jinak stojí za hovno.“ 
♀ 75 let, délka rozhovoru 1:39:30, květen 2014 

 

Úvodní info, téma a účel výzkumu, informovaný souhlas s rozhovorem (zaznamenán na diktafon). 

Respondentka: Já jsem si vůbec neuvědomila, až po Novym roce, že už tady budu, na tý posteli, skoro 
dva roky a jak to strašně uteklo, jo hrozně, a jak jsem se divila, jak ty lidi kolem mě stárnou jo (smích), a 
uvědomila jsem si to zrovna před tejdnem, ale strašně moc, jak mám ty vlasy teď, jak mi narostly dlouhý, 
když chodim no mám je do půl zad, as když chodim, tak si je dávám do gumičky, lépe řečeno ten můj 
drezér mi to vždycky šoupne do gumičky, a když jsem udělala těch pár krůčků tady k umyvadlu a 
podívala jsem se, najednou jsem zvedla hlavu a podívala jsem se do toho zrcadla, tak říkám „Fuj babo, 
kdo jsi?“ (smích), na mou duši, úplně jsem se sama sebe lekla, jak vypadám jo, dyť já už jsem se neviděla 
jak dlouho jo (smích), a teď mi jó propadly tváře bez těch zubů, ono občas se mě lidi ptaj, protože mi 
nerozumněj  že jo, tak musim se snažit artikulovat a ono mi to nejde jo, představte si, že budete bez zubů, 
jak budete šišlat a musim dávat pozor, abych nepoprskala okolí no a tak nějak, stydim se no, ještě že 
nemam kolem sebe malý děti, kolem sebe, nějaký vnoučata nebo tak, to by kór, ty vytahujou každej rok o 
kus, opravdu, na dětech je vidět, jak stárnou jo, takže tim, že kolem sebe mam lidi ve střednim věku, 
většinou, tak na těch to není tak k poznání že jo, zvlášť když toho člověka vídáváte každej den nebo 
častějš, tak nepoznáte jestli stárne, vy jste teda vůbec nezestárla, vy jste furt stejná, ne opravdu, furt 
stejná, vrásky ještě nemáte, ty se vám nedělaj a dlouho nebudou, že jo zřejmě, v jináči taky nejste, že 
byste nosila bříško, takže jste furt stejná, opravdu stejná Martinka, rozesmátá věčně, vy jste moje první 
pečovatelka, která tady byla, když mě přivezli ze špitálu, jo to mě ještě bylo hej, to jsem si myslela, že do 
dvou měsíců budu chodit no, třeba se toho ještě dožiju, páč já nemíním jako ten svět opouštět, to jsem 
vyhrožovala, že tady budu smrdět aspoň ještě pětadvacet let, do tý stovky, a že si přeju na ty stý, i když 
ono to s těma zubama bude blbý, tatarák jo a buďto skleničku slušnýho, velmi slušnýho piva nebo 
nějakýho vínečka červenýho, takže to budu asi spokojená a nějakou pěknou kyti, jo hele, támhle jsem 
dostala jaro (jarní dekorace s orchidejí ve skleničce), orchidejka krásná… 

Výzkumník: Když jste zmínila tu spokojenost, tak bych se vás ráda zeptala, jak se vám teď žije. 

R: Pokud mi nedělaj příkoří různá sousedi, tak dalo by se říct, že normálně dobře, zuby nechty trénuju, 
trénuju, cvičim, abych se už konečně mohla postavit na nohy a mohla se alespoň ty dva kroky došourat na 
gramofon a případně si i něco málo uvařit, sednout si k tomu a tak, abych se zbavila všech těch bab kolem 
sebe no a na to se těšim strašně moc, a doufám, že až se příště podívám do toho zrcadla, že už to nebude 
tak strašný, když se do něj budu dívat každej den, že si na sebe zvyknu (smích) a že přijmu to, že hold 
jsem baba no (smích), já jsem si to do tý sedmdesátky vůbec neuvědomovala, že je mi už sedmdesát… 

V: Dalo by se říct, že to stáří jste začala pociťovat na sobě až od sedmdesáti?  

R: Ale vůbec ne, jenom jsem si to uvědomila, ale pociťovat, pociťovala jsem fyzicky, že je mi hůř a hůř, 
ale to neznamená, že je to stav mysli, moje mysl prostě nepřipouští, že jsem baba, zaprvé se ňák moc 
s babama nestýkám, kolem mě jsou mladý lidi nebo lidi středního věku, což pro mě jsou mladý lidi, já si 
myslim, že to jsou moji vrstevníci, myslim, že mam i poměrně moderní názory na to, jak jsem hluboko 
z minulýho století (smích), ještě předválečná, dá se říct, jo no já nevim, my jsme si dost povídaly, takže 
vy byste mohla říct, jestli mám takový staromódní zkostnatělý názory. 

V: No my do toho výzkumu úspěšného stárnutí vybíráme lidi tak, že se na nejrůznějších místech ptáme 
lidí, jestli neznají někoho, kdo hezky zvládá stárnutí a pakliže ano, tak se s danou osobou snažíme 
zkontaktovat a požádat jí o rozhovor, no a vy jste první člověk, který se mi vybavuje, když se řekne 
„úspěšné stárnutí“, takže já si rozhodně nemyslim, že byste měla zkostnatělé názory. 

R: Ale mýlit se můžu, pochopitelně, ale v diskusi se daj i názory tříbit, že jo, to co si člověk nepřizná sám 
sobě, tak objeví sám v sobě, tim že o daném tématu s někym diskutuje třeba i s lidmi rozdílného názoru, 
což je to nejlepší, poněvadž tam se to vyčišťuje a člověk konečně začne i sám v sobě cítit, že je tam 
nějakej posun, takže to poznání je samozřejmě v různých názorech, tim že narážejí na sebe a tím se čistí, 
jo dá se říct, laicky řečeno. 

V: Ale toho čištění je, ale podle mě, schopen pouze člověk s mladou myslí. 

R: Pochopitelně a přiznat si že se buďto zcela mýlil nebo částečně mýlil, jo, že třeba jádro zůstává stejný, 
ééé to je jako třeba s tou Bartošovou, národ se rozdělil jo (smích), já jsem ji nemusela za života a po smrti 
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mi dala takovou dardu, že včera jsem jí nadávala, protože na všech televizích byly změněný programy a 
všude na mě koukala Bartošová, rozhodila mi potvora celej program (smích) a nutila mě k přepínání a 
vono to bylo všude skoro stejný jo, i když jinak pojatý a jiným způsobem, ale furt Bartošová (smích), tak 
jsem si říkala, ta koza, ta mě bude otravovat i po smrti (smích), takže je to opravdu, národ je rozdělenej, 
někdo říká chudinka, ano chudinka, ale, no, blbá chudinka, moc ovladatelná, no nic, Bartošovou necháme 
chrobu… 

V:…a vrátíme se k úspěšnému stárnutí. Já bych se vás zeptala, kdybyste měla nějakému svému příteli 
vysvětlit, kdyby se vás ptal, jak to děláte, že to stárnutí tak pěkně zvládáte, co byste mu odpověděla? 

R: Tak to nevim. To nevim, já si ho nepřipouštim, když si nemyslíte a nevsugerováváte si, že jste starej, 
no prostě si nepřipouštíte, život jede dál, tak snažit se jet furt, furt jet tak jak jsem byla zvyklá jo, a to že 
jsem stará. A kdo to je ta stará baba (smích)? Tu neznam.  

V: Na tuto otázku existuje řada odpovědí, jsou lidé, kteří se s tím, řekněme stárnutím, vyrovnávají lépe, 
někteří méně dobře a jiní jen velmi špatně nebo vůbec… 

R: Ti brzo umřou. 

V: A čím myslíte, že to je, ten rozdíl? 

R: Já bych řekla, že fyzickej stav člověka určuje psýché jo, a podle toho, až na ty kosti, to asi teda to 
psýché moc neurčuje, spíš by se to týkalo nějak těch vnitřních orgánů, jestli jsou či nejsou nějak 
v pohodě, no ale, já nevim, nepřipouštět, nepřipouštět si to, ono je taky, jak důstojně stárnout, nelíbí se 
mi, pokud to není profese, pokud to není herečka nebo modelka nebo něco, ale zdá se jí, že má v padesáti 
vrásky, no tak ať si nechá ten ksicht vyžehlit, to chápu, ale nepochopim to u normální ženy, že začne si 
barvit vlasy kvůli tomu, aby nebylo vidět, že je stará, a v tom momentu, kdy si připustí, že je stará, tak je 
to špatný, když si na sebe zvykne, že má ty vlasy prošedlý, tak se z toho snaží udělat přednost a řekne, 
hele jak jsem pěkná, i když je mi tolik a tolik, jo, to bych řekla, že je ten správnej přístup k tomu hezky 
stárnout, samozřejmě né sedět někdy jako buchta a čekat až ta s tou kosou přijde že jo, to ne, to je blbost, 
to chce trochu aktivity do toho života, cvičit, ne jenom mysl, pokud to jde jo, tak hlavně tělo cvičit, aby 
nezchátralo tělo… 

V: Takže cvičení a co ještě je důležité? 

R: Nevim, udržovat v činnosti mozek, zajímat se vo všechno, bejt tak zvaně v obraze, abych věděla, že 
v Americe maj Obamu třeba a v Rusku Putina jo (smích), nemusim znát podrobnosti, ale jenom abych se 
zorientovala, abych věděla, že třeba v Iráku to stojí za houby, že jo a v Afgánistánu zrovna tak, že se to  
tu mele, tam mele, támhle jo, no, proč posíláme vojáky támhle někam, vědět alespoň trochu důvod a jak 
se tam klucí maj, nevim no, ale myslim si že je dobrý, aby se nějak člověk nějak zajímal o to, co je kolem 
něj, občas se podíval do kina nebo alespoň když teda je někde na vesnici tak na tu televizi, tam dávaj 
divadelní hry taky, no, teď myslim, že je nějaká speciální stanice Art, jsem se dívala, že tam dávaj dobrý 
věci, no, nějaký čtení, nejen časopisy, kde je Bartošová, no to zas není až tak důležitý, kdo, s kym, proč, 
no a komu se to líbí ať se stará alespoň vo tohleto, o to jaký jsou nový směry ve výživě, já sice mám ráda 
tlustej bůček, ale vim, že si škodim, když ho žeru (smích), takže asi takovýhle věci, to je všechno důležitý 
vědět (smích), vím, že nemůžu sežrat takovou kůpu jako jsem jedla když mi bylo těch dvacet, třicet jo, že 
musim ani ne čtvrtinu, abych se unesla, abych se pak jenom nekoulela (smích), no poněvadž takhle 
potřebuju někoho, kdo by mi pomůže v chůzi a to by mě pak už jen kopal a kutálel mě před sebou, no to 
né, to se mi nechce, nejde o estetický důvody, i když taky, ale ne z větší části, poněvadž na to už jsem 
zase příliš stará, než abych stoprocentně něco dělala kvůli vizáži, je to třeba taky kvůli tomu, 
pochopitelně, ale není to už jenom proto jo, nedržim diety jenom proto, abych byla štíhlounká, držim 
diety proto, že mě ty nohy musí unést, ty klouby nemocný a tak jo, takže to je hlavní důvod a pak 
takových těch deset, dvacet maximálně procent, teď už ani ne těch dvacet, tak těch deset je ta vizáž, i 
když dá se říct, že zdravim seniorkám, tohle nedělá problém, jako klouby a tak, každýmu trošku, že jo ve 
stáří, ale ne, takový jako lidem, kteří je maj opravdu nemocný, tak bych byla pro, aby dávaly víc na tu 
vizáž, aby nerezignovaly, když začnou tloustnout, a „to mám po dítěti“, „no jo to je po přechodu, to už 
nezhubnu“, no jo, protože žere, žádný diety, tolik se necpat jo, já bych řekla, že pokud člověk jí a s chutí, 
cokoliv a v malym množství, tak se mu nemůže nic stát, no pokud je to zdravej člověk a tu stravu zrovna 
může, taky jsou diety, kdy nemůže z jiných důvodů než že by tloustla, no nežrat (smích), jediný, co 
těmhlectěm, oni většinou to jsou takový ty maminkovský typy jo, že ztloustly, když dojídali po dětech jo, 
a nemaj čas na sebe dbát, a ten čas by si měla udělat každá ženská, nejen ta stará, ta stará už samozřejmě 
je většinou už v penzi, taky zase nemá čas, hlídá vnoučata a snaží se si něco přivydělat, aby jim mohla 
něco přistrčit, ale ta mamina kolem čtyřiceti let, tam je to nejdůležitější, tam ten zlom, kdy začne ta žena 
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vnitřně stárnout, jo chytit a nedopustit, aby to tělo zbabovatělo, no a nedopustit to čim jinym než 
mozkem… 

V: Čímž se nám kruh uzavírá, jsme zpátky u psychiky… 

R: Ano, ano, všechno souvisí se vším, no a vždycky je to v kruhu, ten kruh musí bejt vždycky uzavřenej, 
já teda nevim, já jsem psychologii nestudovala, akorát mám z jednoho semestru nucený zkoušky, abych 
dostala takovej ten papír, že můžu vést na praxi učně, tak jsme museli mít rok na pajdárně no, takže 
částečně jako, ale já jsem se stejně neučila, já jsem to brala všechno selským rozumem a vyšlo mi to 
(smích), oni taky páni profesoři věděli koho zkouší, že to nebudeme potřebovat k žádný nějaký důležitý 
práci a že to není proto, abych postoupila dál, ale protože opravdu potřebuju to razítko k těm uličníkům, 
abych věděla co s tim, stejně by mě k tomu žádnej papír nepřipravil tak, abych ty gaunery zvládla, 
nejlepší je opravdu síla osobnosti a nenechat si dělat na hlavu a nebát se jim dát pár facek….v mládí to 
jste prostě intuitivní, ta ruka vyletí sama no, že ano… 

V: Ona jedna dobře… 

R: Áno, je lepší než, přesně no, a každej rozumnej rodič, kterej zná ty svoje drahoušky, tak to uzná, 
jo…copak to, pro mě je neodpustitelný, když takovej ten sotva uzlíček, kterej se narodí, že někdo zahodí, 
tak to jako, to je pro mě nepochopitelný, ale to že dejme tomu, no ono je to většinou obráceně, že to dítě 
zabije rodiče…příklady táhnou, když jsou rodiče na sebe sprostý a nevadí jim to, tak to dítě to okouká, 
pochopitelně, no jo no, ale na tomhletom opravdu si uvědomuju, že jsem stará, protože začínám říkat, to 
za mladých let mých nebylo… 

V: To říkám taky (smích). 

R: No je pravda, že to mladí říkaj taky, to je pravda, jo přeci jenom zaprvé totáč to doved, takovou tu 
pouliční kriminalitu, doved jako trošku ubrzdit, jo protože drogy v podstatě začínaly že jo, kradlo se 
,kradlo, ale né zas tolik, jo, kradli kdyžtak cikáni… 

V: …aby měli do pusy? 

R: A to ne, oni měli vždycky dost, cikáni byli privilegovaní, jó, když vybydleli jeden byt, tak jim honem 
přidělili jinej, no to byli privilegovaní odjakživa, no odjakživa, od totáče, předtím se museli chovat jako 
normální slušní lidi no, no jo, ale za mýho mládí to nebylo (smích), na tohleto jsem stará (smích)… 

V: A ještě na něco jste stará? 

R: Jo, na fyzickou lásku. A to už hodně dlouho jsem stará, to už tak třicet let… 

V: A chybí vám to? 

R: Nechybí. Vůbec ne. Právě proto, že mi to nějak nechybí a tim že mi před dvaceti, před dvaadvaceti 
lety, zemřel manžel, tak jako mi to vůbec nechybí, to ee, ne, to nepotřebuju, a takovou tu kamarádskou 
otevřenost, tu mám, to mám dobrý kamarády s kterýma můžu otevřeně mluvit o všem jo, oni se mnou jo, 
většinou to jsou mladí lidi, kteří spíš řeknou záležitost vztahový mně než matce, jo protože ta matka 
k tomu, k tomu jejich problému má svůj osobní náhled: „…tomu mýmu chlapečkovi nebo holčičce se 
něco děje“, jo tak to ne… 

V:…není objektivní… 

R: To už není objektivní přesně jo, a nebo když, tak maminka: „…a s touhle ne, s tou nechoď jo, podívej 
se jaký by měla blbý děti nebo tak, „…vždyť by jsi neměl co jíst, vždyť ta holka neumí vařit“ (smích), 
jako většina mladejch dívek dnes neumí vařit a nejenom mladejch ona je to už dnes generace čtyřicátnic 
jo, že chlap, když se chce najíst, musí se naučit vařit (smích), už je toho dost, tak tohle je taky trošku, tam 
si člověk uvědomuje, že je rozdíl věků, ale to je chvilička, to pomine a už si jde zas dál po svým, ale jsou 
momenty, kdy si bohužel uvědomuju, že už nejsem nejmladší jo, no,…a kdybych chodila, asi bych 
nedokázala si vzít minisukni, slamáček a nebo takovej ten hroznej klobouk pod kterej se dávaj všechny 
vlasy dlouhý jo, abych vypadala jak s italskýho žurnálu jo, z nějakých těch periférií, tak to asi by né, jo a 
určitě bych nechodila s nahym pupkem a s nahejma ledvinama (smích), protože si umim představit, jak 
bych vypadala, nesmírně komicky jo, a já tady přece pro smích nikomu nejsem, nejsem proti zasmání, ale 
nebudu ze sebe, pokud za to nejsem placená, dělat kašpara, jo dovedu si ho udělat sama ze sebe, jistě, to 
je strašně důležitý se takhle očistit, ale proč bych se zesměšňovala normálně, to ne (smích)…. 

V: Dalo by se říct, že i smysl pro humor je důležitej? 

R: Jo ten je velmi důležitej a důležitý je umět se shodit, ale před zase určitejma lidma, no, to né že bych se 
shazovala před davem, před davem jedině tehdy, pokud bych byla kandidátka na předsedu vlády, jo tak to 
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ano, to bych to dělala s gustem a dívala bych se na to, jak na to budou ty lidi reagovat…nesmí člověk taky 
brát ten život moc vážně, von je dramatickej, tragickej a vážnej dost sám o sobě a ještě k tomu přispívat a 
myslet v černym, i když černou mám ráda, ale v kombinaci s bílím, mi slušela, no, kdepak, tenhle život je 
móc vážnej…. 

