
VODNÍ NÁDRŽ SEČ
Údolní přehradní nádrž 
postavená v letech 
1925–1934 na řece 
Chrudimce v krajinné 
oblasti Železných hor 
slouží jako ochrana 
před povodněmi 
a k vodárenským 
a rekreačním účelům. 
Její zděná hráz je 42 m 
vysoká a 165 m dlouhá.

MuzEuM kaROSÁřStVÍ
VySOké MýtO
Budova staré radnice z 30. let 
15. století nabízí stálou 
expozici historie výroby 
automobilových karosérií 
a další aktuální výstavy. 

RODNÁ SVětNiČka
Bohuslava Martinů
Pozdější hudební 
skladatel se narodil 
ve světničce na věži 
kostela sv. Jakuba 
v Poličce v r. 1890.

zÁMEk V MORaVSké
třEBOVé
Renesanční perlu České 
republiky najdete v centru 
města na místě původního 
hradu z 13. století. V roce 2012 
byla dokončena rekonstrukce 
zámku a zámeckých zahrad.
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rozhovorrozhovor

chcete-li stereotypy, třeba i zcela nepatrné, 
jejichž existenci si často ani neuvědomujeme. 
přesto nás propojují onou samozřejmou vzá- 
jemností, která si nežádá pojmenování, bez ní 
by ale všecko bylo jinak. Lhostejno, jestli je to 
každoroční společný výlet do Karibiku anebo 
uspořádání zubních kartáčků v koupelně…

■ Jak neJraděJi s rodinou trávíte 
volný čas?
Tahle vaše otázka je v případě naší rodiny bez-
mála protimluv. ony se nám ty jednotlivé volné 
časy zpravidla jaksi nepřekrývají. Volný čas 
s rodinou jsou tedy vzácné chvíle společných 
setkání u domácího stolu, nejčastěji pozdě 
večer, s vědomím, že snídat budeme už zase 
každý jinde. a pak prázdniny, když se k nám 
dvěma na chatě připojí na několik dnů i synek 
neposeda s partnerkou…

■ Jak se dá skloubit herectví 
s rodinným životem?
Jako cokoliv jiného s čímkoliv jiným, pokud to 
doopravdy skloubit chcete.

Charismatický kumštýř s podmanivým hlasem, 
nezaměnitelným vypravěčským talentem a ori-
ginálním smyslem pro humor se mimo jiné 
rozpovídal i o tom, jaké to bylo stát na prknech 
Východočeského divadla v pardubicích společ-
ně se svou ženou dagmar a synem Tomášem.

a jak se vlastně v „herecké“ rodině tráví volný 
čas? Je pardubický kraj dobré místo k žití? 
rovněž na to pavel novotný odpověděl v ex- 
kluzivním rozhovoru pro náš časopis. 

■ Je podle vás v dnešním světě 
rodina důležitá?
Minulý režim, jehož jsem, co naplat, pamětní-
kem, razil heslo: „rodina je základ státu.“ Já  
si ovšem myslím, že rodina – opravdová a fun- 
gující – je základem úplně všeho. poskytuje  
člověku zázemí ve všech obdobích života 
a všech významech toho slova. rodina jako 
ukotvení v čase i ve světě, jako zdroj vzpomí-
nek i vědění, jako smysl života i jako naděje.

■ Změnilo se podle vás něJak 
vnímání rodiny v běhu času?  
pokud ano, Jak? a případně,  
proč si myslíte, že se tak stalo?  
Je to dobře nebo špatně?
nic z toho nejsem schopen objektivně 
posoudit. Je to, jako téměř u všeho, otázka 

úhlu pohledu. Jiný pohled na vaši otázku bude
mít nejspíš boss italské mafie, jiný princ 
George alexander Louis z Cambridge a jiný 
synek prostého rolníka s omezenými dotacemi.

■ Je něco, co člověk musí rodině 
obětovat? co se stane, když  
to udělá nebo neudělá?
propána, kdybych na tohle dokázal odpovědět 
jedinou větou, popřel bych rázem smysl hned 
několika odvětví světové literatury od časů 
jejího vzniku až dodnes!

■ Jakou roli ve vaší rodině  
hraJí děti?
Tu, která jim přísluší. dávají slovu „rodina“ ten 
jediný skutečný smysl. Bez dětí není rodina. 
a můj názor je, že by to mělo platit i naopak.

■ máte ve vaší rodině něJakou 
rodinnou tradici, která vás 
stmeluJe?
V každé rodině se časem vytvoří rituály nebo 

■ Jaké Jsou výhody, nevýhody 
„herecké“ rodiny?
Třeba to, že když doma začnete mluvit o práci, 
ostatní vědí, o co jde. pročež o práci doma mlu-
vit zkrátka nezačnete.

■ Jaké byly pro vás neJsilněJší  
nebo neJvtipněJší Zážitky 
Z okamžiků, kdy Jste společně  
(Jako manželé nebo dokonce celá 
rodina) stanuli na Jednom Jevišti 
nebo případně na „place“?
Jako manželé máme samozřejmě společných 
jevištních zážitků za ta léta celé přehršle. 
Vtipných i dramatických. na knihu by to vy- 
dalo. ale kdo by to četl, že? Jako kompletní 
rodina jsme pak na jednom jevišti stávali toliko 
ve dvou inscenacích pardubického divadla. a je 
to, věřte, pro člověka, který obojí ctí a miluje  
– tedy divadlo i rodinu – zážitek nepopsatelný.

■ Jak se vám Jako rodině žiJe 
v pardubickém kraJi?
ptejte se na to rodáků z Brna a olomouce! 

„Fungující rodina 
je základem 
všeho,“ říká herec 
Pavel novotný
přesTože V neKoneČnéM seriáLu 
TeLeVize noVa uLiCe hraJe 
neJVěTšího záporáKa radKa 
MasTného hodně přesVědČiVě, 
seTKání s popuLárníM herCeM 
paVLeM noVoTnýM Jsou Vždy  
VeLMi příJeMná a záBaVná.

existuje staré herecké úsloví: „Pravda se vloudila na jeviště…“ Tohle je onen případ. z fotografie 
je zcela zřetelně patrno, který z partnerů hraje prim. a v tomto smyslu je fotka, navzdory svému 
stáří, stále aktuální… To říká Pavel novotný o fotografii, na které je zachycen společně se svou 
ženou dagmar novotnou v inscenaci východočeského divadla Ten, kdo utře nos. Ta měla 
na pardubickém jevišti premiéru 23. března roku 2002. Foto: archiv východočeského divadla
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a dítě spatřilo svět ve šternberku u olomouce 
a studovalo v Brně… ale vážněji – kdyby se 
nám tu žilo zle, myslíte, že bychom tu vydrželi 
pětatřicet let?

■ Jaká máte v pardubickém kraJi
Jako rodina oblíbená místa?
s trochou, ale opravdu jen trochou nadsázky 
by se dalo říci, že za ta léta známe pouze cestu 
z domova do divadla a naopak. skutečně 
není mnoho míst, na kterých jsme se co 
rodina ocitali v tomto kraji opakovaně. Jedním 
z nich je Kunětická hora, to se ale nejspíš 
nepočítá. Bývali jsme tam pracovně, na letní 
scéně divadla. a pak pardubické zámecké 
valy, po kterých vozila má žena dáša synka 
Tomáška v kočárku a já, když jsem dostal 
„opušťák“ z vojny, jsem je doprovázel. Jak by
ovšem pravila paní Božena němcová: 
„dávno, dávno tomu...“ 

■ kromě tradiční rodiny máte i, 
dalo by se říct, také díky mnoha-
letému působení ve východo-
českém divadle „rodinu“ divadelní 
a díky seriálu ulice i televiZní. 
daJí se tyto dvě „rodiny“ něJak 
charakteriZovat, srovnat?
To vaše přirovnání k rodině není ani zdaleka 
tak přehnané, jak by se možná mohlo zdát! 
naše působení v pardubickém divadle bylo, 
jak říkáte, mnohaleté také právě proto, že 
pro nás oba byl jeho kolektiv po dlouhé roky 
opravdu čímsi jako rozšířenou rodinou. 

Jsem šťastný, že jsem mohl zažít doby, kdy 
právě našemu souboru záviděli soudržnost 
a atmosféru kolegové z mnoha jiných divadel.

a pokud jde o seriál ulice, působím v něm, 
pokud se nepletu, třináct let a po celou tu 
dobu všude prohlašuji zejména toto: obdivuji
zcela upřímně všechny, kdo spolu dovedou
po ty roky vycházet a vytvářet prostředí, 
ve kterém se dá pracovat. a to nikoli jen
jednou za čas jako já. Vždyť pro spoustu 
z nich je seriál každodenním zaměstnáním. 

Kamera, zvuk, světla, technika, garderoba, 
maskérna, zázemí. Tam všude jsou lidé 

v pravidelných směnách. Ti všichni mají 
na úspěchu seriálu podíl nejen tím, že dobře 
odvádějí svoji práci, ale i tím, že společně umí 
vytvořit na natáčení dobrou náladu.

■ stává se vám, když vás lidé 
potkaJí, že maJí pocit nebo vám 
dávaJí naJevo, že Jste dobří Známí 
nebo že Jste v podstatě členem 
JeJich rodiny, přestože Jste se 
třeba osobně nikdy neviděli a oni 
vás ZnaJí Jen Z televiZe či divadla?
ale ovšem, že ano! V mém případě je to navíc 
komplikovanější, komičtější a bizarnější o to, 
že si velmi, velmi špatně pamatuji tváře. Takže 
často nevím, jestli člověk, který mě na ulici 
nebo v obchodě radostně zdraví, je divák, 
jehož jsem nikdy neviděl anebo někdo, koho 
bych měl znát. právě mé milé ženě patří velký 
dík mimo jiné i za to, že mě už mnohokrát 
zachránila před ohromnými trapasy…

symbol označující slevové místo:

Jak lze získat 
Zdarma 

kartu rodinný pas?

podmínky registrace:
 základní podmínkou je trvalé bydliště žadatele v pardubickém kraji
 dalším předpokladem je alespoň jedno dítě v rodině mladší 18 let
  karta projektu je vystavována všem rodinám, včetně náhradních 

nebo s jedním rodičem

Způsob registrace: 
  přímá registrace na internetu 

www.rodinnepasy.cz
  zaslání vyplněné žádosti o registraci 

na adresu kontaktního centra:
rodinné pasy 
mendlovo nám. 1a, 603 00 brno

  zaslání údajů elektronickou cestou 
pardubice@rodinnepasy.cz kontaktní centrum projektu:

rodinné pasy
Mendlovo nám. 1a, 603 00 Brno

pardubice@rodinnepasy.cz

infolinka: 543 211 254
(provoz infolinky v pracovní době
8.00–16.00 hodin)

Tento projekt je fi nancován 
pardubickým krajem



Časopis pro rodinu   |   7

rodina je jednou z nevyhnutelných…
Lev Nikolajevič Tolstoj

svým podpisem uděluji souhlas se zpracováním osobních údajů obsažených v této žádosti.
výše uvedené osobní údaje spravuje pardubický kraj pro následující účely: Vydání a správa karty rodinný pas, 
kontrola splnění podmínek pro poskytování slev, případné zasílání magazínu a newsletteru. Výše uvedené osobní 
údaje jsou zpracovávány do doby, kdy svůj souhlas odvoláte nebo kdy oznámíte, že již nebudete kartu rodinný 
pas využívat. Vaše osobní údaje zpracovávané za tímto účelem jsou zadávány do databáze, kterou pro pardubic-
ký kraj spravuje nasmlouvaný subjekt a do které mají přístup i ostatní subjekty, které se účastní projektu rodinné 
pasy. V nezbytném rozsahu se osobní údaje poskytují i těm subjektům, které se podílejí na případné distribuci 
magazínu a newsletteru. aktuální přehled subjektů, které se účastní nebo podílí na projektu rodinné pasy, je 
zveřejněný na webových stránkách www.rodinnepasy.cz. svůj souhlas můžete kdykoliv odvolat písemným sděle-
ním, tím však není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.

inFormace o rodině

děTi

rodina:

rok narození dětí:

1.

2.

3.

4.

5.

jméno a příjmení rodiče – kontaktní osoby:

ulice, číslo domu:

město, Psč:

kraj:

e-mail:

dne Podpis

vyplněný formulář zašlete poštou na adresu: rodinné pasy, mendlovo nám. 1a, 603 00 brno

 žádost o reGistraci
rodinného pasu

křížovka

AUTOR
JIRKA

KŘÍŽOVKA
ZVOLÁNEK

KUS
LEDU

STÉKAJÍCÍ
VODA PO
ZEMSKÉM
POVRCHU

SVAZEK
DŘEVA

K TOPENÍ

TYP
VOZU
FORD

TAJENKA
DÝMAVÉ

KYSELINY
SÍROVÉ

24 HODIN
SPZ AUT
NOVÉHO

JIČÍNA
ZÁJEM

KRÁTEROVÁ
SOPEČNÁ

PROHLUBEŇ

ELEMENT 
CHŮZE TOVÁRNA

VOJENSKÁ
JEDNOTKA

VÝROBNA
OLEJE

ROZHLASOVÁ 
SPOL. LIBÉRIE

ZESÍLENÝ
ZÁPOR

RÁJ ZNAČKA
THALIA

AKR
(SLOVENSKY)

VYDÁNO
(LATINSKY)

POMŮCKA:
ELNR

ELOISA
KALDERA

KOPANÁ

TROPICKÝ
STROM

ZMRZLÁ
VODA

UTKÁNÍ SLOTA

OZNAČENÍ
SEVERO-
ZÁPADU

ČEJČÍ
CITOSLOVCE STEJNOPIS

SOUHLAS OLGA
DOMÁCKY

OBĚŽNÝ
VÝTAH

VYRÁŽKA
NA RTU

CIZÍ ŽENSKÉ
JMÉNO
SOUDNÍ 
PROCES

KLEPETÁČ

SATIRY
(ANGLICKY) NÁŠ

SKOKAN
NA LYŽÍCH

TRPĚT
ŠKYTAVKOUNORSKÉ

SÍDLO

TECHNICKÉ
SLUŽBY

BRAŠNA STŘEDNÍ
ŠKOLA

OHRADY VOJENSKÝ
POVEL

POMŮCKA:
LATIS
MOEN
SKITS

NERV
OKOVY POTOM

STÁTNÍ
POKLADNA ÚHOR

SYSTE-
MATICKÉ 

JEDNOTKY
(RODY)

HLTY
ZNAČKA 

OHÝBANÉHO
NÁBYTKU

ČISTIDLO
NA OKNA

NATAHAT
DOLŮ

ZNAČKA
SCANDIA

VANOUT ZEMĚDĚLSKÉ
STAVENÍ

POLNÍ
PLOŠNÉ

JEDNOTKY

NANÁŠET
VRSTVU

CÍNU

(dokončení je v TAJENCE křížovky)



maTeřská cenTra 
pomáhají hlavně matkám 
ale i otcové jsou tu vítáni!

■ spokoJená matka = spokoJené 
dítě
„díky široké nabídce aktivit si každá žena 
– matka najde v centru to své. spokojenost 
potom přenáší domů do rodiny, na své děti, 
na partnera. ne nadarmo platí staré dobré 
pořekadlo: spokojená matka = spokojené dítě,“ 
zdůrazňuje koordinátorka sítě pro rodinu 
pro pardubický a Královéhradecký kraj.

■ táta Je v mateřském centru 
vítán!
ale pozor! Mateřská centra neslouží pouze 
maminkám a jejich ratolestem. „V dnešní době 
nemusí muž – táta získávat prospěch z exis-
tence mateřského centra jen zprostředkovaně. 
stejně tak jako nyní čím dál častěji potkáte 
muže na procházce s kočárkem, je stále
obvyklejší, že se otcové na chodu centra podílí 
i jinak než takzvanými mužskými pracemi. 
Mnohdy dokonce připravují speciální programy 
pro muže – táty. Ti jsou zkrátka v mateřském 
centru vítáni,“ podotýká petra horáková.

Mateřská centra se přirozeně stávají hybnou 
silou celé komunity. „V mnohých z nich najdete 
i akční seniory nebo celé rodiny,“ sděluje 
koordinátorka sítě pro rodinu pro pardubický 
a Královéhradecký kraj.

■ 18 členských center 
napříč kraJem
„V pardubickém kraji najdete minimálně 
našich 18 členských mateřských center roze-
setých napříč celým krajem. pro rodiny při-
pravují rozmanitou škálu činností. organizují 
velké množství vzdělávacích aktivit i akcí 
pro veřejnost, jako jsou například dětské dny, 
pálení čarodějnic či svatomartinské průvody,“ 
dodává petra horáková.

„rodičům v kraji také pomáhají slaďovat jejich 
soukromý a pracovní život. Mateřská centra 
často provozují dětské skupiny nebo jinou 
formu péče o děti, pořádají příměstské tábory, 
ale otevírají například i kavárny,“ uzavírá 
koordinátorka sítě pro rodinu pro pardubický 
a Královéhradecký kraj. 

Pro rodiny z Pardubického kraje Pro rodiny z Pardubického kraje

Více info na 
www.sitprorodinu.cz

Když se člověk stane rodičem, nastává v jeho 
životě zásadní změna, která přináší spoustu 
různých radostí i starostí. Kde se dají sdílet? 
ideální možností jsou mateřská centra. Ta se 
nachází v celé řadě míst pardubického kraje 
a jsou velmi oblíbená.

proč? rodiče s dětmi nemusí sedět doma, 
mohou se v příjemném prostředí scházet 
s ostatními, sdílet svoje zkušenosti, vzájemně 
si pomáhat, radit a získat nové kontakty 
a přátelství.

■ hlavní cíl? 
posílit hodnotu rodiny
„Chceme především posílit hodnotu rodiny,“ 
říká petra horáková, koordinátorka sítě pro 
rodinu pro pardubický a Královéhradecký kraj. 
Ta vznikla v roce 2002 a jejím cílem je pod-
porovat a propojovat zavedená i začínající 
mateřská centra.

„Tato zařízení jsou otevřená a dostupná všem. 
zřizují je zpravidla ženy na mateřské či rodi-
čovské dovolené, které se podílejí na jejich 
chodu a zajišťují jejich programy. Jsou založena 
na principu svépomocných skupin,“ uvádí 
petra horáková.

8   |   Časopis pro rodinu Časopis pro rodinu   |   9
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arabely

10 Pozdrav
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Pro rodiny z Pardubického kraje

Týden PěsTounsTví 
zavítá i na zámek 
do moravské Třebové
naJíT noVé pěsTouny a zVýšiT záJeM 
o TuTo proBLeMaTiKu. To Je hLaVní 
CíL Týdne (pro) pěsTounsTVí, KTerý 
se Bude KonaT od 7. září 2020 
V parduBiCKéM KraJi. 

stále mnoho dětí vyrůstá mimo rodinu. 
„naším cílem je rozšířit myšlenku 
pěstounské péče mezi širokou veřejnost 
a najít tak pro tyto děti náhradní rodiče,“ 
říká za organizátory druhého ročníku běhu 
za pěstouny lucie laburdová z oblastní 
charity pardubice.

„rádi zde přivítáme všechny, jimž není lho-
stejný osud dětí, co na svou náhradní rodinu 
čekají v ústavních zařízeních,“ upřesňuje 
lucie laburdová. 

■ v ústavní péči vyrůstá téměř 
250 dětí
V ústavní péči v pardubickém kraji vyrůstá 
téměř 250 dětí, které z různých důvodů ne- 
mohou zůstat u svých rodičů.

„sebekvalitnější ústavní péče však nikdy ne-
může nahradit rodinné prostředí. proto jsme 
rádi, že se můžeme připojit k úsilí pardubic-
kého kraje, který ve spolupráci s neziskovými 
organizacemi a obcemi intenzivně hledá další 
zájemce o dlouhodobou pěstounskou péči,“ 
vysvětluje hlavní smysl celého snažení sociální 
pracovnice služeb pro rodiny s dětmi oblastní 
charity pardubice.

běh za PěsTouny 
chce pomoct najít 
dětem náhradní rodiče

■ kam poputuJe výtěžek Z akce?
„Výtěžek z této akce bude použit na volno- 
časové aktivity pro děti našich klientů, ale  
také na příměstský tábor, respitní pobyty, den 
dětí a další aktivity,“ dodává jedna z pořada- 
telek běhu, jenž se má uskutečnit ve středu  
12. srpna v pardubickém parku na špici jako 
součást sportovního parku pardubice a Vele- 
trhu sociálních služeb.

„rádi bychom pojem náhradní rodinná péče 
ještě více rozšířili do povědomí veřejnosti,“ 
konstatuje michaela svobodová, jedna 
z hlavních pořadatelek akce, kterou již 
tradičně pořádá přímo pardubický kraj. 

■ dny otevřených dveří 
i workshopy
Během celého týdne se na různých místech 
pardubického kraje uskuteční dny otevřených 
dveří organizací, které se pěstounstvím za- 
bývají. „nebudou chybět ani besedy s pěstou- 
ny či sociálními pracovníky, workshopy a další 
zajímavé programy,“ říká Michaela svobodová.

■ den (pro) pěstounství na Zámku
Mezi největší lákadla letošní bohaté nabídky 
bude patřit den (pro) pěstounství. 
Ten má hostit 13. září od 11 do 16 hodin 
zámek v Moravské Třebové. 
„na své si tu přijdou jak rodiny s dětmi, pro 
které zde budou nachystány různé hry, tak 
i milovníci kultury,“ nastiňuje Michaela 
svobodová.

■ poděkování stávaJícím 
pěstounům
Kromě osvěty o pěstounství chce pardubický 
kraj při této příležitosti také poděkovat všem 
stávajícím pěstounům. „Víme, že to nemají 
jednoduché, a o to víc si ceníme jejich 
pozitivního vkladu do života dětí,“ sděluje 
radní pardubického kraje šotola, který má 
na starosti sociální péči a neziskový sektor. 
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Pro seniory z Pardubického krajePro seniory z Pardubického kraje

■ společné výlety velkou radostí
„naší velkou radostí jsou společné výlety. 
ročně vypravíme tisíce pasažérů za památka-
mi i do klidných koutů přírody,“ říká předseda 
spolku Tomáš Martinek. „a protože víme, 
že z důchodu se nedá vůbec vyskakovat, 
cena výletů je dotovaná z příspěvků našich 
donátorů. stejně tak jako kulturní akce a kon-
certy, přednášky či další zájmové aktivity,“ 
zdůrazňuje Tomáš Martinek.

■ Jaro příliš Zábavy nepřineslo
Letošní jaro bohužel příliš zábavy nepřineslo. 

Kulturní akce musely být kvůli pandemii 
koronaviru dočasně pozastaveny. právě v pří-
padě setkávání seniorů hrozilo riziko následků 
nákazy nejvyšší, a tak zkrátka nebylo zbytí. 
zatímco ale mnozí akce defi nitivně „odmávali“, 
spolek uklidňoval: „nic nerušíme, pouze 
odkládáme, těšte se na velký kulturní podzim!“

■ spolek chystá spoustu aktivit
spolek hurá na Výlet! plánuje alespoň deset 
akcí, aby dlouhý hlad seniorů po zábavě 
a setkávání plně ukojil společnými nezapo-
menutelnými zážitky. 

„Také v chrudimském centru hurá prostory 
bude pořád živo. už teď chystáme vedle před-
nášek, cvičení, společného promítání a tvoření 
také novou dílničku v podobě pečení a zdobení 
vánočního cukroví,“ podotýká Tomáš Martinek.

jak bojovaT se samoTou seniorů?
„žádné stýskání, ale těšení,“ 
nabízí svůj recept spolek hurá na výlet!

„a tak žádné stýskání, pouze dlouhé těšení,“ 
uzavírá optimisticky. 

Více info na 
www.huranavylet.info

JaK BoJoVaT se saMoTou seniorŮ? JaK Ji nahradiT radosTí, přáTeLi, 
poznáVáníM noVýCh MísT a oBJeVoVáníM Krás žiVoTa i V poKroČiLeJšíM VěKu?
o To se už od roKu 2014 snaží ChrudiMsKý spoLeK hurá na VýLeT!, KTerý 
TaKé LeTos za VýznaMné podpory parduBiCKého KraJe připraVuJe pro 
seniory spousTu rŮznýCh aKTiViT.
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cykloToulky v Pardubickém krajicykloToulky v Pardubickém kraji

šlápněte do pedálů, vydejte se na nejzajíma-
vější místa na východě Čech a vyhrajte atrak-
tivní ceny! Cyklopecky Východních Čech jsou 
opět tady!

Jako obvykle jsou pro vás připraveny zajímavé 
cyklotrasy, které vás provedou napříč pardu-
bickým a Královéhradeckým krajem. 

o co se bude v letošním ročníku oblíbených 
cyklopecek soutěžit?
Tím hlavním lákadlem je elektrokolo 
v hodnotě 70 tisíc korun! Vyhrát však můžete 
i horské kolo, koloběžku, víkendové pobyty 
a mnoho dalších lákadel.  

Jak se zapojit do soutěže? 
získejte alespoň tři razítka z třech různých tras 
do Vandrovní knížky na některém z patnácti 
cyklovýletů. stačí absolvovat i jen část cyklo-
trasy a nezáleží na tom, jestli na kole, pěšky 
nebo jiným způsobem.

chcete o cyklopeckách vědět víc? 
podívejte se třeba na webovou stránku
www.vychodnicechy.info/cyklopecky. 

Vandrovní knížku naleznete 
v infocentrech nebo online na
www.pardubickykraj.cz/cyklopecky

kterou si určitě užijí jak zdatní sportovci, děti 
i milovníci odpočinkové jízdy. razítko dostanete 
v infocentru Chrudim (do konce května mimo 
neděle, jinak denně) a v infocentru slatiňany 
(květen, červen a září mimo víkendy, jinak denně).

veverčák 
čenda pro vás 
našel trasu 
na výlet

Cyklopecky Východních Čech jsou opět tady

šláPněTe do Pedálů 
a vyhrajte atraktivní ceny!