V: A máte nějaké krédo, životní filosofii, kterou se řídíte? 

R: Snažit se nebát se toho, co přijde. Moc to nerozebírat, já teda většinou jsem šla instinktivně a nějak tak, 
dá se říct po hlavě, jo, je fakt, že si člověk často nabije hubu, to je fakt, ale zas děláte svoje chyby a né 
chyby těch druhejch, a ono čím víc jste otřískaná, tím líp víte, co nemáte dělat, přece nebudete na horký 
kamna šahat furt do kolečka… 

V:…pokud není člověk úplně blbej…. 

R: Ano, ano. Mávat nad vším rukou: „Necháme to koňovi, on má větší hlavu.“ A občas, a ono se tohlento 
ve mně měnilo, občas jsem takhle před sebou hrnula problémy a čekala jsem, že to vyhnije samo takzvaně 
jo, no a když nic jinýho nezbejvalo, tak jsem se do toho vrhla a takhle jsem to odfackovávala vod sebe a 
někdy když jsem prolejzala potom tou prosekanou ďourou, občas mě to přimáčklo někde, občas jsem 
nějakou tu ránu schytala, ale v daný situaci to bylo takový dá se říct nejlepší řešení, ono když jste zavřená 
v temnici, tak nemá smysl přemýšlet o tom jestli svítí sluníčko nebo měsíček, to jsme nevěděli jestli je 
den nebo noc no v absolutní tmě je to strašný a když vás pak vytáhne ten estébák, ne je lepší myslet na 
něco úplně jinýho a nechávat ty problémy před sebou takzvaně vyhnít, buďto na vás všechno spadne, 
nebo jenom část, nebo se tim prokoušete, to se uvidí až to přijde, to je tak nejlepší a krédo: „Žít tak, abych 
se nemusela při nějakym tom vyúčtování za sebe stydět“, to je celý, no vono je to taky těžký, no 
rozmyslet si, jestli se přizpůsobím hodně nebo minimálně nebo předstírám, že se přizpůsobuju, aby se 
nezopakovala já nevim tahle nebo támhleta situace, jo vědět, že když se nepřizpůsobím alespoň na voko, 
tak že zůstanu furt jen baba vod nádobí, no a nebo když budu předstírat, že se přizpůsobuju, tak se můžu 
dostat ke svý profesi alespoň částečně, a ono se mi to vyplatilo, vod toho nádobí během roku jsem se 
dostala na post ekonomickýho náměstka, zase proto, že jsem znala lidi, kteří taky předstírali velmi dobře, 
no tak mě vytáhli že jo z toho hnoje a dobrý, vždycky jsem musela vědět, že musim nejen umět, ale i 
dělat víc než ty ostatní, aby nebyl důvod mě vyhazovat, no, musí se člověk hlídat no, né abych třeba 
tejden nepřišla do práce jako dcerunka předsedkyně partaje no, ta si do práce chodila jenom pro výplatu, 
to je prostě zlatá mládež, jestli to bylo é děti fabrikantů nebo děti funkcionářů tak to jako, jo princip je 
stejnej, zlatá mládež v každym případě, nojo nechtěla bych být považována za takovýho spratka (smích), 
a ono na to většinou dojedou, někdo dřív a někdo ve stáru, pokud nemaj, pokud to jsou chlapi a nemaj 
ženu, která je z toho dostane jo, no, ale to zase, to už k nám jdou zase bedny ananasu (smích). Já se 
musim napít, klidně si to vypněte, protože já tohle musim vyžahnout… 

Pauza cca 10 min. 

V: Vy jste v průběhu picí pauzy zmínila některé své plány do budoucna, tak to by mě zajímaly, jaké máte 
vize, očekávání, plány… 

R: No tak já se těšim, a je to taky moje hnací síla, na to až zase vyjedu s Lenkou na vozejku ven, podívám 
se, co maj novýho ve Valdštejnský, co tam vosázeli za kytičky, jestli maj dobře sestříhaný plot, kolik je 
tam pávů novejch, jo, zjistit přírůstky „buba buba“ jo, no a případně, když bude hezky a když já budu 
v kondici a ona nepojede autem, tak si jednou za to léto nebo dvakrát odbočit do zahrádky na pivo no, a 
nebo když budou dávat zajímavýho Shakespeara, von je zajímavej celej že jo, ale vobsazení, na 
Hradčanech, tak aby mě tam vzala zase jo, no vono to dá dost práci vyjednat to tak, aby mohla autem 
přijet až za bránu, poněvadž tam většinou stojej ty s těma kulometama z tý zadní strany a vyběhat si 
povolení, aby mohla autem i potom přes Hrad, jako přímo k tomu purkrabství a aby si taky udělala volno, 
že jo, no tak takovýhle, nebo doufám, že ještě budou hrát na Bukách, to jsme nestihli, no ono je to 
předloni už, nejdřív já nemohla, pak ona nemohla, no pak jsem si tu haksnu zlámala, tu pazouru, no 
poněvadž to je jediná Verdiho opera, kterou jsem neviděla na jevišti a neznám ji celou, vždycky z toho 
jenom pár těch zborovejch záležitostí, no tam v podstatě žádné árie nejsou, to je ve sborech ta síla, takže 
jsem to chtěla vidět a jednou už jen tak tak jsem se mohla dostat, ale zjistila jsem, že to bude chtít 
přípravu, protože to je velmi dlouhé představení, od sedmi do jedenácti a teď než se tam člověk dostane, 
než se dostane domu i tim autem a tak, takže by to znamenalo šest hodin pro mě bez močení, jo to 
znamená už nepít minimálně čtyři hodiny před tím než bych jela jo, no takže i určitou dietu, abych nějak 
to přežila pak to nepití no, pak se to protáhlo, pak zase nebyly lístky, pak tohleto támhleto, prostě jsme to 
propásly a už jsem se na to nedostala, a když už teda, nabídla se, že mi sežene nahrávku, to není vono, to 
je bez tý atmosféry, to je jako někdo jde na fotbal radši i za několik desítek tisíc než aby se na to díval 
v televizi že jo, prostě atmosféra marná sláva, dostihy totéž…já mám problém, že jsem maximalista, to vy 
nakonec víte sama že jo, jak to bylo s kalhotama jo, no… 
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V: Ještě nějaké plány? 

R: No plány, v plánu mám to, že si upeču káču, udělam si svoje zelí se svým knedlíkem, ty strašný 
buchty, který se rozpustěj v každý omáčce za pět minut, plány, že se dostanu na oční, kde mi vypucujou 
čočky lejzrem a budu si moct dočíst tuhletu haldu knížek, která na mě čeká jo, že si zas budu moct 
objednávat, no to je tak všechno… 

V: A teď bych se vás zeptala zas z jiného konce, povězte mi, jaký máte postoj k tomu, co nás všechny 
jednou stejně nevyhnutelně čeká, ke smrti, k tomu, že život má svůj konec? 

R: Éé takhle, bojim se jí jako každej neznámýho, až budu umírat podruhý, potřetí, tak už budu vědět do 
čeho jdu a už se nebudu bát třeba, é dobře tak trošku vážnějš, é takhle, ani to ne jako vo strach jako vo 
přání umřít bez bolesti a pokud možno rychle jo, abych se netrápila někde při vědomí strachem a 
bolestma, protože ty znam, bolesti mě doprovázej celej život jo, ale zatím nejsou tak k nevydržení, abych 
si řekla: „ no tak teď už by to bylo vysvobození“, zatím ne a už párkrát jsem sklouzla hrobníkovy 
z lopaty, už v dětství raným i pozdějš, já se prostě vo ten život rvu a každej další den je báječnej, i když 
vopruz, to je myslim dáno lidskýmu pokolení, že i když se cítí úplně nejlíp, že na něco musí frfňat jo, to 
jako, to je i ze zvyku a je to asi i mentalita národa, protože když se zeptáta Angličana, jak se má, tak se 
má dobře jo, my říkáme: „Ále, nestojí to zanic...“ jo anebo: „Blbě.“, jo to je bych řekla takovej národní 
zvyk (smích), ale je pravda, aby se neřeklo tak říkám „blbě“ jo, a jinak si v duchu říkám: „…holka, co bys 
ještě nechtěla, dyť ti dohromady nic nechybí…rodinu sice nemáš, ale dá se říct zaplať pán Bůh, protože 
cizí lidi jsou k tobě většinou slušnější než ta rodina a hodnější“ jo, protože znám i lásku rodiny… 

V: A bohužel to není ojedinělý případ… 

R: Ne, není, určitě se to vyskytuje i v jiných rodinách, ale moji maminku rodina div neusmažila zaživa a 
nepředhodila těm estébákům blbejm na talíři, no a s rodinou mýho manžela to je totéž….i když tomu 
staršímu synovy jsem obětovala spoustu energie, života, peněz a tak, tak ve finále byl šťastnej, když se 
mě mohl zbavit: „…já s tou paní nemám nic společnýho, já se o ni nemusím starat…“…no, no…takže to 
jako e-e, rodina ne…takže radši…odjakživa vim a tatínek mě k tomu vychovával…musim umět stát na 
vlastních nohách a musim sama vědět, jak se vo sebe postarat a tim, že jsem vyrůstala mezi dospělýma, je 
pravda, že jsem přišlo vo takový nevinný dětství jo, že jsem žila takovej ten jó život se všema bolestma a 
tim všim vod ranýho dětství, takže mě nepřekvapilo, to že život není žádné peříčko, že je to pořádná 
traverzička, to není žádná procházka růžovým sadem, jak se říká, no a dyť voni i ty růže maj trny a někdy 
se těma trnama blbě prolejzá, ale je to vokrášlený tím květem navrchu, no jo no….jedna stará babča mi 
kdysi, no vidíte to „stará“ a to jí bylo něco přes padesát (smích), no jo ale já byla dítě desetiletý jo, seděly 
dvě na lavičce a říkaly, protože jsem jela kolem na vozejku, říkaly: „Podívejte se, taková hezká holčička a 
vona je mrzáček, chudinka jedna malá..“, a to mě tak strašně dojalo jo, co si to ty baby dovolujou, vždyť 
já nejsem žádnej chudinka a to že jsem mrzáček jo, a jak jsme tak jeli zpátky kolem nich, tak jsem říkala: 
„Tati, podívej se na toho mrzáčka s tima blbejma nohama, křivejma, vždyť ta baba musí táhnout prdel po 
silnici..“, tatínek nic, jenom prej se uculoval, a ještě jsem pak říkala: „Chudinka malá“ (smích), no jo no, 
to byl takovej ten truc toho dítěte uraženýho, já jsem se neurážela, když mi někdo řek, děti, děti říkají 
pravdu a jsou zlý jo, tak to, že mi říkaly „zrzavá“, tak to jako, to jsem říkala: „Jó, no jo, ale já mám 
výjimečný vlasy, nejsem obyčejně černovlasá nebo tu pochcanou slámu, co má tadyhle…jó…já mám 
krásný vlasy, září“ jo, prostě už vod toho dětství jsem se učila všechny takový ty jakoby negativa 
převádět na to, že to je krásný a výjimečný .. a podporovala jsem se v tom, neměla jsem z toho mindráky 
jo, na to že jsem nemohla na nohy, no tak dobře, tak jsem nemohla na nohy, jsem říkala: „ já se z toho 
můžu vyléčit, blbej se z toho nevyléčí..“, taky jsem měla pravdu a taky zlou jo, no jo, co jste se mě to 
vlastně chtěla zeptat, na co jsem měla téma? 

V: Mluvily jsme o vašem názoru na smrt a umírání. 

R: Vidíte to, kam jsme se dostaly, až k babě s chudinkou, no jo no… 

V: Ale to souviselo s tématem, to jsme se nedostaly zas až tak daleko. A já bych se teď vrátila zas do 
současnosti a zeptala bych se vás, jak třeba vypadá váš běžný den.  

R: Strašně stereotypní, strašně, tak dalece, že mi ty dny splývají, no to se může stát i normálnímu člověku, 
který chodí do stejný kanceláře, dělá stejnou práci, jo že pokud se nepodívá na kalendář tak si není jistej, 
kterej den vlastně je, ale u mě je to vo to horší, že se nedívím na ten kalendář, že si uvědomuju podle 
televize, co je za den, ale tim že, s tim lezu na nervy sousedum, že se tu střídají pečovatelky, že vůbec ke 
mně někdo přijde, že tady není pusto, ticho, hrob, tak, ráno co, ráno přijde pečovatelka v devět, osobní 
hygiena, snídaně, řekne se, co má koupit, co přinést, no vystřelí po půl, třičtvrtě hodině, dopoledne podle 
toho, ošetřovatelka na převaz, dívám se na televizi, teď na Barandově dávaj starý francouzský seriály tak 
si u toho cvičim, no to mi přines před Vánoci, dostala jsem to k Vánocům (činka – 2 Kg) a to 500x 
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každou rukou, potom zadek, nohy, ty dělam v noci, to si odhrnu deku a tak, no to jsme se dostaly do, 
dopoledne vyřizuji nějaké ty maléry a objednávky a záležitosti telefonem, pak přijde pečovatelka 
s vobědem, nebo mi vohřeje voběd jo, no nabaštim se, poprvé jdu na mísu, poprvé všechno kolem mě, 
židli, čaj a všechny takový ty prkotiny, samozřejmě, že se ráno votevře vokno a zavírá se až ve vosum 
večer, no a vypadne, rychle a já většinou utrmácená z toho dopoledne (smích), nevim teda z čeho, asi 
z toho cvičení a tak a z toho, že jsem najedená, tak dělam to, co jsem ještě před rokem nedělala, že mi 
spadne patro a vzhledem k tomu, že běží televize, tak mě najednou nějaký zvuk z televize probudí, no a 
většinou to trvá tak hoďku, někdy více, někdy méně, snažim se dodržovat pitnej režim, musim kvůli 
ledvinám a nejen kvůli tomu, abych měla tělo zavodněný dobře, no vodpoledne přijde ve všední den 
pečovatelka, zase mísa, čaj, vypadne za čtvrt hodiny, no a pak přijde večer večerní,  to je to polohování a 
masáž nohou, večeře a takový, samozřejmě léky že jo a takový ty ty, vostříhat nechty, tu záděrky, tu 
tamto, takový ty ty drobnosti, namazat rameno „opodeldokem“, jak to říkal Švejk „opodeldok“? Čím si 
mazal ty kolena? Myslim, že „opodeldokem“, nejsem si jistá, mezitím jsou někdy odpoledne přijde drezér 
a cvičíme to, co nemůžu bez někoho, že jo, a to jde o pohyblivost v kolenou a v kyčlích a to zase nemůže 
dělat každej, no a teď poslední dobou už mám dovoleno se na to částečně jako postavit a z 50 % se opřít, 
ono zatím z více procent nemám nohu, to mám nohu takovou tu hokejku zkroucenou, no a to je tak na dvě 
hodiny odpoledne mezi tou třetí a pátou a třikrát, teď už třikrát v tejdnu, bejvalo to  dvakrát v tejdnu, od 
tý doby, co jako chodim, chodim, no to jsou čtyři krůčky dopředu, čtyři zpátky a nebo jeden krok dopředu 
a otočení se o třistašedesát stupňů a krok zase zpátky, vono dostat se zpátky na tu strašně vysokou postel, 
podívejte se jak je vysoká, to je minimálně o těch 10 čísel vyšší než ta vysoká nemocniční no, takže no 
přijde osmá hodina, kdy odchází večerní pečovatelka no a začne televize, která mi jde stejně vod rána 
normálně, no a teď co, kolem půlnoci, po půlnoci si musím dát plínky, no vono to chvilku trvá a je to dost 
tělocvik a hlavně je to věc na to rameno, dát tu ruku  jako za sebe, umejt se a tak, no a pak mezi druhou, 
třetí začínám jakoby spát, no a do rána do těch vosmi, devíti no a takhle to jde kolem dokola, vyvede mě z 
rovnováhy změna pečovatelek jo, trošku tak jako protože s tim starym vosazenstven už zhruba, specielně 
s tou večerní, jako už se nemusim vo to starat, už vim, že jí nemusim říkat a prosit: „teď léky, teď 
tohleto…“, nemusim hlídat hodiny, abysme stihly všechno, tak to nemusim, ale když přijde někdo novej, 
tak to už mi jde dost na nervy, když to musim říkat, mě to votravuje, nejradši, když vona za to nemůže 
zase no, já jsem nevrlá, vošklivá a když něco nejde na podruhý, napotřetí, tak nad tim mávnu rukou a 
řeknu: „to je dobrý, to nechte“ jo, no, no jo no, ano (smích)… 

V: Tak už vím, jak vypadá váš běžný den a co vás teď těší? 

R: Těší mě to, když mám ty voči natolik v pořádku, že si sama můžu přečíst program na televizi, těší mě 
to, že jednou za tři neděle, za měsíc mi přijdou kamarádi jo, na to se těšim samozřejmě, těšim se na 
každou změnu, é pardon, změnu, která je potěšitelná… 

V: Ne na změnu pečovatelky. 

R: Tak, tak, tak no, něco jiného je, když třeba, jako změna přijde někdo, koho jsem měla ráda a objeví se 
mi třeba po roce jo, tak to je něco jinýho, vobčas se to vyskytne, že je takhle víkend jo anebo mimořádka, 
že ta moje večerní se jí třeba vdává sestra a potřebuje volno, jinak Veronika tvrdě všechno vobsáhne, jó to 
je taky ale věc, normální člověk v létě, pokud mu rýma trvá dýl než měsíc, tak už to nebývá rýma, tak 
všichni kolem mě prskal, frkaj, kašlaj, Mirka, ta trpí na alergii už léta, co jí znám, ten můj drezér, jak by 
smet, já samozřejmě vod dětství, tenkrát se tomu říkalo senná rýma, takže já přesně poznám, kdy kvetou 
kaštany, kdy kveta tahle tráva, támhlenta tráva, sice mám vod ušařky lék na ty uši, kterej je vyrobenej na 
ten tlak a zároveň je zčásti antialergickej, ale k ušařce se nedostanu, bohužel si tam nemůžu dohobkat, 
ona mi s přístroji nepřijde jo, to je totéž jako s vočnim, ten taky s tim lejzrem nemůže přijít (smích), takže 
ta moje normální obvoďačka, ta se bojí mi předepsat nějaký antialergika, aby se to nepřetlouklo s tim 
mým ušním a vzhledem k tomu, že já jsem zase alergická i na řadu léků (smích), abych nevyháněla čerta 
ďáblem, no se mnou je to taky sranda (smích), no a tak jako no, no a kuli čemu, na co jsem to měla… 

V: Co vám dělá radost (smích). 