čendův tip
na cesty

Tento cyklovýlet
nabízí mnoho
nádherných míst 
k zastavení. 

Město chrudim patří mezi jedno 
z nejkrásnějších v pardubickém 
kraji. určitě se vyplatí seskočit 
z kola a v klidu si město projít. 
zavítat můžete například do Mu-
zea loutkářských kultur. Trasa 
poté vede přes rekreační lesy 
podhůra, které jsou rájem pro 
děti i dospělé. protáhnout se 
můžete v lesní tělocvičně nebo 
v lanovém parku. Milovníci koní 
ocení startovní a cílové město 
slatiňany, kde kromě hřebčína 
a švýcárny slatiňany mohou 
navštívit i zámek s rozlehlým 
parkem.

2020

VELKÁ

LETNÍ 

SOUTĚŽ
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Pro zdravíPro zdraví

ProžijTe léTo 
s bylinkami! 
vyrobte si podle 
našich receptů něco 
zdravého, voňavého 
a chutného
radKa sVaTošoVá

V létě obvykle zpomalíme. nastává pro nás 
čas odpočinku, slunění a vycházek do přírody. 
rostliny to ale mají jinak. ze všech sil využívají 
slunečního svitu a o překot rostou, kvetou 
a plodí. 

Vodu převaříme a necháme zchladnout. 
okvětní plátky dáme nejlépe do skleněné 
nádoby nebo džbánu, přidáme na kousky 
pokrájený citrón a necháme v chladu louhovat 
24 hodin. pak je přecedíme přes utěrku nebo 
plátno do hrnce a přidáme cukr. Ten by měl 
sirup dostatečně zakonzervovat, ale pokud 
máte rádi sirup kyselejší, můžete ještě jako 
konzervant přidat kyselinu citrónovou. sirup 
mícháme a pomalu zahříváme. až se cukr 
rozpustí, necháme ještě asi 3 minuty přejít 
varem. sirup plníme do vařící vodou vylitých 
a slivovicí vypláchnutých lahví.

VrBKa ÚzKoLisTá
Tahle nádherná rostlina si oblíbila narušené 
půdy lesních pasek. Má ráda spíše podhorské 
polohy, takže spíš než v polabí ji naleznete 
v našich horách a vrchovinách. na sibiři vrbku 
místní obyvatelé po staletí používali místo 
zeleného a černého čaje. ruské léčitelství 
na ni nedá dopustit a velebí ji podobně 
jako ženšen. 

„Černý“ čaj z vrbky 
nasbíráme listy a kvetoucí vršky rostliny.  
doma je důkladně pomačkáme v mokrých 
rukou nebo rozválíme válečkem na těsto.  
Cílem je listy co nejvíce narušit, aby dobře 
proběhla tzv. fermentace. To je proces, který 
se využívá stejně tak při výrobě klasického 
černého čaje. Listy rozložíme ve zhruba 
dvoucentimetrové vrstvě na vlhkou utěrku, 
přikryjeme další utěrkou a zatížíme třeba 
krájecím prkénkem. necháme pracovat pro- 
ces fermentace, a to minimálně den, ale 
klidně až pět dní. pak zčernalé listy dosušíme 
v sušičce nebo v horkovzdušné troubě. Čaj 
fermentací získá lahodnou vůni, barvu i chuť. 

Vřes oBeCný
až v srpnu vyrazíme hledat první houbařské 
úlovky, určitě najdeme fialově kvetoucí trsy 
vřesu. Ten dokáže růst na suchých místech, 
na skalách, ve větru a v mrazu. a tuhle 
odolnost může propůjčit i nám. opatrně 
natrhejme nezdřevnatělé kvetoucí vršky.  

dobře se suší, v nálevu prospívají naší psychice 
a odolnosti a podporují naše ledviny. Vřesu se 
nemusí obávat ani kojící maminky a malé děti. 
působí jemně a může se pít dlouhodobě. 

Lesní čaj
Co potřebujeme:
stejný díl kvetoucích vršků vřesu, květu růží 
a listu a květu vrbky. Můžeme přidat mladé 
listy ostružiníku či maliníku. 
použít můžeme čerstvé bylinky, případně si 
směs umícháme z bylinek předem usušených. 
do skleněné varné konvice přidáme přibližně  
4 lžíce směsi sušených bylin nebo hrst čerst- 
vých bylin, zalijeme horkou vodou a popíjíme. 
Čaj se hodí i pro denní pití. 

Vědecké průzkumy dokazují, že bylinky sbírané 
kolem letního slunovratu mají největší léčivou 
moc a obsahují nejvíc účinných látek. 
Vezměte proto rodinu a vydejte se do přírody 
poprosit rostliny o část jejich léčivé síly.
doma si s dětmi podle našich receptů můžete 
něco zdravého, voňavého a chutného rovnou 
vyrobit. 

pLaná rŮže
Mám moc ráda všechny druhy růží. pamatu- 
ji se na své první těhotenství, na pěší cesty 
do práce a na to, jak jsem cestou voněla 
ke květům růží a přála si, ať se ta krásná  
léčivá vůně dostane až k miminku. 
Možná nevíte, že vůně růže působí jako 
jedno z nejsilnějších antidepresiv. ideální 
je si na zahrádce nějaký ten keř přírodní, 
nešlechtěné, růže vysadit. dobře se hodí  
růže svraskalá nebo růže stolistá. 
z růží v létě sbíráme okvětní plátky, které 
zpracováváme čerstvé nebo sušíme do čajo- 
vých směsí.
Každý rok vyrábím pro své blízké také  
vynikající sirupy a likéry z růžových květů. 
a pokud vám okvětní plátky růží zbydou, 
přidejte si je do léčivé lázně pro celé tělo.

Růžový sirup
Co potřebujeme:
4 hrsti čerstvých okvětních plátků růže,  
1 l vody, 1 kg přírodního cukru, 1 bio citron, 
popř. 2 g kyseliny citrónové
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■ má vaše dítě v předškolním věku 
problémy s řečí? Jak předcháZet 
tomu, aby Je nemělo? a kdy Je dobré 
navštívit loGopeda?
„obecně se doporučuje rodičům konzultace 
u logopeda vždy, když jsou řečí dítěte znepo-
kojeni nebo když dítě mluví ne úplně plynule 
nebo velmi rychle, dlouhodobě chraptí, ve čty-
řech letech mu není rozumět, mluví s výrazně 
menší slovní zásobou než jeho vrstevníci nebo 
nereaguje přiměřeně na naše pokyny, protože 
nám hůře rozumí,“ říká logopedka základní 
školy a praktické školy sVíTání Markéta 
salavcová.

■ co Je dobré před návštěvou 
loGopeda?
„prvními slůvky by nás dítě mělo potěšit kolem 
jednoho roku, prvními jednoduchými větičkami 

kolem dvou let a po pátém roce by měla být 
jeho řeč zcela srozumitelná, se správnou vý-
slovností,“ tvrdí Markéta salavcová.
před vlastní návštěvou u logopeda je podle ní 
dobré dítěti vysvětlit, že se nejedná o návštěvu 
u paní doktorky, ale že paní logopedka učí děti 
mluvit. a že si společně budou povídat o obráz-
cích, prohlížet knížky, kreslit, skládat puzzle, 
vypravovat a hrát spoustu zajímavých her.

■ Zažitá představa některých 
rodičů
„zažitou představou některých rodičů je, že 
na správném řečovém vývoji se podílí jenom 
mluvidla, sluch a myšlení. Věc je ale podstatně 
složitější, než se na první pohled zdá. rozvoj 
řeči lze výrazně podpořit zdánlivě nesouvise-
jícími činnostmi,“ uvádí Markéta salavcová.

■ pravidelně se hýbeJme 
a sportuJme!
„rozvoj velkých svalových skupin zlepšuje 
úroveň motoriky prstů a mluvidel. opoždění 
v motorickém vývoji mohou předznamenávat 
i opoždění ve vývoji řeči. proto se pravidelně
hýbejme a sportujme. Choďme do lesa, který 
je nejen pro svůj nerovný terén úžasným pro-
středím,“ sděluje logopedka školy sVíTání.

■ Jak roZvíJet motoriku prstů?
„Motorika prstů se dá skvěle rozvíjet během 
domácích prací. zapojujme děti do krájení, 
věšení prádla či mazání pečiva,“ nastiňuje 
Markéta salavcová.

■ vyprávěJme si růZné příběhy
„prohlížejme si obrázkové knížky, čtěme nebo 
vyprávějme nejrůznější pohádky a příběhy. 
zpívejme, kresleme, říkejme říkadla a básnič-
ky. navštěvujme dětská divadelní představení, 
kina, knihovnu a muzea,“ dodává školní logo-
pedka.
„rozumně využívejme moderní technologie, 
jako jsou nejrůznější aplikace, pořady v tele-
vizi nebo pohádky na dVd. s dětmi pak hovoř-
me o obsahu a zjišťujme, zda pochopily děj,“ 
podotýká Markéta salavcová.

■ hlavně si spolu hraJme!
„ale hlavně si spolu hrajme. žádná hra neroz-
víjí jen jednu schopnost. z oblíbených logope-
dických činností můžeme zařadit hry s dechem 
– bublifuk, foukání brčkem do vody při koupá-
ní, do odkvetlých pampelišek, lístečků, frkačky, 
větrníku, píšťalky nebo papírových lodiček,“ 
vyjmenovává logopedka základní školy 
a praktické školy sVíTání.

■ funGuJí hry se rty a JaZykem
„Můžete také společně poznávat, co to voní. 
Tím upevňujme nádech nosem bez zvedání 
ramen. skvělé jsou hry se rty a jazykem. napří-
klad na čertíka, kdy vyplazujeme a mrskáme 
jazykem ze strany na stranu, nebo na kočičku. 
Ta je založena na olizování rtů, snaze olíznout 
si nos a bradu. Úspěch mívá též prskání, mlas-
kání nebo poznávání podle chuti, co má dítě 
v ústech,“ přibližuje Markéta salavcová. 

■ hledeJme tikaJící budík či telefon!
rodiči mnohdy nedoceněné jsou sluchové hry. 
Třeba na určení zvuku. „například trhání papí-
ru, cinkání klíči či zvuky venku na procházce,“ 
doplňuje logopedka. 
„Můžeme společně hádat, odkud zvuk přichází. 
hledejme třeba tikající budík nebo hrající tele-
fon. užitečné je i poznávání melodie, kterou si 

Téma

broukáme či hra slovní fotbal. při tiché poště 
lze posílat zvuk, slova i celé věty. funguje též 
vyťukávání rytmu vařečkou, kdy má dítě za úkol 
opakovat rytmus,“ shrnuje Markéta salavcová. 

■ vymýšlení rýmů může být Zábava
„o zábavu není nouze ani při vymýšlení rýmů. 
Můžeme vyrobit rovněž sluchové pexeso. do 
stejných krabiček dáme různé materiály, ale 
máme vždy dvě totožné dvojice, třeba s rýží, 
korálky nebo šroubky,“ praví školní logopedka.
„s předškoláky určujeme první hlásku ve slo-
vě. při vyprávění příběhů může dítě reagovat 
na jedno konkrétní dohodnuté slovo (napří-
klad na princeznu tleskne) nebo na vyložený 
nesmysl (například Byla jedna holčička a ta 
se jmenovala Modrá Karkulka),“ líčí Markéta 
salavcová.

■ Zkuste nové loGopedické 
pomůcky!
„pokud není dostatečně rozvinuta oblast 
sluchového vnímání, mají děti potíže správně 
sluchově rozlišovat hlásky. z toho pramení 
jejich nedokonalá výslovnost. právě pro děti 
s těmito defi city vznikly v základní škole 
a praktické škole sVíTání nové logopedické 
pomůcky, které jsou dostupné široké odborné 
i rodičovské veřejnosti na e-shopu sociálního 
podniku Léthó,“ uzavírá logopedka školy 
sVíTání. 
Tato organizace už více než čtvrtstoletí pomáhá 
v pardubickém kraji lidem s hendikepem. své 
pobočky má v pardubicích a ve Vysokém Mýtě. 

jak PředcházeT 

tomu, aby dítě 
nemělo Problémy 
s řečí?

Téma
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zázraKy Všedního dne. přesně TaKoVé se děJí i V parduBiCKéM KraJi. 
Ten ByL JedníM z prVníCh, KTerý se rozhodL pro zMěnu V poMoCi s LideM 
se zdraVoTníM posTiženíM. z ÚsTaVní forMy péČe se odhodLaL JíT CesTou 
péČe KoMuniTní. Co To znaMená?

■ úcta a respekt k lidem 
se Zdravotním postižením
„naším cílem je umožnit lidem se zdravotním 
postižením žít způsobem běžným jako v pří-
padě jejich vrstevníků, posilovat jejich kom-
petence, hájit jejich důstojnost a přistupovat 
k nim s úctou a respektem. K tomu jsme 
samozřejmě museli nejprve vytvořit podmínky. 
Mohl bych nyní vypočítávat, kolik času strávili 
zaměstnanci vzděláváním, kolik pardubický 
kraj postavil domků, kolik jich opravil a kolik 
pronajal bytů, ale to není hlavním výsledkem 

zázraky všedního dne se dějí
Pokud jsou k tomu podmínky

transformace. To jsou pouze základní předpo-
klady pro úspěšné provedení změn v přístupu 
ke klientům s ohledem na jejich potřeby a mož-
nosti,“ říká radní pardubického kraje pro so-
ciální péči a neziskový sektor pavel šotola.