R: Radost, no jo radost, radost, to že třeba k jídlu mám něco dobrýho jo, to že právě přijde ta návštěva, 
Kamil s Tondou, teď se naučil Tonda, že vždycky přijde a něco uvaří, pro všechny jo, specialitku, no 
posledně jsme měli panenku s pepřovou omáčkou, vynikající, povedlo se mu to, no tak von nemusí 
koukat na to, že dal za ty tři panenky přes pět stovek jo, no takže no, a perfektní, takže to jsou věci, který 
mi činěj radost, radost mi činí, když se mi povede a udělám dva tři kroky bez toho, abych byla hodně moc 
podpíraná, že mě skutečně to chodítko, že mi to takzvaně jde samostatně jo, jo že sice mám jištění, ale dá 
se říct, že morální než fyzický jo, tak to je taky druh radosti, velkej, a to se bojim se nějak moc radovat 
vehementně, protože za to jsem potrestaná pravidelně, tim že další den nemůžu, a že zase to trvá, já 
nevim, tři čtyři cvičení než se dostanu tam, kde jsem byla jo, takže už jako tu radost tlumim v sobě jo, 
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protože v životě to mam takový, dá se říct nalinkovaný, že když se na něco moc těšim a i když je to 
dobrý, tak vzápětí za tim přijde nějakej trest. 

V: A když se podíváte na svůj život, jako zpětně, je něco, co byste změnila, kdybyste mohla? 

R: Ani ne, ani ne, to bych musela né svůj život, ale okolí by se muselo změnit, chtěla bych se narodit ve 
svý rodině o sto let dřív, zdravá, to bych chtěla, takže to jo, ale jinak svůj život… 

V: Tak jak byl, jaká jste udělala rozhodnutí… 

R: Ne, ne, ne…občas byly nějaký špatný, tím jsem se trestala sama, že jsem byla příliš zásadová a 
nechtěla jsem, aby se za mě otec styděl, i když jsme byly nahoře že jo, é tak né, i když pak špatný 
rozhodnutí zase vedly k některým závěrům, že je dobře si stát za svým slovem a pokuď v něco věřim, tak 
není dobrý tu víru zadržovat, ať je to víra v cokoliv, v pána Boha, v to, že na jaře svítí sluníčko a všechno 
raší, je to víra v tom, že přijde jaro a bude něco novýho, je jedno v co, ale to čemu věříte, tak je dobrý 
jako v tom setrvat a né uhýbat, nemusim to zrovna ventilovat, ale zůstat si u toho a kdyžtak nezapírat, ale 
nemusim hlasitě proklamovat že jo, ale snažit se nelhat, spíš nemluvit, no to je všechno… 

V: A kdybychom to, o čem jsme teď mluvily, shrnuly… 

R: Hele, život je krásnej, ale jinak stojí za hovno (smích) a máte to shrnutý úplně perfektně, že jo a je 
nutný si najít a využít to (smích), to je celý… 

V: A co byste poradila těm, na které to stáří teprve čeká? 

R: Ať se stáří nebojí, to není nic špatnýho, to ať jsou rádi, že se toho dožili, dyť jsou mladí lidi, kteří 
umírají v dětství, v mládí, v plnym produktivním věku, ať jsou rádi, že se toho dožili, ať žijou tak, aby až 
budou doopravdy starý měli na co vzpomínat, to je celý, aby věděli proč žili, aby se snažili prostě žít tak, 
aby je to bavilo, sice je to dřina, to je fakt, ale vono nic není zadarmo, vždycky je něco za něco, i v tom 
životě, nikdy nemůžete mít všechno a pokud to máte, tak to vlastně nemáte, no, no, ále jo, pořád jsem 
hloupá, ale tak jako tak průměrně, jsem průměrně myslící tvor, úplně blbá nejsem, nejsem génius jo, 
nejsem až tak chytrá, hlavně né vychytralá, jsem nikdy nebyla, chytrá jsem chtěla bejt, poněvadž jsem 
zvídavá i zvědavá jo, ale to mi teda zůstalo no, je důležité, aby lidi nebyli lhostejný k životu kolem sebe, 
aby se dokázali zúčastnit toho všeho, čili aktivní přístup k životu a né se postavit do kouta a čekat, co se 
bude dít a pokud možno tam div nevymáčknout ďolík, aby si mě jó nikdo nevšim, je pravda, že pokud se 
vystupuje takhle do popředí, tak že nějaká ta facka odněkud přiletí že jo, ale pokud s tim počítáte, tak vás 
to nějak moc nepřekvapí a jde se dál, ale zase když i když je to špatná zkušenost, tak zase máte na co 
vzpomínat poněvadž s odstupem času pokud není člověk jó mrzout a blbec, tak to vezme z tý stránky, že 
se z toho dá udělat sranda a vzpomínat na to z tohodle úhlu jo a v tom momentě to není ani trapas, ani 
ublížení, ani tohle, ani támhleto, vypráví se to jako veselá historka a musíte to tak taky brát, takže život je 
krásnej, ale jinak stojí za hovno jo, to mě teď napadlo no (smích), vono většinou tak jak něco plyne, né že 
bych něco měla připravenýho… 
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2.4 Paní Ludmila: „Bejt ješt ě lidem prospěšná.“  
89 let, délka rozhovoru 1:30:30, květen 2014 

 

Úvodní info, téma a účel výzkumu, informovaný souhlas s rozhovorem. 

Výzkumník: Děkuji, že jste si na mě našla čas. 

Respondentka: Ráda. 

V: Prosím můžete mi říct, jak se vám žije v posledních letech? Pokud tomu věku, ve kterém teď jste, 
budeme říkat stáří, jaké to pro vás je, být starý?  

R: No tak já právě jsem mluvila teď tady s kolegyněmi, že když člověk je jako ve věku, kdy je aktivní, 
tak jako si říká, co bude. Teď musím udělat to, ještě bych ráda udělala to. A potom když je v mém věku, 
tak už vlastně převládá myšlenka, jak z toho světa odejdu. I když jako člověk nezanedbává to, že chci 
ještě něco udělat, chci jít se podívat na výstavu, mám zázemí tady na škole, chci pravidelně chodit na 
schůze, je mi líto když jako bych měla něco jinýho, takže takový malý perspektivy člověk má. A 
vzpomínám si na výrok Jaroslava Skály, kterej říkal – „během života má člověk jednu kariéru a ke konci 
té kariéry se musí postarat, aby si zajistil druhou kariéru.“ A to je právě to takový aktivní stáří. A taky je 
jedna jeho věta, měl rád takový bontóny, by jsme řekli, né prezidentský (smích), a tak ten říkal: „být při 
tom ale nikomu nepřekážet“. Tak to je taky. A člověk musí mít přátele, buď rodinu, ale tam se někdy jako 
všecko už odposlouchává, musí mít mimo rodinu přece jenom taky ještě něco jinýho, nějakou, nějaký 
společenství. A nejhorší je, no tak někdo snad, já jsem myslím individualista, já nemám ráda velkou 
společnost, ale přece musím mít různé zázemí, a třeba v rodině, která žije v Ostravě a né přímo tady, 
takže se scházíme a to je bezva anebo právě že mám ten malej úvazek tady na škole, kde jsem našla 
krásný zázemí, a vím že, mám takovej pocit, že mně berou (smích), i když, i když je člověk, a todle je 
myslím v životě velmi důležitý, aby člověk nezůstal, nezůstal. Nezkoušela jsem, chodím do kostela teda 
tak tam taky, taky  jsou takový ty shromáždění těch penzistů, ale zatím se mi ne, nebo bydlím blízko 
seniorského domu, kde se taky scházejí penzisti, ale tohleto se mi zatím nechce, jako radši jsem mezi 
lidma, kteří jsou ještě aktivní, a nejenom kteří vzpomínaj na to co zažili. Stačí, jo?  

V: Čím více budete mluvit, tím lépe pro nás. 

R: Smích. 

V: Jak se to stáří ve vašem životě objevilo, kdy jste začala mít pocit, že už to jako přichází a jaký to bylo? 

R: (asi 5 s. přemýšlí). Víte já jsem o tomhletom nikdy nepřemejšlela. Jako… opravdu nevím, opravdu 
nevím, že bych nějak, jako možná v takových nějakých jednotlivostech. Například před rokem jsem ještě 
hupsla dobře do tramvaje, když jako není ten můstek. A teď se musím chytit a vytáhnout se. Tak 
takovéhle nějaké situace jsou, kdy já si to uvědomím. Anebo, nebo (přemýšlí) jestli nějakej příklad.. já 
prostě si neříkám, že jsem stará. Jo tak jako to, jako toto, to nějak jako si nepřipouštím. Já to vím, a 
nemusím si to pořád jako připomínat v nějaký situaci. Anebo jsem víc unavená třeba. Dřív jsem nikdy 
nespala po obědě a teď jako cítím, vypiju si kafíčko, teď mám ráda sladký, tak si vždycky něco k tomu a 
pak jako se (naznačuje že ji padá hlava). No a zajímám se ještě o svět, dívám se na televizi, chci a na 24, 
kde si můžu taky tam dolů přečíst to důležitý, co se ve světě děje a pak, pak mám velice ráda ruční práce. 
Já jsem jako měla tu smůlu anebo to štěstí, že mně vyhodili za Hitlera ze sexty, nebyla jsem nějaká 
významná jako premiantka a tam nás vyhodili ze šesti dvě, který museli opustit to studium, to byla nějaká 
vyhláška tenkrát, a náhodou se tam otevřela u nás ta.. rodinná škola. A já jsem ty dva roky, jako do 
maturity, tak já jsem chodila do rodinný školy a tam jsem se moc věcí naučila takových praktickejch. 
Vyšívání a já nevím co všecko a hospodaření a takový věci, a potom jsem, potom jsem, v sextě mi kolega 
řekl, že jedna zdravotně sociální škola, že přijímá tyhlety sextáky, který jako vypadli. Takže to bylo ještě 
před převratem v čtyřicátým čtvrtým roce, tak já jsem tam dělala jako zkoušku a udělala jsem jí. A potom 
mezi prvním a druhým ročníkem jsem si mohla udělat maturitu o prázdninách tak jsem si udělala tu 
maturitu na gymnáziu. A jako, myslím si, že ty dva roky nebyly ztracený v mém životě, když to hodnotím 
zpět, že vlastně mimo tu haha já jsem nikdy nebyla vědeckej typ, že bych jako dělala nějakou takovouhle 
práci, takže se mi to taky hodilo potom do života a samozřejmě my jsme neměli velkej plat tak já jsem si 
mohla ušít, mohla jsem si dělat věci, trošku jako naše rodina je trošku výtvarně nadaná, tak já jsem zase si 
vyšívala a dělala jsem takový všelijaký vzory anebo jsem pletla a tohleto. Tak tohleto mně všecko 
vyvažovalo tu starost, kterou jsem měla o pacienty a pak jsem přišla domů a mohla jsem se takto, jak se 
to říká, realizovat (smích). V těhletěch ručních pracech.  
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V: A realizujete se dodnes v tom?  

R: Realizuju se dodnes, ano a teď právě nemám, v současný době jsem nervózní (smich), že nemám, že 
nemám, už k Vánocům jsem dostala vlnu a z tý jsem si udělala tak jako podle sebe, já nemám ráda vzory, 
udělala takovou vestu, no a teď, teď jsem dělala třeba takový papuče, který jsem rozdala, spousta lidem, 
anebo takhle na to (ukazuje posunkem asi čepici), tak takovýhle, takovýhle jako. A ještě co dělám, tak já 
nejsem tak jako, brat, kterej je o pět let mladší, tak ten dělá křížovky a já nemám takovej rozhled a 
nemám todlecto, tak já miluju sudoku. A ta sudoka mně, když mám nějaký starosti, tak já musím myslet 
na to, jako, abych to vyluštila, žejo. Tyhlety myšlenky, který jsou takový, že pořád se vám vracej, že jak 
to dopadne, a co bude, a měla jsem to udělat jinak, já trošku jsem taková úzkostná, tak neměla jsem 
tohleto říct třeba jo a tyhlety, jako si vyčítám věci jo? A když si sednu k tý sudoku, tak prostě musim, 
musim, když chci jí vyřešit tak prostě na všecky tydlety myšlenky (mávne rukou). A je zajímavý, teda 
možná pro mě, že já než usnu, tak luštím sudoku, mám takovou, si lehnu a mám takovou (ukazuje 
obdélník) a tam ťukám jo a pak, pak se mi začnou zavírat oči. (Smích) 

V: Takže to je pro vás také jako relaxace?  

R: no je to, je to vlastně relaxace (kýve hlavou). Ano. A je to myslím taky abych ne, ne… odehnala pocit 
nudy. To je nejhorší. Jo? Takže jako si myslím v tom stáří, že člověk, pokuď má zahrádku a baví ho to, 
tak je to bezva, že něco kde by se jako realizoval, kde by, kde by, co by ho těšilo teda. Tak právě já 
myslím, že asi todleto je, a teď právě jako když nemám nic rozdělanýho a tak si říkám - pořád nemůžeš 
sedět u tý sudoky. Víte jako, tam bych jako viděla, jak jste se mně ptala před tím, jako že pociťuju stáří, 
když najednou se začnu nudit. (Smích). Jo? To myslím že je, že je jako důležitý. A potom co je důležitý, 
je že mi pán bůh dal tu schopnost, že snažím se, prostě de to automaticky, na věcech vidět to pozitivní. že 
se nezabejvám moc tím, jakže to nevyšlo. Ale zas ta úzkost trošku mluví proti tomu, ale to se nedá nic 
dělat. Ale partner vždycky říkal – nespekulujte nad tím moc, že to nešlo, ale špekulujte nad tím, aby to 
šlo. A todleto taky je myslím k tomu pozitivnímu přístupu k životu i ve stáří, že když člověk bude – můžu 
plakat pořád – jé, já do tý tramvaje nevylezu, a co když přijede tadleta tramvaj a to, a jestli mi někdo 
pomůže a tak je to, myslím, blbý je říct, neproduktivní. Kdyžto já vidím, že lidi jsou ke mně ochotni, když 
vylezu do tý tramvaje a že mně pustěj sedět a nepláču nad tím, že si nemůžu sednout. Tak asi takhle.  

V: No…napadá mě k tomu řada otázek mimo scénář, například jak vy vnímáte lidi, kteří jsou mnohem 
mladší než vy a mají spoustu problémů, litují se a vnímají svět negativně. 

R: Ano (kýve hlavou). 

V: Jaké je to pro vás, jak to vy vnímáte, co si o tom myslíte? Anebo proč vy jste jiná, díky čemu?  

R: já si, já si myslím že, třeba v tramvaji si vzpomenu na nějakej příklad, že tam nějakej starej člověk 
třeba hudruje nad tím mladým a tak já říkám, jako vevnitř si říkám – tak proč nejseš tolerantní, proč teda 
na toho mladýho, no tak, protože je takovej, nedá se nic dělat a takhle, takhle ho spíš poštveš. Ale to si 
říkám jako vevnitř, nehádám se s lidma. A vnímám to špatně, když vidím ty důchodce a takový, že jsou 
zatrpklí a že, tak to vnímám špatně. Počkejte, ještě na něco jsem si vzpomněla a už mi to zase uteklo. To 
je ono, jo? Někdy chci říct něco a už to mám tak v hlavě jako, a když začnu, tak si nevzpomenu na to 
jméno toho, o kterým jsem chtěla, kterýho jsem chtěla pochválit nebo tak jo. Tak todleto je asi takto. A 
ještě jste se ptala, já mám dojem, já jsem vyrůstala bez tatínka. Můj otec byl lesní inženýr a v zákopech 
heinlainovec, kterej kradl, tak tatínek si zavolal někoho z ředitelství, tak to šli vyšetřovat, a když to 
vyšetřili, tak šli dolů z tý hájovny a on tatínka zastřelil. Sám se oběsil, ale to to. A my jsme byli zrovna 
v Jugoslávii, čekali jsme na něj, takže jsme dostali telegram abychom se vrátili a mně bylo tenkrát deset 
let, takže já jsem takhle přišla, přišla vo otce, a vyrůstala jsem vlastně s maminkou, která byla velice 
zbožná, a takže jsem tyhlety základy toho křesťanského života měla hluboko v sobě a i když jsem potom, 
když jsem přišla do naší nemocnice žejo, tak můj šéf vlastně se stal mým partnerem a mně to jako nešlo 
do kontaktu s tím křesťanstvím, takže jsem přestala bejt, jak se tomu říká, praktikující. Ale nebyla jsem 
nevěřící, ale nebyla jsem praktikující a potom to je taky taková shoda náhod, když partner zemřel, tak 
jedna kolegyně, která, psychoterapeutka, která zase našla víru, a žádala mně, jestli bych jí nebyla 
kmotrou. Tak já jsem si řekla, tak proč ne, mám tě ráda, tak proč bych ti nebyla kmotrou, ale, jako ona mě 
zase přivedla k tomu jít ke zpovědi, jo a k tomu aktivnímu životu a já ji moc děkuju, že zase jsem se stala 
v tom stáří, jsem se stala zase jako zamlada, jo jako zamlada jsem se stala praktikující katoličkou a to mně 
myslím taky hodně pomáhá. Protože chodím do kostela, mám ráda mši svatou, latinskou mši svatou, 
protože mi to zase připomíná mládí, protože tehdá, takže takhle shoda náhod, já nevím kdo, jako si 
myslím, že to řídí tam někdo nahoře, a že mně, že mně jako chrání, abych nepropadla beznaději. 
Poněvadž taky v tom mládí jsem toho tatínka neměla, takže jsem byla nejstarší, takže jsem byla taková 
jako mamince jsem spíš pomáhala, a potom to studium na tý sociální škole, jsem chodila, chodili jsme 
nejenom, že jsme měli teda ty odborný, to byla výborná škola, dostala jsem diplom od Alice Masarykový 
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(smích) tenkrát ještě to šlo, že jo. Takže, takže jsem, jako, těm druhým lidem pomáhat, nebo bejt k nim 
vstřícná, jako ono se říká a taky to myslím někdo říkal, že není, nebo když tady na škole přijímáme, tak 
když lidi říkaj – já chci pomáhat. Ale ono to je lepší říct – já chci bejt tomu druhýmu prospěšnej. A 
najit… pomáhat je když dám dvacetník, že jo, nebo to a to bejt pro něj prospěšnej je jako jako trochu víc 
než jenom pomáhat, no. Takže ale, když se to všeobecně myslí, nejenom to, takový. Tak že můj život byl 
vlastně připravenej na to už v tom mládí, a že jsem našla teda svojí parketu. 

V: Že jste se realizovala. 

R: No, no (kýve hlavou, delší ticho, úsměv) 

V: To je velmi pěkné. A teď přemýšlím, základní otázku, na kterou hledáme odpověď je, že aktivní lidi, 
kteří jsou v tom starším věku šťastní, díky čemu to je? Co je to toho jakoby…co to tam je, za tím.  

R: Ano (kýve hlavou). 

V: Dalo by se říct, že u vás je to právě ta pomoc druhým?  

R: Já si myslím, že jo. Já nemám takovou, měla jsem v životě jenom jednu přítelkyni, který jsem řekla 
všechno. A ta umřela na srdeční, psycholožka, teda sociální pracovnice a vystudovala potom psychologii 
a pak jsem měla jako bližší lidi, ale nikdy jsem už neměla nikoho, komu bych řekla všechno. Jo? Ale 
měla jsem blízké lidi, a třeba, třeba v tý naší práci my jsme měli klub pacientů. Že jsme s nima chodili a 
to mi jako vyhovovalo, být mezi lidma, být s nima jako v souznění, bych řekla, ale nebýt jako vázaná na 
nich, a to jako pomoc, to u mě pořád ještě je, jo když přijde někdo do tramvaje tak já vstanu, jo a když je 
s hůlkou a to, to mně přímo nutí. Někdo má asi jako v sobě asi vlivem dětství špatnýho že pořád nadává, 
tak já mám tohleto a bratr mi právě vyčítá, když mám takhle, ne vyčítá, ale říká mi – ty chceš všecko 
organizovat. Teď mám přítelkyni, která je, ne přítelkyni, známou, s kterou jsem celej život pracovala u 
nás na záchytce a stýkáme se, tak je ve velmi svízelný situaci a já hledám, hledám, jak bych jí pomohla, 
jo. A Václav říká – ty furt musíš něco organizovat (smích). Takovou mám povahu. Holt takovej jsem holt 
tvor. 

V: A vlastně pan Miroslav, on byl ještě starší?  

R: Devět let. 

V: A kolik vám bylo, když zemřel?  

R: No to bylo nula sedum, tak to znamená že.., my jsme byli víc přátelé jako milenci bych řekla, jo? Tak 
asi.  

V: Partneři. 

R: Jo, partneři, ano. Ale já jsem se vždycky o něj jako starala, on měl volnej život, nejdřív byl, nejdřív byl 
teda ženatej, to bylo asi dva roky myslím co jsme se znali, a pak se rozvedl, a jemu vyhovoval takovej 
volnej život a mně vyhovovalo zase to přátelství a to že jsme mohli společně dělat na něčem, co mělo 
smysl a moc toho volného času jsme netrávili, my jsme chodili na koncerty, my jsme chodili do divadel, 
každej jsme teda bydlel zvlášť, my jsme trávili dovolený spolu, nejdřív pěší, potom na kole, to bylo, celou 
republiku takhle jsme prošli, a potom až teprve když ke stáru Miroslav, v jejich rodě se zrakem to je 
špatný, tak jako se přestěhoval do ulice, kde měl byt, takže tam jsme potom byli sami a jako už jsem se o 
něj starala od rána do večera že jsme takhle jako byli. Ale jinak jsme byli, opravdu jsme měli oba dva 
dost jako času pro sebe a já jsem to užívala, jak už jsme se zmínila v té výtvarný a v takový tý domácí 
práci u sebe a Miroslav zase si žil tak jak mu to vyhovovalo, prostě. Ale já si myslím že, právě jak jsem 
neměla otce, a Miroslav byl takovej jako ráznej, takže ten vzor toho muže, kterej je rozhodnej a kterej, 
kterej… jako že mi taky ho trochu nahrazoval asi potom. I proto ta vazba na něj, že byla.  

V: Já jsem se ještě chtěla dostat k tomu, že vlastně ta raná fáze vašeho stáří byla vlastně ještě s panem 
Miroslavem, že to jste tak plynule přešli, že tam nebyl skok, že by byl najednou důchod. 

R:  Ne, ne. My jsme taky vlastně ještě se Studničkovejma, teď měla ta fakulta dvacet let. Takže jsme 
založili vysokou školu, počkejte to bylo před tím ještě to bylo fakulta. Jo tenkrát ještě říkali fakulta a bylo 
kolem toho, takže to byla taková pomáhající, a teda tam jsme vlastně začali, to už jsme byli oba dva 
v důchodu, ale hodně nás to naplňovalo, že jsme tam byli jako činní a Miroslav přednášel anebo a jsme 
tam chodili a takový ještě to člověk nebyl vyřazenej z toho pracovního prostředí. I když nepracoval denně 
a nějaký takový, tak tam to vlastně začalo, ta druhá kariéra. A potom ještě já nevím za kolik let byla 
založena tady taky ta vysoká škola, a ještě byl institut, tam jsem moc jako nechodila, ale že to bylo takový 
jako opravdu, jako v tom stáří já vidím jak je důležitý jako se nevzdat a nejezdit jenom, chodit do klubu 
domova důchodců a jezdit s autobusem na nějaký ty (smích) šmejdi viďte nebo jak se to teď říká. A nebo 
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i když jsou dva tak prosím, na ty výlety dělat a tak, to taky je dobrá náplň, protože já nejezdím, ale velice 
se ráda dívám na ty historický, ale spíš bych řekla archeologický věci mě zajímaj, jo? Když dívám se na 
Zoom anebo.. žádný seriály, to je, to je (nesouhlasně točí hlavou). Samozřejmě chci vědět co se děje ve 
světě, tak ale taky je zajímavý, čím jsme starší, takže dřív jsem spíš poslouchala rádio a ty zprávy a 
takový věci a hudbu a teď co jsem starší tak se víc dívám, to jsem si uvědomila před několika měsíci, že 
se víc dívá na televizi a na zprávy teda, na televizní zprávy, že mi jako, jako ten obraz, nějak nevím proč 
no. Nevím proč jako se to takhle trošku jako změnilo. Dřív mi stačilo opravdu ty správy na radiožurnálu, 
taky někdy si to takhle udělám no.  

V: Přemýšlím, jak se vás zeptat. Tak vy jste aktivní například na té fakultě. A stane se vám, že se vám 
nechce? Například jít do práce?  

R: Počkejte, já se zamýšlím. Počkejte, na něco se mi nechtělo, jo ale to nebylo na fakultě, to nebylo 
tohleto. Ale já chodím k nám do nemocnice, třeba tam na klus, pacienti tam to nemaj, ale ženy jdou po tý 
koleji, jako jsme to tenkrát my měli, a ještě ji velice dobře zorganizovali, a já jsem měla ujednáno, ještě 
s jedním pacientem, se kterým se občas sejdu, že tam půjdeme oba dva. A když jsem mu to připomínala, 
tak on říkal – já nemůžu, já jsem na to zapomněl. A tady se mi nechtělo. Jo, tady se mi už nechtělo, že jo, 
tam bych byla jenom jako, jako posluchač. Ale když mám povinnost, tak to, to nemůžu zase říct, že by se 
mi nechtělo. 

V: Takže to vůbec nepřipadá v úvahu? 

R: Tak to si nemůžu zatím vůbec vybavit. Jako chodím, když tady rektor není, tu středu, a já musím, nebo 
chci tady taky něco odevzdat, tak když tam dělám kontrolu všech a sepisuju jeho knihy a tak dále, tak to 
se mi vždycky chce, to není, že by se mi nechtělo tu středu. Anebo na schůzi, když je tady. Anebo na to, 
naopak se na tu fakultu se těším. Poněvadž už tam taky znám dost lidí, že jo.  A dělám tam, razítkuju, 
naučila jsem se dvojruč, razítkovat (smích), takže mi to odsejpá, nechci aby tam byla fronta, no a tak.  

V: Takže vám se vůbec nestává, že máte někam jít a nechce se vám? Že byste si říkala: „Ále, zase…“. 

R: Nó, podívejte se, to spíš na nákup. Jo? Ne na to. Na nákup, to ano. To mám. To jsem ráda, třeba 
dneska, zejtra je čtvrtek tak nemám nic, ale pozvali mě na klus, tak to já určitě pudu. To né že jako chce 
nehce, když řeknu ano, tak to jako je pro mě. Jako ale nechce se mi uklízet, nechce se mi jo, takovýhle 
věci, jo? Kde jako nemám závazek, že tam musím, tak to vodkládám. To vodkládám. No, tak, to je asi, 
asi, tam se mi nechce, jo to se mi nechce. Anebo se mi nechce umejt nádobí. Jo takový tyhlety věci, 
takový, který nemusej bejt, ale který já považuju, že jsou důležitý, tak tam se mi, tam se mi, neomluvím 
se, dneska jsem špatně spala, nebo jo, dneska nepřijdu nebo, to ne, to ne. Ale to pociťuju teďka dost často, 
že se mi nechce do těch domácích prací anebo řeknu, jo už mám plnej koš odpadků, tak já ho vynesu, 
(mávne rukou) nó to stačí až zejtra (smích). Jo takovýhle věci ano. A to je, jako věkem se to stupňuje 
tyhlety. 

V: No… potom je tu otázka, vy jste to už v podstatě říkala ale – co je pro vás v životě důležité. Řídíte se 
v životě dle něčeho, máte nějaký krédo, motto?  

R: No to je já myslím ten, život křesťana. Jo, že tohleto je, že respektuju desatero přikázání. A tam 
vlastně je obsaženo všecko. A jinak krédo života, ještě teda něco pro lidi udělat abych nebyla lidem na 
obtíž. Když jsem říkala, že se dívám, teda teď jakej bude odchod, odchod z tohoto světa, tak mám strach, 
abych nebyla lidem na obtíž. A říkám si – neměla bys už jako, druhým to radím a sama to nedělám 
(smích), ale protože, protože, když to má bejt teda upřímný, a má to být pro lidi, já (odmlka) mám různý 
obtíže zdravotní. Ale, já nejdu k doktorovi. S maličkostma. Nevim, jo? Prostě, prostě mně zlobí někdy 
žaludek a já nejdu k doktorovi. Poněvadž mně to přestane. A proč bych chodila k doktorovi, kterej, mně 
v mém věku, pošle na to, na to, na to vyšetření. A teď tam zjistěj a řeknou – pani Svobodová, musíte jít 
teda na operaci. A já si říkám, já jakobych se připravovala na ten odchod takovej docela normální, že  jo. 
Ale já nevím, jakej bude, jestli tam nebude několik měsíců, že budu teda odkázaná na pomoc těch 
druhých, tak to příjmu, ale rozhodně nechci, nechci si jako nějakým způsobem ten život prodlužovat tím 
že budu. Já chodím na oční, já chodím, mám moc dobrou pani doktorku.., Jéé ahoj! (někdo vešel do 
místnosti). Já chodím k paní doktorce, ortopedka, a ta řekla, že by mi píchala do kolen nějakou tu, tak k ní 
chodím na kontrolu, a tam se necítím ohrožena tím, že mně pošle na nějaký tadydle ty věci (ukazuje na 
břicho). A pak chodím na srdeční, poněvadž jsem měla s tlakem něco, a tak ta paní doktorka ta taky mě 
vždycky pošle na nějaký, udělá ty vyšetření laboratorní všecky a takže. Tohleto jsou tři doktoři a pak 
přece jenom, tady s paní doktorkou to když bylo s Miroslavem špatně tak takové drobný antidepresivum, 
tak to beru pořád, tak nemyslím, že by toho bylo tolik, že bych jako byla euforická, ale že mně to trochu 
přece jenom pomůže z nějakých těch. Tak to beru jeden prášek denně, ráno. Pod kontrolou tady 
psychiatra. Jo, takže léky beru, ale nevím, kdo mě to předepsal, jako je to taky podpůrné, Gerentan, a to je 
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na prokrvení mozku, že jako, tak to beru, a kupuju si to. Pak praskaly mi žilky, takže jsem, někdo mě 
doporučil, myslím že ta pani doktorka srdeční, Askorutin. Tak to je C vitamin nějakej a to si taky kupuju 
a vopravdu mi nepraskaj, jo to jsem si řekla, aby mi to nepraskalo v hlavě, no a pak, co beru ještě, na 
snížení cholesterolu, oni jsou dva cholesteroly, tak ten druhej, tak to má podpořit nějak, to beru večer. 
Počkejte, co ještě beru. Moduretik, no to mě říká, že to nemá smysl, ale já už když takhle něco začnu, tak 
už to dělám. No a to je asi všecko. Takže spíš beru takový ty podpůrný, než že bych to musela mít, že 
když bych to nevzala tak že by. S tlakem mám teď hodně dost nízkej, takže se někdy tak  jako to, takže si 
musím sednout a ne hned vyskočit, protože člověk má jinej tlak, když sedí a jinej když, když to uděláte 
moc rychle, tak se zakolísáte.  

V: Vy jste se už trošku toho dotkla, nemusíme o tom hovořit, ale je to vlastně takové důležité téma 
v tomto věku, vlastně příprava na ten konec. Jak to, jak to berete? Co to pro vás znamená, přemýšlíte o 
tom někdy?  

R: No já právě říkám, že se jako připravuju. Nechci, nechci, aby můj organizmus někdo jako uměle jako 
udržoval. Paní vy máte, vy máte já nevím kde něco, musíme to operovat. Jo? To já jsem, to já nechci. Já 
to beru tak, jak to přijde, tak to přijde. Nemůžu to ovlivnit a když teda už třeba bych měla bolesti, který 
nemůžu snýst, no tak tu sanitku asi zavolám. Jo, to nevím teda, ale asi asi jo, že bych. Ale třeba kdybych 
měla nějakej infarkt, třeba jo? A věděla bych, že to asi takhle je, tak to už bych… jako Hubálek odešel, 
ten to měl teda tak zlý, že zavolal tu záchranku a ta záchranka přišla, ale já už bych ji nevolala, asi. Jo? To 
už to, jako. Vím, že to musí přijít a je v rukou božích kdy to bude, jak to bude, já to ovlivnit nemůžu, a 
tak čekám, až to přijde.  

V: Vy máte strašnou výhodu, anebo dar, že jste taková vyrovnaná.  

R: Ano. 

V: S tím vším.  

R:  Víte a nakonec, nakonec taky že jsem sama. Víte, kdybych měla třeba děti a měla nemocnou dceru, 
nebo, takže bych měla jako strach nebo co. Ale mým odchodem, mým odchodem nikdo neutrpí. Jo? Lidi 
si zapláčou, třeba co mně mají rádi, ale ten můj odchod neovlivní jejich život nějak negativně. Když, 
když, něco jsem si třeba našetřila nebo co jsem měla, takže jsem to rozdala, taky, takovej byt a tu 
chalupu, ale, ale, takhle se na to dívám. Jo, že, že protože žiju sama, tak že člověk, třeba kdybych měla 
nemocnýho manžela, a teď já bych odešla, tak bych si říkala tak co on chudák jako. Víte, že tyhleti lidi, 
kdo je na jejich životě ještě nějakým způsobem závislej, tak mají to horší, myslet na ten odchod. A musej 
to tak nějak zajišťovat jinak. Ale já právě že tak, takhle to cejtím. Takhle to vidim (smích). 

V: To je hezký, hm, ješte pár otázek máme… 

PAUZA: respondentka na chvilku odchází do vedlejší místnosti 

V: Ták. Ráda bych se vás zeptala, jaké jsou vaše očekávání, plány a vize do budoucnosti. 

R: (překvapeně zdvihá obočí, chvilku přemýšlí) No, já bych. Jako nic už asi tvořit nebudu. Ale třeba náš 
primář chtěl na mně, že by to vydal, kdybych napsala svůj životopis. A to je pro mě, to je pro mě teda 
velikánská zátěž. Já nevím, jestli se do toho pustit, nebo nepustit. Nějak se mi do toho nechce. A já, když 
má primář jako čas, tak si popovídáme, jak si povídáme s váma, tak si popovídáme o tý naší aktivní 
pracovní éře, a tak to jsem schopna. Ale jako sednout si a psát, to, to nevím. Takže to by byl, to by byl, 
kdybych to přijala, tak to by byl plán do budoucnosti. Ale já, já váhám. Váhám. A jinak teda, jsem ráda, 
že můžu chodit tak jako, já bych to chtěla ty drobný povinnosti, který mám, tak bych chtěla, aby trvali, 
abych je nemusela jako opustit. Ale abych se do něčeho pouštěla, to ne. (chvíli přemýšlí). Jako spíš ta 
příprava na smrt (smích). Tak, asi v tomhletom věku. Abych jak říkal Jaroslav Skála – bejt ještě lidem 
prospěšná. To, to. Abych těm kolem co mám, třeba ta rodina, kterou mám, tu milou rodinu mám 
v Olomouci, tak tam. Teď tady zrovna Zdenda byl. Sestra je o tři roky mladší než já, a ta je psychicky na 
tom špatně, ale má rodinu, která se o ní postará, i manžela druhýho, ona se podruhý vdala. Takže vidím, 
jakej je to rozdíl, když člověk je solitér, anebo když je vlastně v rodině. Ta rodina se, jakože myslíte plány 
do budoucna, tak. A taky se někdy zabejvám tím, že ten starej člověk má třeba nárok na to, aby vodešel 
doma, ale má právo chtít na tý generaci budoucí, aby vona se něčeho zřekla, v zájmu toho, že toho 
starýho člověka jako doprovodí? To je velkej otazník. Pro mě teda, když o tom přemejšlím. Já to 
nemusím, já to nemusím řešit, ale když teda dcera by se měla jako omezit svoji pracovní činnost a neměla 
by jet do Ameriky, kde to má vyjednávat, protože její maminka umírá, tak má to ta maminka chtít na ní? 
Aby se zřekla tý cesty? Jo? Takovýhle myšlenky mě někdy teda napadaj. Když jako hodnotím, to co jistě, 
to bylo jednoduchý dřív, když to byly statky a takový, a byly tam tři generace, tak ten člověk tam mohl 
v tom domácím prostředí jako odejít, ale, když to vemu u tý sestry, tak oni se tam u ní vystřídaj, tak ona 
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taky chodila ven, demence a alzheimer nějak je to dohromady, a teď když oni maj platit, teda když 
nemůžou sami tak platit pečovatelku, hodinu sto korun, a bude tam třeba jenom oni přídou třeba jenom se 
tam vyspat, tak to stojí třeba osumset korun denně. Tak můžeme to chtít na tý generaci, aby se zadlužili, 
aby si vypůjčili, a na splátky, to je taky, váš projekt teda taky by o tom měl jako přemejšlet a ptát se lidí 
jestli je to ono. Ale zase ten stát tolik těch, dostat se do ústavu, nějakého solidního, péče o, to pořádně 
není, že.  