■ řada příběhů se šŤastným 
koncem
„V centru naší pozornosti zůstávají přede-
vším lidé, uživatelé těchto služeb. za uplynulá 
léta jsme se přesvědčili, že mnoho klientů je 
po intenzivní přípravě schopno samostatného 

života s určitou mírou podpory. pracovníci 
sociálních služeb klienty v jejich životě do-
provázejí a v jejich bytě či pokoji nejsou pouze 
na pracovišti, ale jsou zároveň na návštěvě. 
To je velký rozdíl oproti minulosti. a že se vy-
naložené úsilí a prostředky vyplatí, dokládá 
i řada příběhů se šťastným koncem,“ podo-
týká pavel šotola.

dlouhá cesta za štěstím 
paní marienky, která dnes 
stojí na vlastních nohou
Marienka prožila téměř 20 let v ústavech 
sociální péče. Má pohybové omezení a teprve 
před nedávnem mohla vstát z invalidního 
vozíku. „Teď žiju moc hezky. otevřelo se mi 
štěstí, které jsem si dřív tolik přála,“ svěřuje 
se šťastná žena, která dnes stojí na vlastních 
nohou. a to doslova.

■ vyrůstala v pěstounské rodině
Vyrůstala v pěstounské rodině, v níž se pro-
hloubil její vztah k hudbě. Jako klientka 
domova u studánky v anenské studánce 
dojížděla několik let do hudební školy v Čes-
ké Třebové. s anenským sborem studánka 
vystupovala po celém pardubickém kraji. 
„Levou rukou hraju na piano a pravou 
na bubínek. naučil mě to kamarád péťa, 
který už bohužel není mezi námi,“ vysvětluje 
Marienka, pro níž zlomovým okamžikem 
jejího života byl rok 2010. To se přestěhovala 
do domova na rozcestí ve svitavách. Tam 
zrovna začínali s novými formami poskytování 
pobytových služeb a paní Marienka přešla 
do chráněného bydlení. Tam už mohla mít 
kočku i psa, který ji vlastně naučil chodit. 

■ s partnerem našla nový domov
od roku 2019 má nový domov v damníkově. 
se svým partnerem Láďou si zařídili společnou 
domácnost v podkroví domku jeho rodičů. 
„Mám radost, že mě přijali za svou,“ usmívá se 
Marienka, která se se svým partnerem poprvé 
potkala v anenské studánce.

„Jeho maminka tam pracovala jako zdravotní 
sestřička. starala se o nás a on za ní chodil,“ 
sděluje Marienka, která prý tehdy vůbec ne-
tušila, že by Láďa mohl být jednou její 
životní partner a že s jeho rodiči bude mít 
společné i bydliště. 

■ život na vesnici Jim prospívá
Muž po jejím boku přitakává. a zdůrazňuje, jak 
je rád, že jeho rodiče Marienku přijali do rodiny. 
život na vesnici, v přírodě a po boku domácích 
mazlíčků jí viditelně prospívá.

zázraky z Pardubického kraje zázraky z Pardubického kraje
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VěTšina Lidí si přeJe zaKonČiT žiVoT 
doMa V Kruhu sVýCh BLízKýCh,  
aLe zaTíM Jen Menšině se ToTo  
přání spLní.

■ domácí hospic andělů 
strážných
„ať jsme žili jakkoliv, jakýmkoliv způsobem 
a jakkoliv dlouho, přibližujeme se k momentu, 
kdy se náš čas završí. nikdo neví, jakou po- 
dobu pro nás bude tento okamžik mít, zda 
náš život bude ukončen náhle a nečekaně, 
nebo zda budeme mít šanci se připravit,“ říká 
Marie hubálková, ředitelka oblastní charity 
pardubice, která poskytuje paliativní péči pod 
hlavičkou domácího hospice andělů strážných.

■ Závěrečná fáZe života 
nemocného
„hlavním cílem hospicové péče je podpořit 
nejvyšší možnou kvalitu závěrečné fáze  
života nemocného s nevyléčitelnou chorobou,“ 
informuje koordinátor hospicové péče  
Miloš Mrázek. 
„na jedné straně nenabízí falešnou naději 
na uzdravení, ale na druhé straně se rozhodně 
nesnaží závěr života urychlit. zahrnuje péči 
o fyzickou, psychickou, sociální a duchovní 
stránku nemocného a jeho rodiny s respektem 
k jejich osobním hodnotám a zvyklostem,“ 
sděluje lékař Tomáš Kučera. 

■ proJevit svou lásku či vděčnost
„Chvíle doprovázení jsou důležitým momentem 
v životě i pro ty, co o svého blízkého pečují. 
Je to doba příležitostí, kdy takto mohou 
projevit svou lásku či vděčnost, případně 
urovnat porušené vztahy skrze mocný nástroj 
odpuštění a podobně. Je to však také doba 
zvýšené zátěže a je důležité, aby pečovali 
rovněž o sebe, aby si našli čas na relaxaci, 
přátele, na to, aby načerpali síly na další péči,“ 
prozrazuje vrchní sestra Markéta Vašková.

■ péče Je klientům poskytována 
beZplatně
„domácí hospicová péče je financována  
ze zdravotního pojištění a z výnosů  
veřejné sbírky. na základě předpisu lékaře  
je klientům poskytována bezplatně. hradí se  
pouze zapůjčení kompenzačních pomůcek  
a případně poskytování pečovatelské služby,“  
uzavírá Marie hubálková.

domácí hosPic 
andělů strážných 
pomáhá nemocným 
v závěrečné fázi 
jejich života

Téma Téma

Více info na 
www.pardubice.charita.cz
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osobnosT z Pardubického kraje

Kdo V TéTo zeMi MŮže říCT, že By 
V pěVeCKé souTěži poraziL MisTra 
KarLa GoTTa? inu, MoC TaKoVýCh 
osoBnosTí V hisTorii naší popuLární 
hudBy nenaJdeMe. Jednou z niCh Je 
Josef soChor, KTerý nad MisTreM 
zVíTěziL V roCe 1957 V souTěži 
hLedáMe noVé TaLenTy. 

Veřejně vystupovat však začal jako zpěvák 
s kapelou už v roce 1954, a to především na 
plesech a tehdy oblíbených odpoledních čajích. 
svému publiku dělá Josef sochor radost 
dodnes, a to nejen na živých koncertech,  
ale též na obrazovkách TV šlágr. Ta mu 
dokonce udělila za skvělou reprezentaci  
na poli swingové, lidové i dechové hudby titul 
národní umělec české a slovenské písničky.
život v praze ho přes četné nabídky na různá 
pěvecká angažmá nezlákal. už od roku 1952 
bydlí v pardubickém kraji a je zde podle svých 
slov i se svou rodinou šťastný a spokojený.

■ Je rodina v dnešním světě 
důležitá? 
než odpovím na tuto otázku, musím se  
ve vzpomínce vrátit ke svému dětství. narodil 
jsem se v roce 1937, tedy prakticky na prahu 
2. světové války, do rodiny vesnického sed-
láka. Tehdy vlastně pod jednou střechou žili 
děda s babičkou, mladá selka s manželem 
a v průběhu let i čtyři děti. Tak to bývalo zvy-
kem, protože tehdy neexistovaly domovy dů-
chodců a děti se musely postarat o své rodiče. 
Během mého dospívání se toto uspořádání 
měnilo a nelze říci, že by to bylo ku prospěchu. 
podle mého názoru se dnes ukazuje, že pří-
sloví „rodina je základ státu“ nachází v naší 
společnosti opět svou důležitost. podíváme-li 
se nyní na vývoj naší mladé generace, vypadá 
to, že jí chybí výchova v rodinném prostředí. 
rodiče v podstatě na děti nemají čas, protože 
je současná doba nutí především se postarat 
o finanční zázemí. nebo v mnoha případech 
sledujeme přímo honbu za majetkem  
a společenským postavením. 

v pěvecké soutěži porazil 
karla gotta. a už více než 
půl století spokojeně žije 
v Pardubickém kraji

Myslím si ale, že právě nyní, po více než 30 le- 
tech od sametové revoluce, si snad znovu uvě- 
domujeme, že bez kvalitního rodinného zázemí 
a výchovy se do budoucna naše společnost 
neobejde. Věřím, že se blýská na lepší časy.

■ co vám rodina dává?
díky rodině jsem si do života odnesl slušnost, 
pracovitost a sociální cítění. Vždy jsem si vážil 
dobrých lidí a věcí. a to si myslím, že by i dneš-
ní rodina měla vštěpovat svým potomkům.

■ co člověk musí rodině 
obětovat?
K odpovědi na tuto otázku jsem dospěl  
v podstatě až nyní, v pokročilém věku. Já jsem 
počátky mého rodinného života prožil v době 
budování socialismu. Mou prioritou bylo za-
jištění bydlení. proto jsem byl nucen se pustit 
do výstavby rodinného domu svépomocí. 
K tomu ještě je potřeba připočítat moje zpívání, 
takže výchova našich dětí spadla na bedra mojí 
manželky. samozřejmě, že jsem se i já menší 
měrou podílel, ale díky manželce mohu s klid-
ným svědomím říci, že se výchova povedla. 

V dnešní době také není snadné zajistit 
rodině samostatné bydlení. díky současné 
ekonomické situaci většinou nezbývá mladým 
nic jiného než žít u rodičů. To ale není návrat 
k původním hodnotám rodiny. Když se nyní 
mladí rozhodnou pro rodinné soužití, většinu 
tomuto kroku musí obětovat kariéru, zábavu, 
cestování a jiné požitky, které naše svoboda 
nabízí. a to je v mnoha případech složité.  
proto se také často žení a vdávají až  
po třicítce nebo ani neuzavírají manželství.

■ Jak se vám Jako rodině žiJe 
v pardubickém kraJi?
V pardubicích žiji od svých 15 let, od roku 
1952. a staly se prakticky mým domovem. 
Během té doby se rozrostly a nyní jsou i kraj- 
ským městem. Kromě průmyslu nabízí mnoho 
příležitostí ke kulturnímu, společenskému 
a sportovnímu vyžití. Taktéž síť obchodů 
a obchodních center je tu na úrovni. za jednu 
z výhod pardubic se dá pokládat jejich poloha. 

navíc jsou na rovině, což i méně sportovně 
nadané, ale také třeba dříve narozené, láká 
k cyklistice. K dobrému životu patří též 
příjemné podnebí. Lidé tu nemají strach 
z přírodních katastrof, například z povodní. 
pardubice a celý pardubický kraj je příjemným 
místem k žití.

■ Jaká máte v pardubickém kraJi 
Jako rodina oblíbená místa?
především je to pardubický zámek a Tyršovy 
sady. Mým oblíbeným místem jsou též 
nedaleké Lázně Bohdaneč. a to i z toho 
důvodu, že jsem zde s kapelou dr. Mirko 
špačka vystupoval 10 let, od roku 1981  
až do roku 1991. a rád se tam vracím nejen 
jako návštěvník, ale i jako zpěvák. V lázeňské 
kavárně jsem měl již několik koncertů. 
za zmínku stojí určitě také Kunětická hora, 
nové hrady u Litomyšle, sečská přehrada 
a mnoho dalších hezkých lokalit.

■ Jaký máte recept na to, aby byl 
člověk Jako senior spokoJený?
V první řadě je zdraví, s přihlédnutím k věku. 
dalším, neméně důležitým aspektem je, aby 
měl nějakého koníčka, například zahrádku, 
křížovky, koncerty, sport atd. Já sám mám 
celoživotního koníčka, ba co dím, koně, a to je 
muzika a zpívání. Tomu se věnuji již od útlého 
mládí a pokračuji v něm i ve svých 83 letech. 
Muzika mně pomohla vybřednout z mnoha 
nelehkých životních situací. nedovedu si před-
stavit život pouze mezi čtyřmi stěnami, dívat se 
jenom na televizi a neustále na něco nadávat. 
řídím se heslem: „Veselá mysl, půl zdraví.“

■ a Jak se vy sám udržuJete 
v kondici?
na naší chalupě zatím zastanu veškeré práce. 
snažím se zdravě jíst a každý den chodit 
na procházku. občas navštívit plavecký bazén, 
no… a hlavně to zpívání! Jsou na omylu ti, kteří 
si myslí, že zpívání je legrace. odborníci tuto 
činnost mnohdy přirovnávají k hornickému 
povolání. Takže, když toto všechno dáte 
dohromady, máte návod na to, jak se udržet 
v kondici.

osobnosT z Pardubického kraje
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Pro seniory

Pro seniory

škola zdraví  
pro seniory i pro lidi 
se zdravotním 
postižením
užiTeČné Tipy pro ozdraVení  
TěLa i duše naBízí uniKáTní  
proJeKT parduBiCKého KraJe 
a národní rady osoB  
se zdraVoTníM posTiženíM 
nazVaný roK pro zdraVí.