V: Je to hodně těžké morální dilema, a myslím, že křesťané to mají jednodušší, ale nikdo nemá právo 
rozhodnout za tu rodinu.  

R. Jistě, jistě.  

V: Ale víte, například se říká, že ty rodiny, které pečují o umírajícího, tak že oni tím strašně moc získají. 
Protože pro ně to je, jim se to jakoby celé smysluplně uzavře.   

R: Ano, ano. No to já taky vím s Miroslavem, ten umřel vedle nás (chvíli přemýšlí, začne se usmívat). To 
bylo taky, taky… Halík měl mši svatou a my jsme ho pozvali, aby udělal Miroslavovi poslední pomazání. 
A on přišel, poslední pomazání, Miroslav odešel, a primář mu zavřel oči (delší ticho, ale usmívá se). 

V: To je krásné. 

R: No jo. No a člověk se tomu nemůže vyhýbat, že jo. Není to jako, já si pamatuju, nevím proč, tak jsem 
slyšela, někdo jak ty primitivní národy, jak jim záleželo na tom, aby člověk byl prospěšný, aby nezavazel. 
A že ten starej člověk musel vylízt vždycky na strom, oni zatřepali s tím (ukazuje jako že třese stromem), 
vysoko nahoru, a když tam vydržel, tak ješte byl schopen jako. A když s tím zatřepali a on to nevydržel, 
tak byl konec. (smích). Tak tohleto já nevím kde jsem to četla, nebo slyšela, tak si to velice, si to 
pamatuju. (smích).  

V: No jo, tak už tu máme jenom pár… Takže, je něco, co byste na svém životě změnila, kdybyste mohla?  

R: (asi 3 s. ticho, přemýšlí) Já myslím, že ne. (kroutí hlavou) Já myslím, že ne. Ne, já myslím, že já jsem, 
že jsem, nechtě-, ne, opravdu ne.  

V: Dobře. A co byste vzkázala lidem, které stáří čeká.  

R: Tak aby věděli, že stáří přijde, aby nečekali, že budou mít potom volnost, a že se zbaví všech 
povinností, poněvadž tím se dostanou do pekla, že nebudou jako vědět, aby věděli, jak říkal Jaroslav 
Skála, že připravit si na to stáří něco, co budou moct dělat a co je jako, co je uspokojí. Ne jenom, aby oni 
uspokojovali sami sebe, ale taky aby byli, jak říkám, pro mě to v životě moc znamená, aby byl člověk 
prospěšnej k těm lidem a mohl jako, ještě, aby nebyl tak sobeckej, že bude jenom jezdit a já nevím co, 
prostě aby myslel, aby se připravoval na to stáří. Aby se připravoval. A já kdybych, nevím, jak bych na to 
reagovala, ale právě, často slyším – já se těším do penze. Joo, já se teším, už do penze, já se těším.  A 
nevím co za tím je, na co se těší. Jo, ten dotyčnej, co to říká. A aby ti, co to jako takhle cítí, aby si jako 
řekli, na co se teda já těším. Na to, že nebudu muset vstávat? To tě neuspokojí. Jo? Aby si sami 
zodpověděli, jestli to těšení má, jako nějakej smysl a, já nevím, jak bych to vyjádřila. Ale možná, že mi 
trošku rozumíte. Jo, že aby se netěšili na falešný věci, tak. Aby si připravovali dobré věci, prospěšné věci, 
pro svou radost, ale né prkotiny. (smích).  

V: To je super.  Poslední otázka: je něco, nějaká oblast, která je pro vás významná a my jsme se na ni 
nezeptali?  

R: Já nevím, já mám dojem, že jsme probrali všecko. Vopravdu nevím, že by něco bylo. Všecko jsme 
řekli.  

V: Super, děkuji velmi pěkně, kdyby vás dodatečně ještě něco napadlo, můžeme se ještě někdy příště na 
chvíli sejít. Bylo to velmi krásné.   

R: Já taky děkuju. 
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2.5 Pan Josef: „Jakmile člověk zůstane ležet na kanapi anebo 
v posteli, tak je konec.“ 

93 let, délka rozhovoru 0:36:34, květen 2014 

 

Úvodní info, téma a účel výzkumu, informovaný souhlas s rozhovorem 

Výzkumník: Slyšeli jsme, že Váš životní příběh je výjimečný. Mohl by jste nám ho prosím trochu 
přiblížit?  

Respondent: Tak velice stručně. Ve dvaceti letech jsem šel do koncentračního tábora Terezín, do tak 
zvanýho ghetta, který ale ve skutečnosti byl tábor. Tam jsem byl dva roky, pak jsem byl poslán do 
Osvětimi, Osvětimi Březinky, do toho největšího vyhlazovacího tábora, a v Terezíně byla taky moje 
snoubenka, kterou jsem poznal v roce 38, a chtěla jet se mnou dobrovolně a to šlo jedině tak, že jsme měli 
svatbu. Takže my jsme měli svatbu a naše svatební cesta byla do toho největšího vyhlazovacího tábora, 
kde jsme byli sedm měsíců, výjimečně jsme to přežili, protože pak si nějak esesáci vzpomněli, takhle oni 
založili v roce 1943 takzvaný český rodinný tábor, to je Březinka, kde byly celé rodiny pohromadě, no 
dohromady. A chtěli vždycky po šesti měsících ty, které ještě přežily poslat do plynu. Což udělali s tím 
prvním transportem, který přišel v září 43. I my jsme měli jít po šesti měsících do plynu. Ale pak se nějací 
(není rozumět) rozhodli a přišli k názoru, že ještě je tam pár lidí, kteří jsou relativně schopni pracovat. 
Takže byly vybraní ti práce schopní, takže se konala selekce, kterou řídil Mengele, což je dnes hodně 
známý, a já jsem byl poslán do dalšího jinýho tábora a moje žena taky. Její maminka bohužel skončila 
v plynu. Můj táta spáchal sebevraždu v roce 1940, protože po atentátu na Heydrycha poslali němci celej 
jeden transport do Polska, který zahynul v komorách, i s mojí maminkou… Takže, moje ženy, moje 
snoubenka si mě vzala, abychom mohli jet společně, takže naše svatební cesta byla do toho hroznýho 
lágru, poté jsme byly Mengelem vybráni k dalšímu pobytu v jiným koncentračním táboře, každej jinde, 
samozřejmě, já jsem byl i s tisíci mladými lidmi poslán do (není rozumět) v Německu, u Drážďan, kde 
jsme byli deset měsíců, a v dubnu 45 jsme slyšeli blížící se sovětskou frontu. 18. Dubna 45 nám esesáckej 
komandant poručil nastoupit do transportu smrti. Bylo nás asi tři sta, jenom těch, kteří přežili z těch tisíc, 
kteří tam přišli před deseti měsíci. Ten transport smrti trval devatenáct dní, vyšlo nás asi tři sta, devadesát 
sedm zahynulo a v noci ze sedmýho na osmý květen 45 jsme znovu došli do Terezína. Kde už nebyli 
esesáci, kde už byli jenom bývalí vězňové. Moje žena byla v mnoha koncentračních táborech v Německu, 
posledním byl Bergen Belsen, kde dostala skvrnitý tyfus. Takže ležela v nemocnici mezinárodního 
červeného kříže. Já jsem se tedy dostal do Prahy z Terezína a ubytoval jsem se u svého strýce a u svý tety, 
a šel jsem do českého rozhlasu, kde denně vysílali seznam lidí, kteří přežili. A někdo v té nemocnici 
slyšel moji zprávu a řekl to mojí ženě. A ona znovu nabyla sil…. To je velice smutný, už před 17 lety 
zemřela bohužel. 

V: To je silný příběh. Vás to pak nějak ovlivnilo ve Vašem dalším životě? 

R: No jistě. Do roku 2011 jsem jezdil 17 let po celý Evropě a v Spojených Státech. Teď už to bohužel 
nejde, byl jsem jeden týden ještě v lednu byl jsem v Norimberku přednášet ve školách a tři krát se mi tam 
stalo, že jsem upadl. Přednášel jsem ve školách a taky jsem byl mnohokrát ve (není rozumět) , kde jsem 
přednášel v kostelech a v různých křesťanských organizacích. Teď už to bohužel nejde. 

V: A můžete mi říct, jak se vám žije v posledních letech?  

R: No tak nežije se mi nějak moc dobře, že jo. No ale mám dost velkou rodinu, mám dva syny, čtyři 
vnuky, teda tři kluky a jednu vnučku, a pět pravnoučat. Tak zítra oslavujeme narozeniny mý vnučky, tak 
se tam část rodiny sejde.  

V: A pokud tomu věku, ve kterém teď jste, budeme říkat stáří,… 

R: Jinak se tomu nedá říkat. 

V: Tak. Jaké to je? 

R: Lepší je bejt mladej, zdravej, hezkej a bohatej (smích). 

V: A kdybyste třeba mohl říct, jak se to stáří ve vašem životě objevilo, kdy jste si začal připadat třeba 
starý, a jak to pokračovalo. 

R: No to víte. Já jsem teď byl ještě poslední týden v lednu ještě v Norimberku přednášet ve škole. A 
třikrát se mi najednou stalo, že jsem byl na zemi. Najednou jsem spadnul. První co člověka napadne na té 
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zemi je údiv. Co tady dělám, jak to že jsem na zemi, kdo mě sem… no a pak mě lidi zvedali na nohy. Tak 
už si to ale nemůžu dovolit. 

V: A kdyby se vás zeptal někdo z vašich přátel, čím to je, že jste tak aktivní? Co byste jim odpověděl?  

R: To nevim. Tak já si myslím, že přednášení o tom holokaustu ve školách, že to je moje morální 
povinnost. Protože, holokaust se samozřejmě stane součástí historie, už je součástí historie. Ale já to stále 
dělám. Provázím turisty do Terezína, skupinky lidí. Oni často to jsou Američani, ne jenom ale často, oni 
vždycky do těch takových knížek, které tam jsou, že nikdy se to nesmí opakovat, že nikdy to nesmí být 
zapomenuto. No a já říkám, že nejsem takovej optimista, aby to nebylo nikdy zapomenuto, ale aby to 
nebylo moc brzy.  

V: Když se podíváte na lidi ve vašem věku, někteří jsou více aktivní, někteří méně, čím myslíte, že to je?  

R: Nevím, nevím, já opravdu (směje se) nevím. Já si myslím, že člověk pokud není aktivní, pokud se 
jenom povaluje doma, takže stárne rychleji. Nemusí to být fyzická aktivita, ale musí to být něco, co 
člověka trošku drží. Takže já provázím stále do Terezína, někdy Terezín a Lidice.  

V: co je pro vás v životě důležité? 

R: To je přece láska. Ve všech svých podobách. Počkejte, něco vám ukážu. Tady. (vytahuje z tašky 
knížku) Někteří lidé říkají, že jsem to napsal chytře, tak tu to je (podává knížku s vyznačeným úsekem). 

„The most important thing in life is love. 
It has as many appearances as there are facets on  
an artistically shaped diamond 
Without love, love between man and woman, 
parents and children, grandparents and  
grandchildren, love of God, one only vegetates. 
The faces of love also include friendship, 
understanding, tolerance, self-denial, self-sacrifice  
and many others. 
This modest booklet is about some of these. 
 

V: Nádherný. 

R: Víte, já vždycky jak mám ty přednášky, tak se vždycky ptám, co je nejdůležitější?  A oni říkají: rodina, 
zdraví, dokonce mi řekli provokativně sex, což byla provokace 90 letýmu člověku. No a pak občas někdo 
řekne láska. A já mu dám tohle, aby to přečet, což je pak velice pěkný, jak to končí. 

V: Takže tohleto je takové vaše jakoby krédo anebo motto? 

R: Ano, tam se i zmiňuji, kde všude to bylo již použito. 

V: Takže to je vaše původní. 

R: Ano, původní. 

V: Krásný. 

V: A jaké jsou vaše očekávání, plány, vize do budoucnosti?  

R: Je mi devadesát tři. Chtěl bych umřít ve spánku.  

V: Tak to jsme se k tomu dostali, k té smrti. Jak se stavíte k tomu, co nás všechny stejně jednou 
nevyhnutelně potká, ke smrti, k tomu, že tady nejsme věčně?  
 
R. Je to to jediný v životě, co je daný, co je pevný. Bohužel, je to tak. 

V: A je něco, co byste na svém životě změnil, kdybyste mohl?  

R: Myslím, že ne, myslím, že ne. Víte, já jsem byl svým způsobem šťastný v tom, že jsem si vzal ženu, 
kterou jsem miloval, se kterou jsme se opravdu milovali, bohužel zemřela před 17 lety, bylo to velmi 
krásný.  

V: Vypadá to tak, že ten váš vztah s vaší manželkou byl velmi klíčový pro celý váš život.   
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R: Ano. 

V: Můžete k tomu říct ještě trochu víc?  

R. No víte, já jsem ji poznal jako 16 letou dívku, v době puberty, kdy ještě byla velice dívčí, jak se ty 
holky pořád něčemu smějou, ale pak se z ní stala opravdu osobnost. Ona byla opravdu osobnost.  

V: Stalo se to v tom táboře?  

R: Ne ne ne, ještě dřív, některý rodiny, židovský rodiny, jezdili na prázdniny do Brandýsa nad Orlicí. A 
jezdily tam některé rodiny z Vídně. My jsme tam měli takovou velkou společnou (nesrozumitelné) fotbal, 
házenou a nevím co všecko, a jednou se stalo v neděli, že šli jsme po náměstí a já jsem šel s tatínkem, a 
naproti nám přicházela moje žena teda dívka 16 letá se svou tetičkou. A bylo to na náměstí v tom 
Brandýsu nad Orlicí, a tam byl plakát, že odpoledne se koná čaj o páté. A táta říká: Pudeš? A já jsem byl 
po tanečních, bylo mi sedmnáct. A já jsem říkal – no šel bych, ale nemám s kým. A z druhého konce 
právě přicházela dívka, se svou tetou. A táta říkal: hele, znáš támhletu hezkou holku? A já jsem řekl: no 
znám ji. A táta: Tak ji řekni, jestli s tebou půjde odpoledne. Tak jsem se jí zeptal, pak jsem se zeptal tety, 
jestli ji pustí, tak jsme šli spolu tancovat a dobře nám to šlo, a pak jsme chodili tancovat celej život no.  

V: Vzpomínáte na ní často, že?  

R: Stále. Ona byla skutečně krasavice, počkejte (vytahuje fotografii). 

V: Jéé, v pohodě, v pohodě, nic ne nestalo (respondent rozlil skleničku s vodou). 

V: Krásný, moc krásný (reakce na fotografii). 

V: My se v tom našem výzkumu snažíme zjistit, co těm starším lidem dává tu sílu, tu vnitřní sílu. A já 
mám pocit, že u vás by to mohlo být trošku spojeno i s tou vaší paní.  

R: No, já například tady tou knížkou se snažím pro ní vytvořit takový literární pomníček. Protože ona 
byla opravdu osobnost. Jsem si ji vážil. Nejen miloval ale i vážil. Ten náš vztah skutečně byl mimořádnej, 
silný. No mám dva syny, čtyři vnoučata, tři kluky jednu holku, možná že už jsem to říkal, a pět 
pravnoučat, holčičky, samý holčičky. Zítra slavíme narozeniny jedný vnučky, tak uvidím část naší rodiny.  

V: Já bych se chtěla ještě trochu vrátit k tomu stáří, co byste vzkázal těm lidem, které stáří čeká? 

R: Aktivitu, aktivitu. Jakmile člověk zůstane jenom ležet na kanapi anebo v posteli tak je konec. Je nutno 
něco dělat, nemusí to být fyzická práce, že jo. Může dělat výzkum, může studovat univerzitu třetího věku, 
něco. Jo, já si myslím, že jak jsem cestoval po hodně zemích včetně spojených států a hodně zemí 
Evropy, že to mně pomáhalo. A styk s mladými lidmi, a můžu říct, že je to vždycky pochopení. Já jsem 
byl jenom dva krát slovně napaden, ale těch přednášek byly stovky. 

V: Jaké je vlastně vaše původní povolání, jsme se nezeptali? 

R: No, já jsem chtěl studovat medicínu vždycky, to byl můj velikej sen. No a když jsme se pak vrátili, 
žena se vrátila 19. července 1945, a já jsem chtěl studovat medicínu. Ale ona říkala: žádný studium, teď 
začíná život, já chci mít děti. Tak jsem nestudoval, dlouho jsem byl v nakladatelství, tady existovalo 
nakladatelství Arci…(není rozumět) to vám asi nic neříká, možná že by to říkalo vašim rodičům, a pak to 
bylo ministerstvo zahraničních věcí a byl to takzvaný podnik zahraničního obchodu, který se zabýval 
vývozem a dovozem uměleckých předmětů. A jednou částí bylo nakladatelství. Vydávali jsme dětské a 
umělecké knihy, v různých jazycích, nikoliv česky. Já jsem byl, jedno to oddělení bylo nakladatelství, a já 
jsem byl obchodní ředitel toho nakladatelství. Takže jsem v mým zaměstnání směl jet ven. V roce 67 
nebo 68 jsem dokonce byl služebně v New Yorku. To si nikdo nedovedl představit, jakej to byl šok, přijet 
z komunizmu do New Yorku, to se nedá vylíčit.  

V: Hodně vás ovlivnilo to cestování?  

R: Ano. Já mluvím 4 jazyky, ve kterých jsem schopen číst i přednášet, i jsem přednášel taky – německy, 
anglicky, francouzsky i rusky.  
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V: A knížky to je taky vaše láska?  