■ chlap se srdcem na správném 
místě
„Vždyť například za rok 2019 odpracoval 430 
dobrovolnických hodin ve 3 organizacích. Jeho 
energii, entuziasmus a činorodost mu všichni 
závidíme. Je to chlap se srdcem na správném 
místě,“ říká na adresu vitálního doyena koor-
dinátorka dobrovolnického centra Kateřina 
Burešová. 

„dobrovolnictví je prospěšná věc, hlavně pro 
neziskové organizace,“ uvádí Vilibald, který 
vypomáhal na různých akcích v Krůčku, ale 
i ve středisku volného času Tramtáryje či 
v tvůrčí a keramické dílně pro osoby s hen- 
dikepem v domově na rozcestí. 

■ noví lidé, dobrý kolektiv 
i kamarádky
„snažím se pomoci tam, kde je potřeba. díky 
tomu jsem poznal nové lidi, dobrý kolektiv 
a hlavně kamarádky,“ usmívá se dobrovolník.

„V Krůčku dobíjím energii. a vzhledem k tomu, 
že jsem již léta v důchodu, tak díky dobrovol-
nictví smysluplně trávím volný čas,“ dodává 
Vilibald.

„snažím se 
PomáhaT Tam,  
kde je PoTřeba,“  
říká nejstarší 
dobrovolník 
svitavského krůčku

■ ochota pomáhat druhým  
či společnosti
„Jsem moc rád, že v pardubickém kraji žije 
mnoho úžasných lidí, jako je pan Vilibald, kteří  
jsou bez nároku na finanční či hmotnou odmě- 
nu ochotni pomáhat druhým lidem nebo spo-
lečnosti,“ podotýká radní pardubického kraje 
zodpovědný za sociální oblast a neziskový  
sektor pavel šotola.

ChCeTe zŮsTaT i Vy V seniorsKéM VěKu aKTiVníM? sTaňTe se doBroVoLníKeM! 
neVáheJTe a KonTaKTuJTe neJBLižší doBroVoLniCKé CenTruM V parduBiCKéM 
KraJi, KTeré VáM naJde orGanizaCi, Kde MŮžeTe poMáhaT.
TaK JaKo TřeBa doBroVoLníK ViLiBaLd řezáK, KTerý Je neJsTaršíM ČLeneM 
sViTaVsKého doBroVoLniCKého CenTra KrŮČeK. aLe zároVeň TaKé Ve sVýCh 
82 LeTeCh JedníM z neJaKTiVněJšíCh. a To řadu LeT. 
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Více informací o dobrovolnických centrech 
najdete na www.nevladky.cz

„JedníM z neJKrásněJšíCh  
zadosTiuČinění V žiVoTě Je,  
že KdyKoLi se upříMně  
snažíMe poMoCi JinéMu,  
poMáháMe i saMi soBě.“
Ralph Waldo Emerson, 
americký filozof, esejista 
a básník, 1803–1882
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Jak na sudoku? Jediné pravidlo, jak správně luštit sudoku, 
je: V každém řádku, v každém sloupci a v každém čtverci 
o devíti čtverečkách musejí být číslovky od 1 do 9, přičemž 
každá z nich tu musí být vždy jen jednou. Jinými slovy, 
v každém řádku, v každém sloupci a v každém čtverci o devíti 
čtverečkách musíte mít kompletní řadu číslic od 1 do 9. 
nikde nesmí číslice chybět, nikde nesmí přebývat. a to je vše.

zároveň posiluje sociální kontakty, vzájemné 
sdílení, inspiruje a motivuje k výměně zkuše-
ností účastníků. Ti navíc mohou své dovednosti 
šířit dál.
„už při loňské premiéře se lidem líbilo, že ne- 
šlo jen o suché přednášky, ale praktické se-
mináře, kde si mohli některé věci vyzkoušet 
přímo na místě a zároveň diskutovat s lektory 
i mezi sebou,“ podotýká radní pardubického 
kraje zodpovědný za sociální oblast a nezis- 
kový sektor pavel šotola.

■ prospět k lepšímu Zdraví
„i malé kroky mohou seniorům a lidem  
se zdravotním postižením prospět k lepšímu 
zdraví a péči o sebe samé. Je dobře, když se 
místo pasivního vysedávání u lékaře sami 
mohou pomocí cvičení, dechu, tréninku pa- 
měti a úpravy životního stylu nasměrovat 
k tomu, aby pečovali aktivně o své zdraví,“ 
říká za spolupořádající národní radu osob  
se zdravotním postižením radka svatošová.

■ tři hlavní pilíře Zdraví
projekt je postaven na třech hlavních pilířích 
zdraví – zdravé psychice, stravě a pohybu. 
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■ Začala šít roušky v předstihu
„první věc, kterou jsem udělala, bylo, že jsem 
se přidala k aktivitě #delamcomuzu. To je 
iniciativa psychologů a psychoterapeutů, kteří 
nabízí své služby během nouzového stavu on-
line a zdarma. přidala jsem se. a protože se mi 
hodně omezila pracovní náplň, najednou jsem 
neměla moc co dělat. začala jsem šít roušky, 
několik dní předtím, než vláda rozhodla, že je 
musí nosit všichni. Máma je ředitelka Centra 
sociální péče v Ústí nad orlicí a měla obavu 
o klienty i pečovatelky. samozřejmě, že žádné 
roušky a ochranné pomůcky neměli, přestože 
je sháněli už měsíc předem. Ve chvíli, kdy za-
čalo být nošení roušek povinné, všechny pečo-
vatelky měly minimálně tři roušky a část klien-
tů jednu,“ popisuje Barbora Vašková situaci, 
která se odehrála v Centru sociální péče. 

Tato organizace zastřešuje týdenní stacionář 
a pečovatelskou službu. „Týdenní stacionář 
museli zavřít, protože rodiče měli obavy o zdra-
ví svých dětí. Vzápětí vláda týdenní stacionáře 
uzavřela. pečovatelská služba je terénní, ale 
sídlo má v jednom z domů s pečovatelskou 
službou. další klienti bydlí v sedmi domech 
s pečovatelskou službou ve městě a ostatní 
jsou obyvatelé Ústí nad orlicí, jeho přilehlých 

částí a 15 obcí v okolí. Ti žijí ve svých bytech 
a domech. Klientů pečovatelské služby je asi
300 a o jejich potřeby se stará 13 pečovate-
lek. Ty částečně posílil tým zavřeného stacio-
náře, některé pečovatelky zase naopak mu-
sely zůstat doma se svými dětmi,“ sděluje 
dobrovolnice.

■ seniorka ušila přes 1000 roušek
V době koronavirové šila roušky jako o život. 
„samozřejmě jsem nebyla sama. šili i zaměst-
nanci centra, včetně mojí mámy. V Ústí vznikla 
skupina dobrovolníků, kteří vytvořili skvělý sys-
tém sběrných míst, kam kdokoli mohl přinést 

látku, odnést si ji a nastříhat nebo z nastříhané 
šít, takže každý mohl přispět. s distribucí mezi 
lidi pomohl též Český červený kříž,“ dodává 
Barbora Vašková.

„Mezitím se v Centru sociální péče vytvořila 
skupinka dobrovolníků, kteří pomáhali roznášet 
roušky, obálky na platbu služeb či dopisy s vy-
světlením lidem. Třeba jeden dobrovolník se 
nabídl a zájemcům ladil televizní kanál ČT3. 
Já ze začátku jen šila, tak čtrnáct dní, každý 
den šest, sedm hodin. Moc nám pomohla jedna 
ze seniorek z domu s pečovatelskou službou. 
Ta za měsíc ušila přes 1000 roušek,“ doplňuje. 

■ hledala další možnosti pomoci
„začátkem dubna rouškovaná postupně opad-
la, a tak jsem začala hledat další možnosti 
pomoci. V Centru sociální péče vznikl krizový 
plán a ukázalo se, kolik lidí může být ohroženo 
sociální izolací, samotou či péčí o nemocného 
partnera. spousta z nich má děti ve vzdále-
ných městech, v zahraničí, někteří je nemají. 
Každý den slyšeli v televizi, že by neměli nikam 
chodit, že nemají přijímat návštěvy, měli strach 
a ani nemohli vidět svá vnoučata. facebook, 
skype a další technické vymoženosti moderní 
doby tuhle generaci těžce míjí, takže se jejich 
izolace ještě prohlubovala. Mnoho seniorů 
se obvykle pravidelně schází s přáteli, a to 
jim v době koronavirové muselo zákonitě chy-
bět,“ uvědomuje si Barbora Vašková. 

„ozvalo se nám i několik studentů, kteří chtěli 
pomoci. naše malá skupinka už také neměla 

„od seniorů jsem se dozvěděla 
spoustu zajímavých věcí,“
říká psycholožka, která pomáhala 
i v době koronavirové
s dobrovolnou pomocí začala barbora vašková v 15 letech. 
„docházela jsem pravidelně do stacionáře centra sociální 
péče v ústí nad orlicí za dvěma klientkami. to skončilo, 
když jsem začala studovat vysokou. a vlastně ani nevím, co 
z mé činnosti je dobrovolnictví a co zájem,“ říká psycholožka 
barbora vašková, která je členkou českého červeného kříže, 
vede se dvěma kamarádkami kroužek pro děti, ale také 
třeba vystupovala či fotila na nejrůznějších akcích. „vlastně 
nic moc velkého nedělám, ale jsem otevřená pomáhat, když 
se naskytne příležitost,“ podotýká dobrovolnice, která v této 
roli ochotně pokračovala i v době koronavirové.

tolik práce, takže jsem vytvořila systém, kdy 
každý dobrovolník měl telefonní kontakt na pár 
seniorů, jimž podle domluvy volal. společně si 
povídali, případně klient mohl říct, co by potře-
boval. dobrovolníci mi pak informace napsali 
a já je tlumočila pečovatelkám,“ líčí aktivní 
mladá žena, kterou inspirovaly různé nabídky 
pomoci.

■ senioři ocení, když si s nimi 
povídáte
„Všude na internetu nebo v televizi byla tele-
fonní čísla, na která mohli senioři volat. ale
senioři většinou nechtějí nikam volat, být na
obtíž. nebo nemají pocit, že by nějakou tako-
vou pomoc potřebovali. Když jim ale zavoláte 
a jen si s nimi chvíli povídáte, mnozí to ocení. 
pak se můžete i zeptat, zda potřebují s něčím 
pomoci a tu pomoc spíše přijmou. obecně 
jsou spíše nedůvěřiví, což je pochopitelné, 
ale také smutné,“ přemítá Barbora Vašková. 

„Často přemýšlím nad tím, jak je možné, že 
senioři zůstávají sami, zapomenutí. Jak to, 
že se o ně jejich děti, vnoučata nepostarají? 
stačí opravdu málo, domluvit se s ostatními 
příbuznými, párkrát týdně zavolat, přivézt ná-
kup, oběd. nebo, pokud bydlí všichni daleko, 
tak objednat pečovatelskou službu, ale neče-
kat, že ta umí zázraky. Tato práce je skutečně 
náročná, musí být rozplánovaná, aby pečova-
telky stihly všechny klienty objet a postarat se. 
pokud potřebujete péči o své blízké, musí je 
přidat do systému, což je někdy docela oříšek,“ 
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■ Jak a komu Jste pomáhala v době 
koronavirové?
pomáhali jsme na třech frontách: šití roušek, 
roznášení letáků a zajišťování nákupů pro 
seniory. záměrně píšu v množném čísle. Vedu 
totiž skautské středisko v žamberku, a tak 
jsem hned na začátku krize kontaktovala naše 
vedoucí a dohodli jsme se, že nabídneme svou 
pomoc. spojili jsme se s městem žamberk 
a zdejším domem s pečovatelskou službou. 
pro město jsme pak po celém žamberku roz-
nesli informační letáky. pro dům s pečovatel-
skou službou, místními nazývaný penzion, 
jsme zajišťovali nákupy pro tamní seniory. 
Co se týče roušek, dostala se k nám prosba 
o jejich šití z albertina, léčebného ústavu 
v žamberku. Většina roušek, které jsme ušili, 
tak směřovala tam.

■ Jak konkrétně pomoc vypadala 
a Jak byla časově náročná?
Každý z těchto tří druhů pomoci byl jiný. náku-
py jsme zajišťovali dvakrát týdně a ve čtyřech 
lidech to zabralo zhruba dvě hodiny. páteř
„nákupní skupiny“ tvořili skautští vedoucí, 
kteří ještě studují a měli tak více času. Já
sama jsem se snažila přidat vždycky, když mi 
to práce dovolila. roznos letáků byla jedno-
rázová záležitost a nejvíce času mi zabralo 
všechno vyjednat. domluvit se na radnici, pak
zorganizovat, kdo roznese kterou část města, 

všem letáky i informace dodat, zbylé od nich
zase převzít a podobně. roznášení „mé části“ 
města mi zabralo už jen jedno odpoledne. šití 
roušek pro mě bylo asi nejvíce časově nároč-
né. ze začátku, kdy byly roušky nejvíc potřeba, 
jsme „jeli“ některé dny až do noci. Já jsem šila 
s mamkou. do této činnosti se zapojily ještě 
další dvě členky střediska. dohromady jsme 
ušili něco přes 250 roušek. nejnáročnější tak 
byl první týden nebo dva, kdy jsme intenzivně 
šili roušky a zároveň jsem řešila letáky a první 
nákupy. než se to celé doladilo, tak jsem si 
pár dní připadala jako v telefonní ústředně. 
pak už se všechno zaběhlo a zdaleka to ne-
bylo tak časově náročné.

■ roZmýšlela Jste se, Jestli 
budete v této době pomáhat 
nebo to přišlo hned, v podstatě
Jako samoZřeJmost?
Byla to úplná samozřejmost. Tím spíš, že jsem 
věděla, že další vedoucí ze střediska budou 
také ochotní pomoct a můžeme tak nabídnout 
hned celou skupinku dobrovolníků. zapojilo se 
nakonec sedm dospělých vedoucích.

■ bála Jste se, že byste se třeba 
během dobrovolnické činnosti 
mohla nakaZit koronavirem?
To riziko tady je vždycky. neměla jsem strach 
o sebe, ale spíš o lidi, kterým jsme pomáhali. 

všímá si dobrovolnice, která během korona-
virové krize zachytila i několik incidentů, kdy 
pečovatelky nebo sociální pracovnice musely 
čelit nadávkám. 

„nebo… jak to říct slušně… nepěknému chová-
ní příbuzných seniora, který potřebuje péči,“ vy-
světluje dobrovolnice, jež počítala s tím, že se 
při této činnosti může nakazit nemocí covid-19. 
„Víc mě ale děsilo to, že bych mohla nakazit já 
někoho jiného. Když jsem byla v kontaktu s lid-
mi, především seniory, dávala jsem si opravdu 
pozor na hygienu a dodržování dostatečné 
vzdálenosti,“ zdůrazňuje Barbora Vašková.

■ vnoučatům se neříká, že máte 
strach
„Lidé, kterým jsme pomáhali, byli rádi. už jen 
to, že si mohli s někým promluvit, že nemuseli 
chodit pro oběd, že mohli o té situaci s někým 
hovořit bez obav, že ho nějak zatíží. Vnoučatům 
se přece neříká, že máte strach. Většina z těch, 
se kterými jsem se během koronavirové doby 
bavila, měla obavy. Třeba ani ne tak z nemoci, 
ale obecně z toho, co bude dál. Jestli to vše 
nějak ten náš svět změní a když, tak, aby to 
nebylo k horšímu. ovšem to teď záleží na nás,“ 
je si vědoma dobrovolnice, která je vděčná 
i těm, co stáli v boji s koronavirem v první linii.

„obdivuji zdravotníky i pečovatelky, že to zvlá-
dali. nemluvě o těch, kteří zůstávali v uzavře-
ných zařízeních nebo odděleních. a co teprve 
ti, co museli pracovat v jednorázových oble-
cích. ona už jen ta rouška stačila. od začátku 
dubna jsem roznášela obědy pár seniorům, 
kteří odebírali obědy v jídelně v mé práci 
a báli se vyjít ven. hodinová procházka 
s dvěma taškami s jídlem a rouškou po třech 
týdnech sezení u šicího stroje byla opravdu 
záhul,“ přiznává Barbora Vašková.

■ i na nelehké době hledala 
něco dobrého
i na nelehké době se snažila najít něco dob-
rého. „Třeba to, že paní z místní cukrárny při-
vezla dortíky pro pečovatelky, to, že máma 
získala spolu s dezinfekcí od dárců také tašku 

čokoládových tyčinek, že mnoho lidí se vrhlo 
na šití… Ta skupina, co vznikla v Ústí, také 
pekla pro záchranné složky. dokonce i nám 
někdo od nich přinesl dort,“ vybavuje si dobro-
volnice.

„Těší mě, že je spousta lidí, kterým přijde nor-
mální pomáhat si. Čím to je? Těžko říct… po-
vahou, výchovou, hodnotami. někdo pomáhat 
nemůže, je rád, že zvládá to svoje. někdo ne-
chce, protože to v sobě nemá, tak se zabývá 
svými věcmi. někdo škodí. pořád věřím, že je 
převaha těch, kteří se zeptají, nabídnou pomoc 
nebo vás alespoň podpoří,“ doufá Barbora 
Vašková.

■ omeZení v době koronavirové
doba koronavirová přinesla také řadu omezení. 
„Jako psycholog jsem částečně mohla praco-
vat online. nebylo to ideální, ale aspoň něco. 
děti zatím nemám, kdybych měla, tak bych se 
věnovala především jim. Jediné, co se změnilo 
opravdu výrazně, je působení skupiny hono-
rata, které jsem členem. Měli jsme mít ně-
kolik vystoupení a akcí. samozřejmě byly 
všechny zrušeny. Tréninky byly také omezené, 
takže jsem trénovala sama nebo s mámou, 
ale něco prostě nešlo. zase jsem ale měla 
třeba víc času na přípravu,“ vypočítává.

„Co mi fakt chybělo? To byla moje nepravidelná 
posezení v kavárně s knížkou. Takže jsem četla 
venku na zahradě, což bylo super, ale chyběly 
mi ty dortíky. a také společné tréninky a po-
sezení s kamarády po nich,“ přiznává.

■ Je moc faJn si povídat se seniory
„Jak jsem měla pořád vytažený šicí stroj, tak 
jsem si ušila dvě sukně. V koronavirové době 
jsem víc venku, víc jsem trénovala a učila se 
nové triky. od seniorů, kterým jsem volala, 
abych je podpořila v těžké situaci, jsem se do-
zvěděla spoustu zajímavých věcí. Jedna paní 
mi vyprávěla o válce, jiná o mladí, v němž se 
setkala i s mým pradědečkem. Většina z nich 
znala mou babičku, která byla doktorkou. Je 
moc fajn si s nimi povídat,“ uzavírá Barbora 
Vašková.
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v době koronavirové
pomáhala šárka kladivová 
hned na třech frontách
V doBě KoronaViroVé pŮsoBiLa 
šárKa KLadiVoVá hned na TřeCh 
fronTáCh: šiTí roušeK, roznášení 
inforMaČníCh LeTáKŮ a zaJišŤoVání 
náKupŮ pro seniory. VedouCí 
sKauTsKého sTředisKa V žaMBerKu 
Věří, že oChoTa si VzáJeMně poMoCi, 
KTerou V nás Krize proBudiLa, 
Vydrží i nadáLe.
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snažili jsme se ale všem rizikům předejít. při 
předávání nákupů pečovatelkám i při všem 
ostatním jsme dodržovali všechna hygienická 
a bezpečnostní pravidla.

■ Jak celkovou situaci snášeli ti, 
kterým Jste pomáhali?
V přímém kontaktu se seniory z penzionu
jsme nebyli. pečovatelky ale odváděly dobrou 
práci. a doufám, že nám odpustily, když jsme 
jim občas koupili trochu jiný typ chleba, než 
si představovaly.

■ pomáhala Jste už Jako 
dobrovolnice předtím a pokud 
ano, v Jaké oblasti a proč?
dlouhodobě se věnuji skautingu. Všichni skaut-
ští vedoucí pracují jako dobrovolníci a občas je 
to náročné na čas i na nervy, ale člověk ví, že 
se věnuje dobré věci. Také jsme skvělá parta 
a celé nás to moc baví. V mé aktuální funkci 
vedoucí střediska řeším především organizač-
ní, administrativní nebo fi nanční záležitosti 
a snažím se zajistit potřebné zázemí a pod-
poru pro činnost s dětmi.

■ co Jste říkala na to, že si lidé 
v době koronavirové hodně 
pomáhali? 
Jsem moc ráda, že si lidé vzájemně pomáhali. 
Myslím, že to ukazuje, že v lidech je hodně dob-
rého, jen někdy musí přijít správná příležitost, 

aby se to projevilo. Věřím a doufám, že tahle 
ochota si vzájemně pomoci, kterou v nás krize 
probudila, vydrží i nadále.

■ v Jakém čase vás tato korona-
virová doba Zastihla? měla Jste 
něJaké plány, které vám kriZe 
překaZila?
Můj diář na tohle jaro byl dost nabitý. Každý 
víkend jsem si říkala, kde bych asi zrovna byla, 
kdyby nebyla tahle krize. Výprava se světluška-
mi a vlčaty, setkání s kamarády, skautský kurz, 
víkend v aténách… nedá se nic dělat, aspoň 
byl čas na dohnání restů a trochu odpočinku.

■ Jak Jste snášela omeZený pohyb 
osob?
Byl to zvláštní a trochu nepříjemný pocit, když 
člověk nemůže vyrazit, kam by chtěl. ale je 
jasné, že to bylo potřeba. snažila jsem se 
aspoň občas vyrážet do přírody.

■ Jak na vás tato koronavirová 
situace celkově dopadla?
do práce jsem jezdila, takže kromě toho, že 
koronavirus překopal všechny moje plány 
na jaro, jsem žádné velké dopady necítila. 
spousta lidí na tom byla mnohem hůř.

■ Je něco, co vám dala?
Čas na čtení.

■ Jak tuto situaci Zvládali vaši 
neJbližší?
Myslím, že to všichni zvládali dobře. nejtěžší 
to bylo určitě pro babičku s dědou. žijí v do-
mově důchodců, kam jsme za nimi nesměli. 
snažili jsme se jim to ale co nejvíc zpříjemnit. 
Kromě toho, že jsme si s nimi telefonovali, 
jsme jim posílali dopisy a fotky. dokonce jsme 
jim natočili video, které jim ochotné ošetřova-
telky pustily.

■ co říkali vaši neJbližší na to, že 
Jste v koronavirové době pomáhala?
nikoho v rodině to nepřekvapilo. Berou to také 
jako samozřejmost a pokud je možnost, tak 
i oni pomáhají.
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■ odpoutáme se od všeho starého?
„ani jsme netušili, jak tu renesanci, tedy česky 
znovuzrození, budeme všichni po koronavirové 
pandemii potřebovat. zkusíme se jako Vilém 
odpoutat od všeho starého, co nás zbytečně 
tížilo, a přiblížit se k nějaké rovnováze v našich 
životech?“ komentuje nečekané souvislosti lídr 
přípravného výboru a 1. náměstek hejtmana 
roman Línek.

■ pět století na Zubra neplatí
pandemie zatím zabrzdila jarní zahájení mezi-
národní putovní výstavy pernštejnské ženy. 
ženy totiž hrály v tomto rodu velmi důležitou 
úlohu, a to jak na poli diplomatickém, tak 
i společenském. 

ale zejména k malým dětem by se v celém 
pardubickém kraji měla dostat připravovaná 
publikace Východočeské galerie v pardubicích 
nazvaná pět století na zubra neplatí. V ní se 
děti zábavnou formou dozvědí zajímavosti 
o Vilémovi z pernštejna, o vzniku erbu, ale 
také třeba o malířství, sochařství nebo 
o módě v tomto období.

■ bohatá nabídka na příští rok
pro dospělé zájemce i školní kolektivy budou 
od podzimu připraveny programy Východo-
českého muzea. s bohatou nabídkou na příští 
rok se zájemci budou moci seznámit na webu 
www.vilem500.

na organizaci akcí se kromě pardubického 
kraje a jeho příspěvkových organizací podílí 
také město pardubice, národní památkový 
ústav včetně hradu Kunětická hora a zámku 
Litomyšl, univerzita pardubice a řada dalších 
zájemců.

renesanci budeme všichni PoTřebovaT
od září LeTošního roKu zaČne přípraVný VýBor #ViLéM500 seznaMoVaT 
VeřeJnosT s BLížíCíM se VýroČíM 500 LeT od ÚMrTí ViLéMa z pernšTeJna, 
KTeré podníTiLo CeLou řadu KuLTurníCh a spoLeČensKýCh aKCí V prŮBěhu 
CeLého roKu 2021. od Toho se Budou odVíJeT připoMínKy renesanCe 
V parduBiCíCh, na KuněTiCKé hoře, aLe TaKé na CeLé řadě daLšíCh MísT 
Ve VýChodníCh ČeCháCh.
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■ rodina v celé své šíři
„rodinu chápeme v celé šíři. nejde nám tedy 
jen o rodiče a malé děti, ale také o seniory 
a posilování kontaktů mezi generacemi. 
zároveň se snažíme pomáhat i pěstounům, 
tedy těm, co do své péče přijali děti, které 
nemohou vyrůstat ve své biologické rodině,“ 
říká radní pardubického kraje pro sociální 
péči a neziskový sektor pavel šotola.
„Mezi naši základní pomoc patří programové 
dotace na prorodinné aktivity. podporujeme 
například rodinná a mateřská centra, ale také 
třeba činnosti zaměřené na pomoc mladým 
lidem z ústavní výchovy,“ uvádí pavel šotola.