R. Jo, byla, byla, já už teď bohužel jsem poloslepej, tohleto je protéza (ukazuje na jedno oko), takže já už 
nemohu mnoho číst, je mi to jako velice obtížný.  

V: A co tak děláte večer doma?  

R: No koukám na tu blbou televizi. Co mám dělat jinýho? To mě tolik nenamáhá jako čtení. To když čtu, 
tak musím se po stránce nebo dvou stránkách zastavit a oko si musí odpočinout. Kdyžto na tu televizi to 
tolik nevadí.  

V: Mohl byste nám popsat svůj běžný den? Co děláte? 

R: (smích) No, daří se mi vstávat až po osmý, pak si něco málo trošku přečtu, ale vždycky jenom po 
stránkách a musím si odpočinout, že jo. No a o všechno se starám, musím si nakoupit, musím si vyprat, 
na úklid mě chodí teda jedna ukrajinka, to už nezvládnu jo? Ale jinak mám pračku a peru si. Obstarávám 
veškerý nákup, nevařím si, nevařím si.  

V: A když se vám do něčeho nechce?  

R: No tak nemusím (smích). Nikdo mě nekomanduje.  

V: Na co jsme se vás ještě nezeptali? Je nějaká oblast, která je třeba pro vás důležitá, významná a my 
jsme ji opomněli?  

R: Jako v mým životě?  

V: Ano. 

R: No já si myslím, že ten kdo fakt může, má být i ve stáří aktivní, protože pak když nic nedělá tak… a 
taky mě tohleto cestování za těmi přednáškami pomáhalo. Jo, já jsem vždycky pookřál ve styku s těma 
mladejma lidma a oni mě téměř vždycky pochopili i jsem měl velikej ohlas. No a pak je to někdy pro mě i 
namáhavé, protože když přednáším třeba sto lidem, tak se stane, že když jsou to třeba Američani, po 
přednášce mi každý přijde stisknout ruku, to je pro ně prostě, jo? Pak se se mnou každej, jednotlivě 
vyfotí. Pak se se mnou vyfotěj dvě holky, tři, to je daleko namáhavější, než ta samotná přednáška. A to je 
jako běžný, já ale nemůžu říct ne. To nejde. 

V: Takže vás to nabíjelo vlastně, ty přednášky?  

R: Ano. 

V: A na co bychom se měli ptát lidí ve vašem věku, abychom se dověděli, jak to prožívají? 

R: No já myslím, že je nutný se ptát na aktivitu, nebo jim doporučit nějakou aktivitu, může to být třeba ta 
univerzita třetího stupně, cokoliv ale něco dělat. Já už teda bohužel musím ty přednášky vzdát, protože 
teď v únoru jak jsem upad, to nebylo dobře. 

V: A je ještě pořád něco, co vás baví?  

R: Dobrej film, kterej v televizi nenajdete.  

V: Já jsem se chtěla zeptat takovou soukromou – jakou knížku máte nejraději? Anebo jaké knížky, jakého 
autora?  

R: No tak samozřejmě jsem miloval Čapka. Já jej považuju za jednoho z největších spisovatelů vůbec.  

V: Jak jste mluvil o tom, jak jste přednášel o těch protestantských kostelích, jak to máte s vírou třeba?  

R: Jsem nevěřící. Po holokaustu nemůžu věřit.  
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V: A předtím jste byli?  

R: Né, já jsem nevěřil. Měli jsme rabína, na Vinohradech, kterého jsem měl velice rád, a on měl rád mně, 
říkal, že jsem dobrý student, dokonce mě pozval na (není rozumět), on neměl sám děti, a jemu se podařilo 
včas odjet do Palestíny, jinak bývali by po něm šli Němci, ale odjel do Palestíny. A já jsem nevěděl, že se 
po válce vrátil. Takže mě ani nenapadlo po něm pátrat, a on se vrátil do Prahy. A to mě dodneška mrzí, 
protože kdybychom se byli setkali, tak by to byla veliká radost pro něho i pro mě. Mně to ale vůbec 
nenapadlo. Já jsem byl tak ohromenej, pozitivně, z toho, že se mi vrátila žena, protože těhle  případů je 
velice málo, kdy se oba vrátili, velice často se stalo, že se vrátil jenom jeden. Takže já jsem to považoval 
za ohromný štěstí a nepátral jsem. Kdybych se bejval s ním setkal, tak by to potěšilo oba. A to mě mrzí, 
dodneška.  

V: Takže jste vyrůstal v židovské víře?  

R: No takhle, moji rodiče samozřejmě byli židé, ale nikoliv ortodoxní, ani věřící. Jo? Já jsem chodil dva 
krát za rok do chrámu, ale jenom pro to, aby mě viděl pan radní. To byla v Sázavské ulici, byla 
vybombardovaná, dostala zásah. Takže už neexistuje, teď je tam škola, ve který budu v úterý přednášet.  

V: Takže máte zase něco před sebou. 

R: No, teď mám dost bohatej program.  

V: To já jsem viděla, když jsme domlouvali to setkání zde. 

R: No jo, bez toho diáře nic nevím. 

V: Co třeba máte ještě naplánováno? 

R: No naplánováno, třeba do Terezína na červen, zatím ten květen je celkem volnej.  

V: Tak to je asi všechno, ale kdybyste chtěl třeba ještě něco dodat, co vám teď napadlo… 

V2: já tak přemýšlím, protože vy jste tak moc hezky mluvil o té lásce, je to jediná věc, které věříte, anebo 
se ještě něco najde?  

R: Né, ja nejsem věřící. Prostě přátelství mezi lidmi, přátelství je základ, a to všecko, tolerance, 
sebeobětování, každej druh lásky. Tak nevím, jestli jsem vám pomoh, tak jsem rád.  

V: Vy jste nám moc pomoh, děkujeme. 
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3 Otevřené kódování 

Text jednotlivých příběhů (viz kap. 1) byl nejprve rozdělen na jednotlivé významové 

jednotky. Na základě toho, o čem vypovídaly nebo, co reprezentovaly, jim byl následně 

přidělen kód. V průběhu kódování docházelo k průběžným úpravám těch kódů, které se 

významově překrývaly. Kódy byly vytvářeny tak, aby odpovídaly zvolené výzkumné 

otázce. Samotné kódování probíhalo v ruce, vpisováním značek do textu. Současně 

s kódováním vznikal i seznam již existujících kódů (viz kap. 3.1). Po jeho dokončení 

nastala fáze kategorizování těchto kódů. Výsledkem této fáze byl seznam kategorií, 

vyskytujících se v sesbíraných datech (viz kap. 3.2).  
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3.1 Seznam kódů 
 

3.1.1 Pan Tomáš 
 
Podmínka úspěšného stárnutí (života, který přináší radost) 

1Aa – nezůstat sám 

1Ad – život ve dvou (důležité duševně i fyzicky) 

1Ae – být aktivní tj. mít práci nebo koníčka 

1Af – práce, důležitá i pro zdraví 

1Am – pohyb (jak se člověk přestane pohybovat, přestává žít) 

1Ca – mít dost práce 

1Cb – mít pořád, co dělat a chtít to dělat (naplánovat si, co udělám) 

1D1 – důležité je zdraví 

1gd – oddanost jeden druhému (v páru) 

1Ha – měli by se mít rádi 

1Hb – mít práci 

1Hc – mít řádně odměněnou práci 

 

Jaký jsem 

1Da – nechodím do hospody 

1Dd – nevyzvídám, drby mě nezajímají 

1Dc – spíše se orientuji na kamarádky než na kamarády 

1De – mám rád hudbu 

1Di – nikdy jsem neměl dluhy, buď jsme na to měli, nebo jsme na to neměli 

1Dr – o mě se stará stát 

1Ja – jsem římskokatolík 

1Jb  věřím v posmrtný život 

1Jc – nevěřím v převtělování 

1Jd – věřím v nebeskej svět 

1La – baví mě vystřihování článků z tisku 

1Lb – prohřešek: večer se pořád cpu 

1Kb – jsem kramář 

1Kg – nebýt nic dlužen (pozornost kamarádky za vejce, mléko a česnek) 

 

Jak se mi žije dnes 
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1Ab – jsem sám 

1Ao – plavu s obavami, zůstalo kolo, ale jako dopravní prostředek 

 

Jaké to bylo dřív 

1Ah – dřív byli lidi odolnější 

1Am – rád jsem jezdil na kole, hrál fotbal, hokej, volejbal, lyžoval, plaval 

1Kk – rád jsem tancoval 

1Kr – byl to pěkný život, díky tomu, že ho manželka se mnou žila 

1Le – usínání zamlada 

1Ih – bylo to fajn (o vojně) 

1Ii – nechodil jsem na zábavy, jezdil jsem za manželkou 

1Il – vojna byla dobrá výchova muže 

1Im – byla to buzerace 

 

Příběhy z mého života 

1Fi – oběšení z nešťastné lásky (svědectví) 

1Fj – Jak jsem neuměl říkat „K“ 

 

O  (mém) životě 

1Kr – byl to pěkný život, díky tomu, že ho manželka se mnou žila 

1Gb – nic bych na svém životě neměnil 

 

Plány 

1Kq – sepsat „encyklopedii“ o tom všem (o životě) 

1Fa – odvézt z chaty trabanta 

 1Fb – je potřeba sehnat dřevo na zimu 

1Fc – postarat se o králíky a slepice 

1Fd – mám práce až nad hlavu, ještě nemůžu umřít 

 

Životní moudro 

1Kx – žít ve vzpomínání, možná to život ukracuje 

1Cc – práce neuteče, ale odkládat ji jen výjimečně 

1Db – kamarádství kvete v hospodě 

1Dq – člověk se musí postarat o (vlastní) stáří 

1Dt – finanční stránka je rozhodující 
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1Du – když nemáš peníze, tak jestli umřeš, tak umřeš, každému je to jedno 

1D2 – je třeba si uvědomit, že tu jsme jen na krátkou dobu 

1D3 – pak už jsme tu spíš na obtíž než abychom produkovali nějakou nadhodnotu 

1Fe – lidé jsou smrtelní a nevíme kdy nás to potká a jak nás to potká 

1gd – oddanost jeden druhému (v páru) 

1Gf – každý člověk je jedinečný 

1Hd – ti, kdo zůstanou sami potřebují pomoc, lidé by si neměli závidět 

 

Manželka 

1Km – poděkování manželce za zpestření života 

1Kr – byl to pěkný život, díky tomu, že ho manželka se mnou žila 

1Ga – chtěl bych vrátit čas a nosit manželku na rukách 

1Ii – nechodil jsem na zábavy, jezdil jsem za manželkou 

 

Manželka – jaká byla 

1Ak – vždy stála při mně 

1Kl – byla výtečná tanečnice 

1Kn – byla moc hezká (žárlil jsem na ni) 

1Ko – stála při mně 

1Ks – byla to jediná velikánská opora v životě 

1Ku – stála při mně, když jsem byl v 68 degradován z funkce 

1Ku – škoda, že už chodím jen na hrob 

1Gc – vždy mě podepřela 

 

Příběhy o manželce 

1Kl – jak jsem manželce šlápl na palec 

1Ku – jak mě manželka málem udusila 

1gd – jak manželka vybírala popel 

 

Rodina 

1Ld – střídáme se o práci s topením, aby nevyhasl oheň 

1Kc  měl jsem věci v garáži, musel jsem je vystěhovat, aby si tam vnuk mohl udělat 
pracovnu 

 

Vztahy s ženami 
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1Ak – družka také stála při mně, bylo to štěstí, že jsem ji našel 

1Kp – „Když to klape, tak je krásný žít“ 

1Dc – spíše se orientuji na kamarádky než na kamarády 

1gd – oddanost jeden druhému (v páru) 

1Gg – umět si odpouštět 

1Gh – moje náboženství nedovoluje rozvod, manželství je oběť, oddanost 

1Ha – měli by se mít rádi 

1Ke – bolístka: přítelkyně se mi změnila v kamarádku 

1Kf – můžu za ní dolízat 

1Kg – vídáme se 

1Kg – nebýt nic dlužen (pozornost kamarádky za vejce, mléko a česnek) 

 

Ztráty 

1Ac – nejprve jsem ztratil manželku a teď družku 

1Ke – bolístka: přítelkyně se mi změnila v kamarádku 

1Kf – můžu za ní dolízat 

 

Práce 

1Af – důležitá i pro zdraví 

1Aj – vlastnoručně jsem postavil barák, trvalo to deset let – zdroj práce 

1Al – družka měla chatu v lese – zdroj práce 

1Ki – péče o králíky, měl jsem jich i 60, je to hodně práce 

1Kj – péče o slepičky 

1Dj – za socialismu jsme museli pracovat 

1Dk – mít práci je plus pro duševní i fyzickou stránku člověka 

1Dn – stát by měl zajišťovat lidem práci 

1Do – lenošení z donucení – mladí nemají práci 

1Dm – z čeho budou dnešní mladí ve stáří živi, když nemají práci 

1Ds – jak se mají rodiče postarat o děti a nebo děti o rodiče, když nemají práci (?) 

1Dv – práce je zdroj zisku 

1Hf – každý by se měl snažit pracovat 

1Ka – nemám, co by mě teď nejvíc bavilo, ale mám, co musím udělat 

 

Pohyb 

1Am – pohyb (jak se člověk přestane pohybovat, přestává žít), nemusím se do něj nutit 
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1Am – rád jsem jezdil na kole, hrál fotbal, hokej, volejbal, lyžoval, plaval 

1Ao – dnes plavu s obavami, zůstalo kolo, ale jako dopravní prostředek 

1Ao – rád využívám procházky, les, práce v lese 

1Kk – rád jsem tancoval 

1Df – akce pro seniory – tancovačka – přínos pro dlouhověkost 

1Dg - tancovačka – přínos pro dlouhověkost 

 

Zdraví 

1Af – pro zdraví je důležitá práce 

1Ag – chorobopis 

1Ai – nejvíce mi pomohl tělocvik a Spartakiáda 

1Kt – mohu spočítat na prstech jedné ruky, kolikrát jsem byl v životě opilý 

1D1 – důležité je zdraví 

 

Strava 

1Kd – mám rozečtenou knihu o vaření 

1Ke – recept na zelňačku od Zdeny 

1Kf – uzeniny zas až moc rád nemám 

1Kg – mám rád škvarky a slaninu 

1Kh – nejzdravější maso = králičí (každých 14 dní po dobu 30 – 35 let) 

1Lc – co mi chutná 

 

Koníčky, záliby 

1Ka – procházky lesem nebo túry 

1Kb – knihy 

1Kc – šachy, dáma a hry, které podporují paměť 

1Kd – mám rozečtenou knihu o vaření 

1Kk – rád jsem tancoval 

1De – mám rád hudbu 

1La – vystřihování článků z tisku 

1Lf – zapisuji si každý den do kalendáře, co se stalo 

1Ka – nemám, co by mě teď nejvíc bavilo, ale mám, co musím udělat 

1Kd – rád se jdu projít 

 

Les 
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1Al – družka měla chatu v lese – zdroj práce 

1Am – chrám přírody, zdroj síly 

1Ao – rád využívám procházky, les, práce v lese 

1Ak – procházky lesem nebo túry (koníček) 

 

Plány 

1Kq – sepsat „encyklopedii“ o tom všem (o životě) 

1Fa – odvézt z chaty trabanta 

 1Fb – je potřeba sehnat dřevo na zimu 

1Fc – postarat se o králíky a slepice 

1Fd – mám práce až nad hlavu, ještě nemůžu umřít 

 

O  (mém) životě 

1Kr – byl to pěkný život, díky tomu, že ho manželka se mnou žila 

1Gb – nic bych na svém životě neměnil 

 

Životní moudro 

1Kx – žít ve vzpomínání, možná to život ukracuje 

1Cc – práce neuteče, ale odkládat ji jen výjimečně 

1Db – kamarádství kvete v hospodě 

1Dq – člověk se musí postarat o (vlastní) stáří 

1Dt – finanční stránka je rozhodující 

1Du – když nemáš peníze, tak jestli umřeš, tak umřeš, každému je to jedno 

1D2 – je třeba si uvědomit, že tu jsme jen na krátkou dobu 

1D3 – pak už jsme tu spíš na obtíž než abychom produkovali nějakou nadhodnotu 

1Fe – lidé jsou smrtelní a nevíme kdy nás to potká a jak nás to potká 

1gd – oddanost jeden druhému (v páru) 

1Gf – každý člověk je jedinečný 

1Hd – ti, kdo zůstanou sami potřebují pomoc, lidé by si neměli závidět 

 

Peníze 

1Dh – rozhodují o tom, jestli si člověk může něco dovolit nebo ne 

1Di – nikdy jsem neměl dluhy, buď jsme na to měli, nebo jsme na to neměli 

1Dm – z čeho budou dnešní mladí ve stáří živi, když nemají práci 

1Dt – finanční stránka je rozhodující 
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1Dv – práce je zdroj zisku 

1Dx – finance jsou v kapitalismu alfa a omega 

1D3 – pak (ve stáří) už jsme tu spíš na obtíž než abychom produkovali nějakou 
nadhodnotu 

 

Společnost 

1Dl – socialismus nebyl špatnej, stejné šance 

1Dn – stát by měl zajišťovat lidem práci 

1Dm – z čeho budou dnešní mladí ve stáří živi, když nemají práci 

1Dp – kapitalismus ve Švédsku 

1Dq – člověk se musí postarat o (vlastní) stáří 

1Ds – jak se mají rodiče postarat o děti a nebo děti o rodiče, když nemají práci (?) 

1Dx – finance jsou v kapitalismu alfa a omega 

1Dz – bez peněz nelze žít, rodiče nejsou odpovědní za děti a děti za rodiče 

1D3 – pak (ve stáří) už jsme tu spíš na obtíž než abychom produkovali nějakou 
nadhodnotu 

1Hf – každý by se měl snažit pracovat 

 

Obavy 

1Dm – z čeho budou dnešní mladí ve stáří živi, když nemají práci 

1Ds – jak se mají rodiče postarat o děti a nebo děti o rodiče, když nemají práci (?) 