■ informace naJdete i na webu 
„abychom rodinám v pardubickém kraji trochu 
usnadnili orientaci ve službách, které jsou 
pro ně nabízeny, zřídili jsme webovou stránku 
www.krajprorodinu.cz. 
struktura stránky je téměř nová, 
a tak se bude postupně plnit 
informacemi pro rodiny a seniory.“ 
upřesňuje pavel šotola.

kde mohou rodiny hledaT nejrůznější 
Pomoc? nasměrovat je může 
i web kraj Pro rodinu
parduBiCKý KraJ se V souČasné doBě aKTiVně 
zaMěřuJe neJen na podporu rodiny JaKo CeLKu, 
aLe i JeJiCh JednoTLiVýCh ČLenŮ. 

seniorské obálky mohou pomoct 
v ohrožení zdraví či života
znáTe seniorsKé oBáLKy? VíTe, K ČeMu 
sLouží? Jde o TisKopisy, KTeré Mohou 
osaMoCeně žiJíCíM seniorŮM poMoCi V Tísni 
neBo doKonCe V ohrožení zdraVí Či žiVoTa.

■ dostupné údaJe na viditelném 
místě
„Jedná se o tiskopisy i.C.e. KarTa senior, kam 
dotyčný buď sám nebo za pomoci příbuzných 
či praktického lékaře vyplní základní údaje 
o svých alergiích, nemocech a lécích, a to včet-
ně dávkování. zároveň doplní kontakty na blíz-
ké osoby a praktického lékaře. Tyto údaje pak 
budou dostupné na viditelném místě v bytě, 
například na dveřích lednice nebo na vnitřní 
straně vchodových dveří v plastové obálce tak, 
aby si jich záchranáři i policisté všimli a mohli 
s nimi pracovat,“ vysvětluje radní pardubické-
ho kraje pro sociální péči a neziskový sektor 
pavel šotola.

■ karty mohou Zachránit život
„Tyto karty mohou seniorům zachránit život. 
ocení je zejména záchranáři, kteří přijíždějí 
k pacientovi jako první. pokud najdou obálku
s údaji o zdravotním stavu, tak mohou efek-
tivněji pracovat. přínosné bude, pokud k zá-
kladním informacím připojí lidé také aktuální 
lékařské zprávy,“ říká radní pardubického 
kraje pro oblast zdravotnictví Ladislav Valtr.

V rámci společensky odpovědného přístupu 
zadal pardubický kraj tisk a kompletaci 
sociálnímu podniku Léthó. Ten zaměstnává 
osoby se zdravotním hendikepem. „Jsme 
rádi, že naše práce může pomoct a sloužit 
někomu dalšímu,“ dodává Kristýna fečková 
z pardubického sociálního podniku Léthó.

■ kde Jsou seniorské obálky 
k mání?
seniorské obálky jsou pro zájemce dostupné 
na recepcích Krajského úřadu pardubického 
kraje a na obecních a městských úřadech. 
Mají je k dispozici složky integrovaného 
záchranného systému. 

„Tyto obálky jsou distribuovány rovněž na akcích
pro seniory, které pořádá pardubický kraj,“ 
upřesňuje pavel šotola.

■ potravinová i materiální 
pomoc
„zároveň podporujeme zajištění potravino-
vé a materiální pomoci pro rodiny v nouzi. 
stejně tak umíme nasměrovat i ty, které 
potřebují terapie, mediace nebo asisto-
vaný kontakt,“ dodává krajský radní.



Časopis pro rodinu   |   3938   |   Časopis pro rodinu

Pro seniory z Pardubického krajePro seniory z Pardubického kraje

■ káva a koláček Zdarma pro seniory
„pro seniory bude na místě k dispozici také 
káva a koláček zdarma. zájemci budou mít 
na této akci možnost se zaregistrovat do pro-
jektu senior pas v pardubickém kraji,“ uzavírá 
Jiří Meduna.

Co jsou SENIOR PASY?
senior pasy je nový projekt pardubického 
kraje podporující obyvatele nad 55 let. Jedná 
se o ucelený a jednotný systém slev na výrobky 
a služby poskytovaný držitelům karet senior pas.

slevy lze uplatnit na místech vyznačených tímto symbolem: 
Úplný seznam slev a poskytovatelů na www.seniorpasy.cz

senior pasy přináší celoroční slevy v rozsahu 5–50 %, doplněné navíc 
o sezónní a bonusové slevy v oblastech:
■ zdravotnictví, lázeňství, wellness
■ cestování, stravování, ubytování
■ vzdělání, muzea, galerie
■ spotřební nákupy

Kartu získejte ZDARMA: 
■  registrujte se on-line na adrese

www.seniorpasy.cz
■  zašlete e-mailem na adresu 

pardubice@seniorpasy.cz
■  zašlete vyplněný formulář poštou na adresu 

senior pasy
mendlovo nám. 1a, 603 00 brno

■ telefonicky – na čísle 840 111 122

karta senior pas je určena obyvatelům pardubického kraje, kteří dovršili 
55 let. Karta je nepřenosná a platná pouze pro svého držitele (registrace 
jednotlivce). registrace párů a rodin není možná. o kartu svého seniora mohou 
požádat i jeho blízcí (partner, rodina, přátelé…)

projekt senior pasy je fi nancován 
pardubickým krajem informace o dalších akcích 

konaných v rámci svátků seniorů 
najdete na webových stránkách

www.krajprorodinu.cz

den seniorů 
v pardubickém Paláci 
láká i na atraktivní 
kulturní vystoupení
Mezinárodní den seniorů se bude v pardubic-
kém kraji slavit i letos! „senioři si zaslouží naše 
poděkování za své celoživotní úsilí pro rodinu 
a blízké,“ říká pavel šotola, radní pardubického 
kraje pro sociální péči a neziskový sektor.

■ Josef sochor, divadlo 
i filharmonie
„Jako poděkování našim seniorům jsme při-
pravili zábavný program, jehož zlatým hřebem 
budou i atraktivní kulturní vystoupení. 
V pardubickém kraji se uskuteční v úterý 
29. září v atriu paláci pardubice. o dobrou ná-
ladu se bude starat například populární zpě-
vák Josef sochor. nebudou chybět ani oblíbené 

muzikálové melodie v podání herců z Východo-
českého divadla pardubice. své milé překva-
pení chystá i Komorní fi lharmonie pardubice,“ 
nastiňuje Jiří Meduna za organizátory oslav, 
které se v České republice konají již po osmé. 
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a kde třeba pečují o bohatství našich předků? 
například v obci Krouna, v podhůří Česko-
moravské vrchoviny, která se na přelomu 19.
a 20. století proslavila výrobou unikátních 
soustružených hraček. 

ZobaJící slepičky i fotbalisté 
a sněhuláci
panenky, koníci, kominíci, ptáčci, ale také tře-
ba husaři, zobající slepičky, fotbalisté, rybáři, 
kuchaři, sněhuláci či andělé, čerti a Mikulášo-
vé. To všechno a mnohem víc dokázal úspěš-
ně vyrobit hrdý pokračovatel více než 130 let 
dlouhé rodinné tradice zdeněk Bukáček. 
Jeho fi gurky obdivovali lidé nejen po celé 
evropě, ale též v Japonsku, Kanadě či usa. 
Účinkovaly dokonce v televizním seriálu ulice, 
kde zdobily kancelář majitele fi rmy na výrobu 
hraček Václava Krále. 

Tradiční řemesla
stále kvetou. ať už 
je to výroba hraček
či žinylky
TradiČní řeMesLa na VýChodě ČeCh 
sTáLe KVeTou. parduBiCKý KraJ se Je 
snaží podporoVaT rŮznýMi zpŮsoBy. 
MiMo Jiné i TíM, že od roKu 2015 
řeMesLníKŮM udržuJíCíM V reGionu 
TradiČní TeChnoLoGie a posTupy 
uděLuJe presTižní TiTuL nosiTeL 
TradiCe.

Josef fidler: každý kus Je oriGinál
díky své poctivé a vytrvalé práci se oceněním 
nositel tradice může pochlubit také Josef 
fidler. Ten se v hlineckém Betlémě stará 
ve své tkalcovně o to, aby nevyhynula výroba 
žinylkových šál a plédů. Ta trvá už od roku 
1890. a přestože doba, kdy bylo díky ní hlinsko 
skutečně celosvětově uznávané, je asi nená-
vratně pryč, nemají taková díla obdoby 
široko daleko. 
Výroba žinylky je velmi náročná. Každý kus 
je originál. Josef fidler do něj navíc dává i kus 
svého srdce. a je to na tom vidět.

kohout symboliZoval Zlo 
a nepořádek
stínání kohouta se konalo o posvícení. Muži 
měli se zavázanýma očima šavlí setnout ko-
houtovi hlavu, což bylo velmi obtížné. Kohout 
symbolizoval zlo a nepořádek a předem býval 
odsouzen. Jelikož se posvícení slaví v době po 
žních, často se tato akce konala také jako po-
děkování za úrodu. 

Při sTínání kohouTa už krev neTeče
dnes jde hlavně o legraci a zábavu
stačí mocný švih šavlí a hlava kohouta, zlotřilce, který má 
na svědomí všechny malé i velké pohromy a protivenství páchaná 
na lidech, se přihlížejícím skutálí k nohám. pak skončí kohout 
v kotli a na vývaru z něj si pochutná místní kutálka. tímto 
způsobem by tradiční lidovou slavnost stínání kohouta 
praktikovali ještě na počátku minulého století naši předkové.

na prestižním seZnamu
pardubického kraJe
na mnohých místech už upadla v zapomnění, 
ale stále je několik míst v pardubickém kraji, 
kde se tento zvyk dodržuje.

Byl dokonce zapsán na seznam nemateriálních 
statků tradiční lidové kultury pardubického 
kraje. Má ale samozřejmě trochu jinou podobu 
než dříve.

například v holicích se z tradice přinášející 
zvířecí oběti obřadním způsobem stala posví-
censkou zábavou, při níž rozhodně krev neteče. 

živý kohout pouZe přihlíží, 
co se děJe
živý kohout pouze přihlíží, jak o hlavu přijde 
nebo nepřijde jeho věrná kopie. dokonce 
i šavlička, kterou se obvykle stínalo, je dnes 
bezpečná. nikomu se zkrátka nic zlého ne-
děje, ale legrace a zábavy si návštěvníci vždy 
užijí dosyta. Letos se má u holického kostela 
svatého Martina a na přilehlé farské zahradě 
uskutečnit v neděli 20. září od 14 hodin.
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Vydejte se do holic, rodiště slavného cestova-
tele a světově uznávaného etnografa emila ho-
luba. Ten se svou manželkou růženou podnikl 
několik cest do afriky, odkud přivezl mnoho 
vzácných exponátů, které tvoří základ dnešní 
expozice afrického muzea dr. emila holuba. 

právě tam můžete vyzkoušet i některý z inter-
aktivních prvků, třeba si osedlat zebru nebo 
lva. pravidelně na začátku října se tu koná 
též slavnost holubovy holice.

Z holic na kole do velin
z holic se vypravte na kole do Velin, kam 
dojedete po cyklotrase zhruba za 20 minut. 
Ve Velinách stojí za pozornost dřevěný kostel 
svatého Mikuláše. Tento barokní unikát vznikl 
v polovině 18. století a spolu s dřevěnou 

z aFriky Přes český les 
až k americkým bizonům

zvonicí a márnicí je zapsaný na seznamu 
kulturních památek.

z Velin budete dál směřovat do Vysokého 
Chvojna, třeba po zeleném turistickém značení 
nebo cyklotrase číslo 181. Čím je obec známá? 
rozlehlým arboretem, které založil markrabě 
pallavicini. Víte, že některé stromy jsou tu sta-
ré téměř 200 let? dodnes se zde zachovaly 
vzácné druhy, jako například pazerav sbíhavý, 
Jeffreyovy borovice či liliovník. 

Zookoutek s divokou Zvěří
arboretum je volně přístupné a navazuje na 
něj zookoutek s divokou zvěří. na několika 
hektarech se tam prohání jeleni, daňci a muf-
loni. zvěř je na lidi zvyklá a často se přibližuje 
až k pozorovatelně, ze které budete mít skvělý 

výhled na celou oboru. K rodince bizonů ame-
rických se dostanete od zookoutku přes vesnici 
opět po zelené značce.

zpět do holic se vrátíte pohodlně po naučné 
stezce Viselce. Ta vás na několika informač-

ních tabulích seznámí se zdejšími lesy a míst-
ním hospodářstvím.
zajímá vás, kolik během tohoto 
výletu ujedete kilometrů? 25. 

do muzea louTek se vrací 
oblíbené lumino

Více info na www.holubovomuzeum.cz

Více info na www.puppets.cz

do Muzea loutkářských kultur v Chrudimi 
se vrací oblíbené luminiscenční divadlo. 
proč? s luminofory je totiž velká legrace! 

speciální barvy, které je obsahují, umožňují 
loutkám v místnosti s ultrafi alovým světlem 
nádherně zářit. a ve světélkující loutky 
se můžete proměnit i vy!