 

Jak by to mělo být 

1Dn – stát by měl zajišťovat lidem práci 

1Je – kdyby lidé žili podle desatera, věřím, že by byl ráj na zemi 

1Jf – miluj bližního svého jako sebe samého 

1Hd – ti, kdo zůstanou sami potřebují pomoc, lidé by si neměli závidět 

1Hd – bohatí by měli pomáhat chudým 

1Hf – každý by se měl snažit pracovat 

 

Smrt a umírání 

1jg – víra povzbuzuje člověka k životu a na druhé straně nemá strach ze smrti 

1Jh – ještě bych nechtěl umřít, ještě toho mám hodně co udělat 

1Jh – nechtěl bych těžko umírat 

1Fd – mám práce až nad hlavu, ještě nemůžu umřít 

1Fe – lidé jsou smrtelní a nevíme, kdy nás to potká a jak nás to potká 
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Sebevražda 

1Ff – odhodlání 

1Fg – zbrklost 

1Fh – duševní útrapa 

1Fi – oběšení z nešťastné lásky (svědectví) 

 

Ve vztahu k rozhovoru 

1Ia – bylo to bez přípravy 

1Ip – je toho moc, co bych mohl vyprávět 

 

 
 
 

3.1.2 Paní Johanka 
 
Jak se mi žije 

2Aa – mě se žije dobře 

2Ad – mám štěstí, že žiji s dětmi, se synem, jeho manželkou a mají teď už dvě dospělé 
děti 

2Ak – chůze mi naštěstí nedělá problémy 

2Da – mám výhodu: nejsem závislá 

2Db – mám výhodu: pomáhají mi děti 

2De – komunikace mezi starými lidmi prostřednictvím emailu 

2Bc – my už nemáme takové ty starosti jako mladí, kteří mají všechno před sebou a 
nevědí jak to bude, my už víme, jak to bylo 

2Kb – setkání s přáteli, máme společné zájmy, je to ohromné štěstí, že se nemohu nudit 

 

Můj běžný den 

2Al – snažím se každý den cvičit, pohybovat 

2Am – mám výhodu, že je tu tolik schodů, takže běhám pořád 

2La – ráno vstanu v půl sedmé, je to návyk 

2Lb – zacvičím si, něco udělám, aby z dopoledne zbyl nějaký čas na práci 

 

O stáří 

2Ai – nedělejme z toho idylu 

2Aj – zdravotní komplikace (rozedma plic) 
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2Cb – ono to není vždycky tak, jak to na první pohled vypadá 

2Cm – mladí mají různé choroby, ale v tom stáří se to graduje 

2Ep – ztrácíte přátele a noví se těžko hledají 

2Ba – je to běh života, věčně nemůžete bejt mladej 

 

O úspěšném stárnutí 

2Ca – nejdůležitější je a to ti mladí nemůžou pochopit, že starý člověk si potřebuje 
povídat, živý kontakt s někým, kdo je vedle něho 

2Cb – ono to není vždycky tak, jak to na první pohled vypadá 

2Ce – kontakt s mladým člověkem je lék 

2Cf – nepřipouštět si stáří, neztěžovat si  

2Cg – dívat se na to z té kladné stránky, já mohu chodit, někdo nemůže chodit, ale zas 
má nějaké koníčky 

2Cl – zdraví je nejdůležitější a i schopnost překonat nějaké ty zdravotní obtíže  

2Cn – aktivita 

2Co – nenechat se udolat, odradit, nevzdat to 

2Da – mám výhodu: nejsem závislá 

2Db – mám výhodu: pomáhají mi děti 

2Ea – důležité je nesedět 

2Eb – snažit se poznávat nové věci 

2Ec – nedívat se na svět apriorně negativně 

2El – mám velice ráda sport, je důležité vést mladé lidi od mládí k tomu, aby se 
nevzdávali 

2Em – nejdůležitější je, aby nebyla válka 

2Eo – důležité je být k sobě navzájem ohleduplní 

2Ep – mít přátele (a není to snadné) 

2Fc – důležité je si zachovat smysl pro humor 

2Ji – žádný den se neopakuje 

2Hf – nikdy jsme s manželem nepoznali nudu 

2Kc – příroda dodává člověku odvahu 

2Ia – snažit se být aktivní, jak jen to je možné 

2Ib – nedat se zdeptat stářím, deficitem zdravotním a podobně, nevzdávat to, brát si 
příklady od lidí, kteří to dokázali (slepci, kteří lezou na velehory) 

2Ic – poprat se s tím, pokud je to možné, ale nevzdávat to 

 

Životní optimismus, umění nalézt pozitiva v životních nesnázích a komplikacích 
(STRATEGIE ZVLÁDÁNÍ) 
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2Am – mám výhodu, že je tu tolik schodů, takže běhám pořád 

2Ac – už jsem se přizpůsobila, je to úděl, musím to nějak překonat 

2Cg – dívat se na to z té kladné stránky: já mohu chodit, někdo nemůže chodit, ale zas 
má nějaké koníčky 

2Cl – zdraví je nejdůležitější a i schopnost překonat nějaké ty zdravotní obtíže 

2Co – nenechat se udolat, odradit, nevzdat to 

2Da – mám výhodu: nejsem závislá 

2Db – mám výhodu: pomáhají mi děti 

2Df – třese se mi ruka, počítač mi dost pomáhá 

2Bb – nenaříkat nad tím, že jste starý, ale snažit se hledat nějaká pozitiva 

2Jd – podléháme řádu přírody, musíme se se smrtelností smířit a být rádi, že jsme se 
vůbec narodili, to je ohromný dar, toho si musíme vážit 

2Je – život by měl být prožit plně, měli byste vidět výsledky a nebo ani nemusíte, to zas 
získáte určitou zkušenost 

2Kc – příroda dodává člověku odvahu 

2Hf – nikdy jsme s manželem nepoznali nudu 

2Kb – setkání s přáteli, máme společné zájmy, je to ohromné štěstí, že se nemohu nudit 

2Ib – nedat se zdeptat stářím, deficitem zdravotním a podobně, nevzdávat to, brát si 
příklady od lidí, kteří to dokázali (slepci, kteří lezou na velehory) 

2Ic – poprat se s tím, pokud je to možné, ale nevzdávat to 

 

Krédo 

2Eq – žít šťastně s někým je vůbec to nejkrásnější 

2Ji – žádný den se neopakuje 

2Jf – je dobře, aby byl  život rozmanitý 

2Jg – neupínat se na jedinou věc 

2Jh – umět přijmout neúspěch, poučit se z něj a jít dál 

2Jj – kdyby člověk žil úplně blaženě, tak by si ani neuvědomil, že žije blaženě 

2Kc – příroda dodává člověku odvahu 

2Ic – poprat se s tím, pokud je to možné, ale nevzdávat to 

2Ib – nedat se zdeptat stářím, deficitem zdravotním a podobně, nevzdávat to, brát si 
příklady od lidí, kteří to dokázali (slepci, kteří lezou na velehory) 

 

Rodina 

2Ae – úspěšně dokončili VŠ (o vnoučatech) 

2Ag – vnoučata od staršího syna zůstali v oboru mě blízkém 

2Ah – máme v rodině velmi sympatickou Číňanku, manželka vnuka 
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2Ge – vztahy mých dětí k dětem jsou velmi vřelé a přátelské 

2Gf – se svými dětmi mám teď pěkné vztahy 

2Fd – měla jsem štěstí, že jsem užila toho i toho, cestování dost, sporty jsme dělali, do 
hor chodili, můj manžel byl velice činorodý 

2Hf – nikdy jsme s manželem nepoznali nudu 

 

Soukromí 

2Cc – zajímat se, ale nevyzvídat 

2Cd – mladí mají pocit, že by mohli obtěžovat, tak to v žádném případě 

2Dc – dodržovat soukromí: pravidlo 

2Dd – otravuji je s počítačem, jsou jaksi velice hodní, netváří se nevrle 

 

O zdraví 

2Aj – zdravotní komplikace (rozedma plic) 

2Ce – kontakt s mladým člověkem je lék 

2Cm – mladí mají různé choroby, ale v tom stáří se to graduje 

 

O mém životě 

2Ga – naše generace byla dost přísně vychovávaná 

2Gc – mladí lidé prakticky neměli informace o sexu 

2Gd – nemanželské dítě byla strašná věc 

2Fa – vloni jsem byla v Norsku, to se na mě zlobili 

2Fd – měla jsem štěstí, že jsem užila toho i toho, cestování dost, sporty jsme dělali, do 
hor chodili 

2Hf – nikdy jsme s manželem nepoznali nudu 

2Kb – setkání s přáteli, máme společné zájmy, je to ohromné štěstí, že se nemohu nudit 

 

Co bych změnila 

2Gb – byla jsem moc přísná na své děti 

2Gh – nemám pocit ztráty nebo selhání 

2Gg – myslím, že ne 

2Gi – vždy jsem se snažila udělat vše, co nejlépe 

 

Plány 

2Fa – vloni jsem byla v Norsku, to se na mě zlobili 

2Fb – to mě brzdí jedině, nechtěla bych způsobit někomu nepříjemnosti 
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Moje práce 

2Lc – né uklízení 

2Ld – projekt o čínském básníkovi Su Tung-Pchovi 

2Le – Su Tung-Pcho je teď opomíjen (mám žádosti o rozhovory) 

 

Koníčky 

2Ck – můj koníček je práce 

2El – mám velice ráda sport, je důležité vést mladé lidi od mládí k tomu, aby se 
nevzdávali 

2Fe – knihy byl náš největší koníček 

2Ka – manžel se zabýval pěstováním bonsají a já v těch aktivitách pokračuji 

 

Ztráty 

2Ab – trápí mě, že jsem ztratila manžela, se kterým jsme spolu byli přes padesát let 

2Ac – už jsem se přizpůsobila, je to úděl 

2Gh – nemám pocit ztráty nebo selhání 

 

Jak to v životě chodí 

2Ac – už jsem se přizpůsobila, je to úděl (úmrtí manžela) 

2Jf – je dobře, aby byl rozmanitý 

2Jg – neupínat se na jedinou věc 

2Jh – umět přijmout neúspěch, poučit se z něj a jít dál 

 

Názory 

2Af – nemyslím si, že by tituly byly to hlavní 

2Dg – odpovídat rychle na emaily je součástí slušného vychování 

2Ed – nemyslím si, že jsme závistivý a lakomý, lidé u nás jsou ochotní a obětaví (sbírky 
pro nemocné děti) 

2Ee – v USA být úspěšný znamená nemít neúspěch nebo nemluvit o neúspěchu 

2Ef – Češi si rádi uleví, vypovídají se, uplakanost a sklon vyprávět o trápení 

2Eg – děsí mě exekutor 

2Eh – mladá generace nebyla připravena na to šetřit, nebudou mít na důchod 

2Ei – pokládám za kladné, jak se rodiče obětavě starají o postižené dítě, o staré lidi 

2Ej – nesetkala jsem se s hrubostí mladých lidí, naopak 
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2Er – lidi mají málo trpělivosti s tím druhým nebo i sami se sebou (rozejít se nebo se 
rozvést není zas až tak velký problém) 

2Es – každý jsme jiní, důležité je umět spolu žít a trošku si odpouštět a né se hned 
rozcházet 

2Hb – máme vyspělé zdravotnictví 

2Hc – nové obzory, možnosti 

2Kc – příroda dodává člověku odvahu 

 

Aktuální d ění 

2Ek – vadí mi ta aféra s fanoušky 

2En – prohlášení ministryně o Protektorátu 

 

O smrti a umírání 

2Ja – na dnešek se mi celou noc zdálo o smrti 

2Jb – nevěřím na posmrtný život 

2Jc – psi také nemají posmrtný život 

2Jd – podléháme řádu přírody, musíme se se smrtelností smířit a být rádi, že jsme se 
vůbec narodili, to je ohromný dar, toho si musíme vážit 

 

Poselství 

2Ha – že se můžou těšit 

2Hd – nebýt lhostejný 

2He – nemusíte se bát, že se budete nudit 

2Kc – příroda dodává člověku odvahu 

2Ia – snažit se být aktivní, jak jen to je možné 

2Ib – nedat se zdeptat stářím, deficitem zdravotním a podobně, nevzdávat to, brát si 
příklady od lidí, kteří to dokázali (slepci, kteří lezou na velehory) 

2Ic – poprat se s tím, pokud je to možné, ale nevzdávat to 

 

 
 

3.1.3 Paní Emilka 
Můj život dnes 

3Aa – uvědomila jsem si, jak lidi kolem mě stárnou 

3Ac – musím se snažit artikulovat a dávat si pozor, abych nepoprskala lidi kolem sebe 

3Ae – mám kolem sebe lidi ve středním věku, na nich není poznat, jak stárnou 
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3Af – když mě před 2 lety přivezli ze špitálu, to mi bylo ještě hej, to jsem si myslela, že 
budu do 2 měsíců chodit 

3Ag – nemíním teď ten svět opouštět, budu tu smrdět ještě nejméně 25 let 

3Ai – žije se mi normálně dobře, pokud mi nedělají příkoří sousedi 

3Aj – zuby nehty trénuju 

3Ca – nepřipouštím si stáří, život jede dál 

3Ef – vím, že toho nemůžu sníst tolik, jako když mi bylo 20, 30 

3Eg – nedržím diety proto, abych byla štíhlounká, ale proto, aby mě nohy unesly 

3En – na fyzickou lásku jsem stará 

3Eo – kamarádskou otevřenost mám, mám kamarády, s kterými mohu otevřeně mluvit o 
všem 

3La – můj běžný den je strašně stereotypní 

3Lc – každý den cvičím: 500x každá ruka s činkou, zadek, nohy 

3Ld – snažim se dodržovat pitnej režim 

3Le – teď mám s trenérem, který chodí 3x v týdnu dovoleno se na tu nohu z 50% 
postavit 

3Lf – vyvede mě z míry změna pečovatelek 

 

Z čeho mám radost 

3Ka – když mi oči dovolí přečíst si program 

3Kb – jednou za 3 neděle mi přijdou kamarádi 

3Kc – těšim se na každou změnu (která je potěšitelná) 

3Kd – že máme k jídlu něco dobrého 

3Ke – když udělám dva tři kroky samostatně 

3Kf – radost v sobě tlumim, v životě to mam tak nalinkovaný, že když se na něco těšim, 
tak v zápětí s tím přijde trest 

 

Z mého života 

3Ej – žádný papír vás nepřipraví na práci s učni, nejlepší je síla osobnosti 

3El – totáč dovedl pouliční kriminalitu ubrzdit 

3Em – cikáni byli vždycky privilegovaní od totáče 

3Ep – když se dnes chce chlap najíst, musí se naučit vařit 

3Ew – většinou jsem šla instinktivně a tak nějak po hlavě 

3Ex – člověk si často nabije, ale zas dělá svoje chyby a né chyby těch druhých 

3Ez – když jste zavřená v temnici tak nemá smysl přemýšlet, jestli svítí sluníčko či 
měsíček, je lepší myslet na něco jiného a nechávat ty problémy před sebou vyhnít 

3E3 – nechtěla bych být považována za takového spratka 
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3Fq – příběh „Chudinka malá“ 

3Kf – radost v sobě tlumim, v životě to mam tak nalinkovaný, že když se na něco těšim, 
tak v zápětí s tím přijde trest 

3Gb – občas jsem byla moc zásadová, nechtěla jsem, aby se za mě otec styděl 

 

O životě 

3Fp – život není žádná procházka růžovým sadem, a i ty růže mají trny i když je to 
okrášlený květem 

3Gd – život je krásnej, ale jinak stojí za hovno 

 

Doporučení 

3Eh – zdravé seniorky by neměly rezignovat, když začnou tloustnout 

3Ei – čas na sebe by si měla udělat každá ženská, zvlášť ta kolem čtyřiceti, kdy je ten 
zlom, kdy začne žena vnitřně stárnout, chytit a nedopustit, aby to tělo zbabovatělo a 
nedopustit to čím jiným než mozkem 

3Ex – čím víc jste otřískaná, tím víc víte, co máte dělat 

3Ey – necháme to koňovi…. 

3E1 – žít tak, abych se nemusela při vyúčtování za sebe stydět 

3E2 – nejen umět, ale i dělat víc než ostatní 

3Gc – je dobře stát si za svým slovem 

3Ha – mladí, nebojte se stáří, buďte rádi, že jste se ho dožili 

3Hb – žijte tak, abyste měli na co vzpomínat 

3Hc – měli byste vědět, proč žijete, žijte tak, aby vás to bavilo, i když je to dřina 

3He – aktivní přístup k životu, nestát v koutě 

 

Plány 

3Ag – nemíním teď ten svět opouštět, budu tu smrdět ještě nejméně 25 let 

3Ah – co si přeji ke stým narozeninám  

3Aj – zuby nehty trénuju, abych se mohla zbavit všech těch bab kolem sebe 

3Al – doufám, že přijmu, že jsem baba, já jsem si to do sedmdesátky vůbec 
neuvědomovala 

3Fa – těším se, že se dostanu na vozíku ven 

3Fb – jednou, dvakrát za léto si zajet s kamarádkou na pivo 

3Fc – podívat se na Shakespeara, když bude dobře obsazený 

3Fd – podívat se na Verdiho operu, chce to ale přípravu, protože to znamená 6 hodin 
bez močení 

3Ff – upeču si kachnu se svými knedlíky a svoje zelí 
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3Fg – že se dostanu na oční, kde mi vypucujou čočky lejzrem a já si budu moci přečíst 
tu haldu knih, která tady na mě čeká 

 

Přání 

3Ak – doufám, že si zvyknu na svůj obraz v zrcadle 

3Fi – přála bych si umřít rychle a bez bolesti 

3Ga – chtěla bych se narodit ve své rodině o sto let dříve, zdravá 

 

O mně 

3Be – mýlit se můžu 

3Cb – A kdo je to ta stará bába? 

3Ca – nepřipouštím si stáří, život jede dál 

3Fe – jsem maximalista 

3Fj – bolesti mě doprovázej celý život 

3Fn – rodinu nemám a zaplať pán Bůh 

3Fo – tatínek mě vychoval tak, abych stála na vlastních nohách 

3Fr – od mala jsem se učila převádět negativa na to, co je krásný a výjimečný 

3Lb – sousedům lezu na nervy s tím, že za mnou někdo chodí 

3Kf – radost v sobě tlumim, v životě to mam tak nalinkovaný, že když se na něco těšim, 
tak v zápětí s tím přijde trest 

3Gb – občas jsem byla moc zásadová, nechtěla jsem, aby se za mě otec styděl 

3Hd – jsem průměrně myslící tvor, žádný génius, ale né vychytralá, chytrá jsem chtěla 
být, jsem zvídavá i zvědavá 

 

Jak to v životě funguje 

3Ad – děti rychle stárnou 

3Bf – v diskusi se daj názory i tříbit 

3Bg – to co člověk nepřizná sám sobě, objeví sám v sobě, když o daném tématu 
s někým diskutuje 

3Bh – když názory na sebe narážejí, tak tím se čistí 

3Ca – nepřipouštím si stáří, život jede dál 

3Da – fyzický stav člověka určuje psýché 

3Fm – mentalita národa 

 

Strategie zvládání  

3Ab – Fuj babo, kdo jsi 
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3Bb – pociťovala jsem fyzicky, že je mi hůř a hůř, ale to neznamená, že je to stav mysli 

3Bc – kolem mě jsou samý mladý lidi 

3Bd – mám poměrně moderní názory na to, jak hluboko jsem z minulého století, dalo 
by se říct předválečná (moudrá ironie) 

3Ca – nepřipouštím si stáří, život jede dál 

3Dd – nepřipouštět si to 

3Dc – hele jak jsem krásná (i se šedými vlasy) 

3Dd – aktivity, cvičit tělo, nečekat jak buchta až ta s kosou přijde 

3Er – nejsem tady nikomu pro smích, umět si ze sebe udělat srandu je strašně očistný 

3Es – je důležitý umět se shodit, ale jen před určitými lidmi, né před davem 

3Eu – nebát se toho, co přijde 

3Fn – rodinu nemám a zaplať pán Bůh 

3Fo – tatínek mě vychoval tak, abych stála na vlastních nohách 

3Fs –že jsem od mala nemohla na nohy, no tak dobře, ale já se z toho mohla vyléčit, 
blbej ne 

 

Úspěšné stárnutí - návod 

3Ea – udržovat mozek v činnosti 

3Eb – zajímat se o všechno 

3Ec – být v obraze 

3Ed – číst, nejenom časopisy, kde je Bartošová 

3Ee – zajímat se o to jaký jsou nový směry ve výživě 

3Es – je důležitý umět se shodit, ale jen před určitými lidmi, né před davem 

3Et – nebrat život moc vážně 

3Eu – nebát se toho, co přijde 

3Fo – tatínek mě vychoval tak, abych stála na vlastních nohách 

 

Jak se stáří v mém životě objevilo 

3Ba – v 70 jsem si stáří uvědomila 

3Bb – pociťovala jsem fyzicky, že je mi hůř a hůř, ale to neznamená, že je to stav mysli 

3Bc – kolem mě jsou samý mladý lidi 

3Bd – mám poměrně moderní názory na to, jak hluboko jsem z minulého století, dalo 
by se říct předválečná (moudrá ironie) 

3Cb – A kdo je to ta stará bába? 

3Ek – na tomhletom (rodiče vrazi dětí) si uvědomuji, že jsem stará, že začínám říkat, to 
za mých mladých let nebývalo 
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3Eq – jsou momenty, kdy si uvědomuji, že už nejsem nejmladší 

 

Aktuální d ění 

3Bi – Bartošová mi rozhodila program (moudrá ironie) 

 

Moudrá ironie 

3Bi – Bartošová mi rozhodila program (moudrá ironie) 

3Bd – mám poměrně moderní názory na to, jak hluboko jsem z minulého století, dalo 
by se říct předválečná (moudrá ironie) 

3Cb – A kdo je to ta stará bába? 

3Dc – hele jak jsem krásná (i se šedými vlasy) 

3Dd – aktivity, cvičit tělo, nečekat jak buchta až ta s kosou přijde 

3Fl – každej další den je báječnej i když vopruz 

3Fp – život není žádná procházka růžovým sadem, a i ty růže mají trny i když je to 
okrášlený květem 

 

O životě 

3Eu – život je tragický, dramatický, vážný dost sám o sobě, tenhle život je moc vážný 

 

Strach 

3Fh – bojim se smrti 

3Eu – nebát se toho, co přijde 

 

O smrti 

3Fh – bojim se smrti 

3Fi – přála bych si umřít rychle a bez bolesti 

3Fj – bolesti mě doprovázej celý život, ale zatím se to vždy dalo vydržet 

3Fk – už párkrát jsem sklouzla hrobníkovy z lopaty 

3Fl – každej další den je báječnej i když vopruz 
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3.1.4 Paní Ludmila 
 

O stáří 

4Aa - u lidí mého věku převládá myšlenka, jak z tohoto světa odejít 

4Ba – nikdy jsem o tom nepřemýšlela 

4Bb – před rokem jsem ještě hupsla do tramvaje a teď se musím chytit a vytáhnout se 

4Bc – neříkám si, že jsem stará, nepřipouštím si to  

4Bd – jsem víc unavená 

4Du – čím jsem starší, tím je pro mě důležitější obraz, více se dívám na televizi 

4Mb – nechce se mi uklízet a to se věkem stupňuje 

 

Co je pro mě důležité v životě 

4Ea – život křesťana, respektuji desatero 

 

Co je důležité ve stáří 

4Bl – mít něco, co člověka těší 

4Bm – pán Bůh mi dal schopnost vidět vše pozitivně 

4Bo – pozitivní přístup k životu ve stáří 

4Ag – mít zázemí, aby člověk nezůstal sám 

4Bm – pán Bůh mi dal schopnost vidět vše pozitivně 

4Df – ve stáří jsem se stala praktikující katoličkou a to mi moc pomáhá 

 

Plány a perspektivy 

4Ab – malý perspektivy člověk ještě má: chci se jít podívat na výstavu, chodit na 
schůze 

4Fa – nic už tvořit nebudu 

4Fb – primář po mě chce, abych napsala svůj životopis, pro mě je to, ale velikánská 
zátěž, nechce se mi do toho 

4Fc – plán: příprava na smrt, vzhledem k věku 

4Fd – být ještě lidem prospěšná 

 

Citáty J. S. 

4Ad – být při tom a nikomu nepřekážet 

4Ac – během života má člověk jednu kariéru a na jejím konci se musí postarat, aby měl 
druhou kariéru (=definice úspěšného stárnutí) 
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4Bn – nespekulujte nad tím, že něco nejde, ale spekulujte nad tím, jak to udělat, aby to 
šlo 

 

Definice úspěšného stárnutí 

4Ac – během života má člověk jednu kariéru a na jejím konci se musí postarat, aby měl 
druhou kariéru  

 

Úspěšné stárnutí 

4Bc – neříkám si, že jsem stará, nepřipouštím si to  

 

O rodině 

4Ae – v rodině se vše odposlouchává, člověk by měl mít mimo rodinu ještě něco jiného 

4Je – kdybych měla děti, nebo nemocnou dceru, manžela, tak bych měla strach, ale 
mým odchodem nikdo neutrpí 

4Fe – rodina žije v jiném městě, sestra je o 3 roky mladší, ale je na tom psychicky 
špatně, ale má rodinu, druhého manžela, tak ti se o ní postarají 

 

Přátelství 

4Ae – člověk musí mít přátele, v rodině se vše odposlouchává, člověk by měl mít mimo 
rodinu ještě něco jiného, nějaké zázemí 

 

O mně 

4Af – jsem individualista, nemám ráda velkou společnost 

4Ah – bydlím vedle domova seniorů, ale to se mi ještě nechce, raději jsem mezi lidmi, 
kteří jsou aktivní, ne mezi těmi, kteří jen vzpomínají 

4Bc – neříkám si, že jsem stará, nepřipouštím si to  

4Be – zajímám se o svět 

4Bf – mám ráda ruční práce 

4Bi – miluji sudoku 

4Bj – jsem úzkostná 

4Bm – pán Bůh mi dal schopnost vidět vše pozitivně 

4Da – nehádám se s lidmi 

4Dc – vyrůstala jsem bez otce, zastřelili ho, když mi bylo deset let 

4Dd – vyrůstala jsem s maminkou, která byla zbožná, takže jsem základy  křesťanského 
života měla v sobě 

4Dk – v životě jsem měla jen jednu kamarádku, které jsem řekla vše 

4Dl – vyhovovalo mi být mezi lidmi, v souznění, ale nebýt na ně vázaná 
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4Dm – bratr mi pořád vyčítá, že chci všechno organizovat, takovou mám holt povahu, 
takový jsem tvor 

4Da – když mám povinnost, tak nemohu říct, že by se mi nechtělo 

4Mb – nechce se mi uklízet a to se věkem stupňuje 

4Ea – respektuji desatero 

4Ed – nejdu k doktorovi s maličkostmi 

4Ee – nechci si prodlužovat život 

 

O mém partnerovi 

4Dn – já jsem se o něj vždy starala, on měl rád volnější život a mě vyhovovalo to 
přátelství a že jsme spolu dělali na něčem, co má smysl 

4Do – chodili jsme do divadel, na koncerty 

4Dp – nebydleli jsme spolu, dovolené jsme trávili spolu, prošli a projezdili jsme celou 
republiku 

4Dq – ke stáru se mu zhoršil zrak, starala jsem se o něj od rána do večera 

4Dr – myslím si, že mi nahrazoval otce, že byl rázný a rozhodný 

4Ef – když bylo s partnerem zle, začala jsem brát antidepresivum, beru ho dodnes, 
nejsem euforická, ale myslím, že trochu pomáhá 

4Fh – vzpomínka na jeho úmrtí 

 

Vzkazy 

4Ha – stáří přijde, nemyslet si, že pak bude mít člověk volnost, že se zbaví všech 
povinností 

4Hb – připravit si na stáří něco, co vás uspokojí 

4Hc – nejen sebe uspokojovat, ale i ostatní, nebýt sobecký, být prospěšný 

4Hd – hodně lidí říká, že se těší do penze, uvědomit si na, co konkrétně se těší, aby se 
netěšili na falešné věci 

 

Krédo 

4Eb – ještě pro lidi něco udělat, abych nebyla lidem na obtíž 

 

O smrti 

4Ec - mám strach, že budu lidem na obtíž 

4Ee – nechci si prodlužovat život 

4Ja – připravuji se na ni 

4Jb – nechci, aby mě někdo uměle udržoval při životě, až to přijde, tak to přijde 

4Jc – kdybych měla nesnesitelné bolesti, tak si asi tu sanitku zavolám 
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4Jd – vím, že to musí přijít a je v rukou Božích, kdy to bude, nemohu to ovlivnit 

4Je – kdybych měla děti, nebo nemocnou dceru, manžela, tak bych měla strach, ale 
mým odchodem nikdo neutrpí 

4Ff – má právo starý člověk chtít po rodině, aby mohl umřít doma, pro ně to znamená 
oběť, pečovatelka je drahá, můžeme to chtít po té generaci, aby se zadlužili 

4Fg – dříve to bylo jednoduché, žili 3 generace spolu 

4Fh – vzpomínka na úmrtí partnera 

 

Změny 

4Ga – nic bych na svém životě neměnila 

 

Vztah k víře 

4Dd – vyrůstala jsem s maminkou, která byla zbožná, takže jsem základy  křesťanského 
života měla v sobě 

4De – přestala jsem být praktikující, když jsem měla poměr se šéfem 

4Df – ve stáří jsem se stala praktikující katoličkou a to mi moc pomáhá 

4Dh – myslím si, že mě tam nahoře někdo chrání, abych nepropadla beznaději 

4Ea – pro mě je důležitý život křesťana, respektuji desatero 

4Jd – vím, že to musí přijít a je v rukou Božích, kdy to bude, nemohu to ovlivnit 

 

Názory 

4Dj – být prospěšný je víc než jen pomáhat 

 

O dětství 

4Di – tatínka jsem neměla, byla jsem nejstarší, musela jsem mamince hodně pomáhat 

 

Nelíbí se mi 

4Db – zatrpklí důchodci 

 

Co mi pomáhá 

4Bk – když luštím sudoku, zapomenu na všechna trápení 

4Ef – když bylo s partnerem zle, začala jsem brát antidepresivum, beru ho dodnes, 
nejsem euforická, ale myslím, že trochu pomáhá 

 

Co mám ráda 

4Bf – mám ráda ruční práce 
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4Dg – mám ráda mši svatou, protože mi připomíná mládí 

 

Co se mi přihodilo 

4Bg – vyhodili mě za Hitlera ze sexty, šla jsem na rodinnou školu a tam jsem se toho 
hodně naučila 

 

Coping 

4Bg – měla jsem to štěstí, že mě vyhodili za Hitlera ze sexty, šla jsem na rodinnou školu 
a tam jsem se toho hodně naučila 

4Ds – v důchodu jsme oba pracovali na fakultě, naplňovalo nás to a to byla ta druhá 
kariéra 

4Dt  je důležité se nevzdat a nejezdit jenom na srazy seniorů 

 

Současnost 

4Bh – dodnes se realizuji v ručních pracích 

 

Jak se stáří objevilo 

4Ds – v důchodu jsme oba pracovali na fakultě, naplňovalo nás to a to byla ta druhá 
kariéra 

 

3.1.5 Pan Josef 
 

O mně 

5Ca – umím 4 světové jazyky 

5Db – pracoval jsem v nakladatelství 

5Dc – vždy jsem chtěl studovat medicínu 

5Dc – o všechno se starám sám 

 

O mé ženě 

5Aa – byla to osobnost 

5Ac – vážil jsem si jí 

5Ba – náš vztah byl mimořádný 

5Bb – před 17 lety zemřela 

 

Vztah ke knihám 

5Ea – oblíbený spisovatel je Karel Čapek 
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5Eb – dívám se na blbou televizi, protože špatně vidím 

5Dd – knihy byla moje láska, teď špatně vidím 

 

Rodina 

5Cd – moji rodiče zemřeli za 2. sv. války 

5Cf – mám velkou rodinu 

 

Aktivita 

5Bd – nejdůležitější je aktivita 

5Bc – nezůstat ležet na kanapi 

 

Samostatnost 

5Dc – o všechno se starám sám 

5Dd – peru si, nakoupím si 

 

Přání 

5Ea – aby holokaust nebyl zapomenut 

5Eb – chtěl bych umřít ve spánku 

 

Láska 

5Ga – co je nejdůležitější 

5Gb – úvod knihy 

 

Morální povinnost 

5Ha – přednášky 

 

Úspěšné stárnutí 

5Bd – nejdůležitější je aktivita 

5Bc – nezůstat ležet na kanapi 

 

Co je pro stáří důležité 

5Bd – nejdůležitější je aktivita 

5Bc – nezůstat ležet na kanapi 

5Dc – o všechno se starám sám 

5Dd – peru si, nakoupím si 
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3.2 Seznam kategorií 
 

3.2.1 Pan Tomáš 
 

Jak by to mělo být 

Jak se mi žije dnes 

Jaké to bylo dřív 

Jaký jsem 

Koníčky, záliby 

Les 

Manželka 

Manželka – jaká byla 

O  (mém) životě 

Obavy 

Peníze 

Plány 

Podmínka úspěšného stárnutí 

Pohyb 

Práce 

Příběhy o manželce 

Příběhy z mého života 

Rodina 

Sebevražda 

Smrt a umírání 

Společnost 

Strava 

Ve vztahu k rozhovoru 

Vztahy s ženami 

Zdraví 

Ztráty 

Životní moudro 

 
 

3.2.2 Paní Johanka 
 
Aktuální dění 

Co bych změnila 

Jak se mi žije 

Jak to v životě chodí 

Koníčky 

Krédo 

Moje práce 

Můj běžný den 

Názory 

O mém životě 

O smrti a umírání 

O stáří 

O úspěšném stárnutí 

O zdraví 

Plány 

Poselství 

Rodina 

Soukromí 

Strategie zvládání  

Ztráty 
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3.2.3 Paní Emilka 
 

Aktuální dění 

Doporučení 

Jak se stáří v mém životě objevilo 

Jak to v životě funguje 

Moudrá ironie 

Můj život dnes 

O mně 

O smrti 

O životě 

O životě 

Plány 

Přání 

Strach 

Strategie zvládání  

Úspěšné stárnutí - návod 

Z čeho mám radost 

Z mého života 

 

3.2.4 Paní Ludmila 
 

Citáty J. S. 

Co je důležité ve stáří 

Co je pro mě důležité v životě 

Co mám ráda 

Co mi pomáhá 

Co se mi přihodilo 

Coping 

Definice úspěšného stárnutí 

Jak se stáří objevilo 

Krédo 

Názory 

Nelíbí se mi 

O dětství 

O mém partnerovi 

O mně 

O rodině 

O smrti 

O stáří 

Plány a perspektivy 

Přátelství 

Současnost 

Úspěšné stárnutí 

Vzkazy 

Vztah k víře 

Změny



3.2.5 Pan Josef 
 

Aktivita 

Co je pro stáří důležité 

Láska 

Morální povinnost 

O mé ženě 

O mně 

Přání 

Rodina 

Samostatnost 

Úspěšné stárnutí 

Vztah ke knihám 
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3.3 Kategorie vyskytující se v sesbíraných datech 
 

Aktivita 

Aktuální dění 

Citáty J. S. 

Co bych změnila 

Co je důležité ve stáří 

Co je pro mě důležité v životě 

Co mám ráda 

Co mi pomáhá 

Co se mi přihodilo 

Coping 

Definice úspěšného stárnutí 

Doporučení 

Jak by to mělo být 

Jak se mi žije 

Jak se stáří objevilo 

Jak to v životě chodí 

Jaké to bylo dřív 

Jaký jsem 

Koníčky, záliby 

Krédo 

Láska 

Les 

Manželka 

Manželka – jaká byla 

Moje práce 

Morální povinnost 

Moudrá ironie 

Můj běžný den 

Názory 

Nelíbí se mi 

O (mém) životě 

O dětství 

O mém partnerovi 

O mně 

O rodině 

O stáří 

O úspěšném stárnutí 

O zdraví 

O životě 

Obavy 

Peníze 

Plány a perspektivy 

Podmínka úspěšného stárnutí 

Pohyb 

Poselství 

Práce 

Přání 

Přátelství 

Příběhy o manželce 

Příběhy z mého života 

Rodina 

Samostatnost 

Sebevražda 

Smrt a umírání 

Současnost 

Soukromí 

Společnost 

Strach 
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Strategie zvládání  

Strava 

Úspěšné stárnutí 

Úspěšné stárnutí - návod 

Ve vztahu k rozhovoru 

Vzkazy 

Vztah k víře 

Vztahy s ženami 

Z čeho mám radost 

Z mého života 

Zdraví 

Změny 

Ztráty 

Životní moudro 

 