Výstava luminiscenčního divadla je zároveň 
symbolickou poctou průkopníkovi tohoto typu 
divadla, českému režisérovi a výtvarníkovi 
františku Tvrdkovi. od jeho narození letos 
uplynulo rovných 100 let. 

nechte se fascinovat barvami, které odhalí jen 
tma! příležitost máte v Muzeu loutkářských 
kultur až do 9. ledna 2022. 
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Osm silných OsObních příběhů různých lidí z rozličných 
kouTů Pardubického kraje.

co Je spoJuJe? pěstOunství. 

„každý z nich PoPisuje svou jedinečnou zkušenosT s TímTo svým živoTním 
Posláním,“ říká auTorka nové Publikace marTina šťasTná z odboru  
sociálních věcí krajského úřadu Pardubického kraje. 

„deváTý rozhovor zachycuje osud PěsTounského díTěTe, dnes dosPělé ženy, 
kTerá svůj živoT Prožila v PěsTounské rodině. a sama nyní Pracuje v neziskové 
organizaci v oblasTi náhradní rodinné Péče a jak říká, chce býT náPomocná 
Tomu, aby děTi nemusely vyrůsTaT v úsTavu,“ sděluje marTina šťasTná.

Silné 
příběhy 

různých lidí,

Příběhy z Pardubického kraje Příběhy z Pardubického kraje

cesta k pěstounství bývá různě dlouhá. 
v případě paní Gabriely začala už v jejích  
18 letech. „tenkrát jsem vykřikovala,  
že děti mít nebudu, protože jich jsou plné 
dětské domovy. pak šel život dál, vdala  
jsem se, přišly vlastní děti, ale stále jsem 
o přijetí dítěte přemýšlela. manžel k tomu  
byl také nakloněný. všem říkám, že bez 
podpory partnera to nejde. mluvili jsme 
o tom spolu roky. Zvažovali jsme i adopci,  
ale věděli jsme, že lidí, kteří chtějí adop- 
tovat dítě, je dost. a my už své dvě děti  
měli. rozhodli jsme se pro pěstounství. 

v prosinci 2015 jsme byli s manželem  
v mariánských lázních, sami, bez dětí. 
cestou domů jsme se dohodli, že do toho 
půjdeme. na vánoce jsme to řekli klukům. 
tenkrát jim bylo 5 a 10 let,“ popisuje svou 
cestu paní Gabriela. 

■ podpora v rodině Je důležitá
než do její rodiny přibylo pěstounské dítě, 
uběhlo dalších dva a půl roku. „Celý proces  
je dlouhý a náročný. od podání žádosti k při- 
jetí dítěte je ještě pořádná dálka. Musíte být 
přesvědčeni o svém rozhodnutí. Jinak, když 

které spojuje pěstounství
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zjistíte, co všechno musíte absolvovat, může 
vás to odradit už na začátku. pokud máte 
oporu v partnerovi, v rodině, zvládnete to. ale 
často jsem se ptala sama sebe, zda to opravdu 
musí být tak složité. dvakrát jsem zvažovala, že 
to vzdám. V těchto situacích mě podržel právě 
můj muž. pro nás bylo vždycky prioritní, aby to 
naši kluci vzali v klidu. abychom něco nenaru-
šili. rozhodnutí pomoct jinému dítěti nemůže 
ohrozit vlastní rodinu,“ zdůrazňuje paní Gab- 
riela, která do své rodiny přivítala dvouletou 
holčičku. shodou náhod se jmenuje Gábinka. 

■ neměla Jediný papír v pořádku
„poprvé jsme se s ní potkali na neutrální půdě 
v herně. další seznamování probíhalo u pře- 
chodné pěstounky, která měla Gábinku v péči. 
Věděla jsem, že nemá v pořádku dokumenty. 
ale co mě čeká, jsem netušila. Gábinka se 
narodila v Liberci slovenské matce, otec ne- 
známý. neměla jediný papír v pořádku, ne- 
existovala v žádném systému. dostala jsem 
neplatnou kartičku zdravotní pojišťovny a kopii 
rodného listu. neměla české občanství, ale ani 
slovenské. začal boj s větrnými mlýny, nikdo 
si s tím moc nevěděl rady. ale když mi dneska 
někdo řekne, že něco nejde, tak já vím, že jde,“ 
tvrdí paní Gabriela, kterou potěšily i vesměs 
pozitivní reakce okolí na její krok. 

■ děláme steJné věci Jako dříve
„ale potkávala jsem se i s názorem, že přijetí 
pěstounského dítěte přeci znamená nutnost 
omezit naše aktivity. Tak to není. naše rodina 
dělá stejné věci a stejně intenzivně jako dříve. 
nevnímám žádné ztráty. Gábinka nás všechny 
posunula. i všechno, čím jsme postupně pro-
cházeli. a zpětně vidím, že bylo dobře hlavně 
kvůli klukům, že to trvalo tak dlouho. Měli  
jsme dostatek času o všem mluvit, připravit 
se,“ uzavírá pěstounka.

„rozhodnuTí PomocT jinému díTěTi 
nemůže ohroziT vlasTní rodinu,“ 
sděluje pěstounka gabriela

„rodina je kdokoli, 
kdo Tě miluje 
bezPodmínečně.“

Ralph Smart, 
psycholog a spisovatel
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Pro zdraví

V letních měsících, a to obzvláště 
v horkých letních dnech, je potřeba dbát 
na zvýšený příjem tekutin, aby nenastalo pře-
hřátí našeho těla. zcela nejvhodnější pro zdra-
vý životní styl je voda. pokud možno neslazená, 
ať už perlivá či neperlivá. 
Ti, co mají problémy s množstvím chlóru v ko-
houtkové vodě, mohou použít šungitové kame-
ny, které díky velkému obsahu fullerenu vodu 
změkčí. Takto upravená voda je navíc lahodněj-
ší, netlačí v žaludku. 

převařená voda není ideální
určitě není ideální pít vodu převařenou. zba-
víme se možných škodlivých látek, ale co je 
nežádoucí, to je změna její přirozené struktury. 
přijdeme o bioinformační látky, které voda 
čerpá z útrob země. pro doplnění chuti může-
me přidávat bylinky, jako je máta, meduňka, 
různé druhy letního ovoce a zeleniny.

kdy Jsou dobré minerální vody?
Minerální vody jsou dobré při zvýšené fyzické 
aktivitě. Mají totiž v sobě minerální látky. Maxi-
mální vhodné množství však činí 1,5 litru za tý-
den. dětem se ale minerální voda nedoporuču-
je. a to kvůli vyššímu obsahu solí, které jejich 
tělo neumí odbourávat a ukládá je do kloubů. 
To by jim pak následně mohlo způsobit zdra-
votní problémy. hodí se pít i slabé vlažné čaje 
bylinkové, ovocné, zelené či bílé. Můžeme je 
dochutit pár kapkami citrónu či citrusů.

tipy na horké letní dny
LiMonáda se zMrzLýMi KVěTy
Co potřebujeme:
Forma na led, lesní ovoce, granátové jablko, 
jedlé květy (maliník, jahodník apod.), sušená 
kokosová voda.

přeMýšLíTe nad TíM, JaKý zVoLiT 
ideáLní JídeLníČeK pro horKé LeTní 
dny? V ToMTo oBdoBí není Vhodná 
žádná deToXiKaCe orGanisMu. 
Je doBré se zaMěřiT spíše na Jeho 
reGeneraCi, dopLnění enerGie 
na BLížíCí se podziM a ziMu.

navyšuJeme ovoce a Zeleninu
naše tělo je v létě ohříváno sluncem, 
proto se i naše chutě a strava skládá 
z osvěžujících, lehce stravitelných potravin. 
navyšujeme množství ovoce a zeleniny 
v jídelníčku a omezujeme jídla tučná. 
Jaká je nejideálnější příprava zeleniny? 
napařování. nebo radíme ponechat ji 
v syrovém stavu. pro letní měsíce je typická 
zvýšená konzumace salátů, klíčků, naťové 
zeleniny a bylinek k dochucování všech 
druhů pokrmů. 

polévky vaříme Jen krátce
polévky vaříme jen krátce, stačí 10–20 minut. 

Pro zdraví

jaký zvolit
jídelníček Pro 
horké leTní dny?
Jana KoLrusoVá

Vhodné jsou zeleninové, luštěninové, avšak 
bez zahuštění. 
z rýží doporučujeme dlouhozrnnou rýži natural. 
Milovníci luštěnin je rádi kombinují s obilovinou 
a zeleninou.

na co dát poZor při Grilování?
značné oblibě se v této době těší také grilo-
vání. ale pozor! Vysoká teplota při něm ničí 
cenné zdroje vitamínu a minerálních látek, 
ať už u zeleniny či masa. To ovšem můžeme 
vyrovnat doplněním syrové zeleniny v podobě 
zeleninového salátu nebo dipu připraveného 
z kefíru a domácích čerstvých bylinek.

inspirace pro letní Jídelníček:
snídaně
smoothie (kefír, borůvky, chia semínka)

   Jogurt, vločky ovesné, maliny

svačina – ovoce
ovocný salát (banán, broskev, 
lněný olej, chia semínka)

oběd
polévka zeleninová s vejcem

rybí fi lé, brambory vařené v páře, listový 
salát se lněným olejem

svačina
žitný chléb s avokádovou pomazánkou, pažitka

večeře – přírodní kuřecí plátek, 
zeleninový salát s dipem (česnek a bylinky)

nezaPomeŇTe 
v léTě dbát
na pitný režim
Jana KoLrusoVá

V letních měsících, a to obzvláště 

nezaPomeŇTe 

na pitný režim

v horkých letních dnech, je potřeba dbát 

   Jogurt, vločky ovesné, maliny

polévka zeleninová s vejcem
rybí fi lé, brambory vařené v páře, listový 

do formiček na led vložíme podle fantazie 
květy a ovoce a necháme zmrznout přes 

noc. Ve sklenici rozmícháme sušenou 
kokosovou vodu ochucenou granátovým 
jablkem a přidáme ledové kostky.

    CuKeToVé Muffiny
     Co potřebujeme:

     1 banán, 1 středně velká cuketa, 2 vejce,
        kypřící prášek bez fosfátů, rozemleté
      vločky, holandské kakao

Banán roz-
mačkáme, při-
dáme nastrou-
hanou cuketu 
najemno, 
2 vejce, roze-
mleté vločky 
nebo můžeme 
použít i špaldovou 
mouku. nakonec dodáme kypřící prášek. 
předehřejeme troubu na 175 °C. Těsto dáme 
do formiček na muffi ny nebo do kulaté formy 
a pečeme cca 30–40 minut.

CeLozrnné špaGeTy s TuňáKeM
Co potřebujeme:
100 g celozrnných špaget, porce (70 g) tuňáka 
ve vlastní šťávě, porce (80 g) nakládaných 
loupaných rajčat, porce (20 g) parmezánu, 
porce (2 g) soli, libovolně bylinky (bazalka, 
rukola atd.) 

špagety uvaříme podle návodu na obale a sce-
díme přebytečnou vodu.

nakládaná rajčata 
a tuňáka ohře-

jeme na pánvi 
a dochutíme 
nejlépe čerst-

vou bazalkou. 
na talíř dáme porci 

špaget, na ni rajčata a také tuňáka.
nakonec lehce poprášíme parmezánem, posy-
peme sekanou cibulovou natí nebo čerstvými 
bylinkami (bazalkou, rukolou atd.).

použít i špaldovou 
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Žádost o registraci 
SENIOR PASU
tato registrace vám umožní zapojení se 
do projektu senior pasy pardubického kraje.

svým podpisem uděluji souhlas se zpracováním osobních údajů obsažených v této žádosti.
výše uvedené osobní údaje spravuje pardubický kraj pro následující účely: 
Vydání a správa karty senior pas, kontrola splnění podmínek pro poskytování slev, případné zasílání 
magazínu a newsletteru. Výše uvedené osobní údaje jsou zpracovávány do doby, kdy svůj souhlas 
odvoláte nebo kdy oznámíte, že již nebudete kartu senior pas využívat. Vaše osobní údaje zpracová-
vané za tímto účelem jsou zadávány do databáze, kterou pro pardubický kraj spravuje nasmlouvaný 
subjekt a do které mají přístup i ostatní subjekty, které se účastní projektu senior pasy. V nezbytném 
rozsahu se osobní údaje poskytují i těm subjektům, které se podílejí na případné distribuci magazínu 
a newsletteru. aktuální přehled subjektů, které se účastní nebo podílí na projektu senior pasy, je zve-
řejněný na webových stránkách www.seniorpasy.cz. svůj souhlas můžete kdykoliv odvolat písem-
ným sdělením, tím však není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán 
před jeho odvoláním.

dne Podpis

jméno:

Příjmení:

ulice, č.p.:

město: Psč:

e-mail:

rok narození:

vyplněný formulář zašlete poštou na adresu: senior Pasy, mendlovo nám. 1a, 603 00 brno

časopis pro rodinu – vydává pardubický kraj v červnu 2020.
neprodejné. Vydáno a distribuováno držitelům rodinných a senior pasů v pardubickém kraji. Volně k dostání
na akcích projektů rodinné pasy a senior pasy.
grafi cká úprava a tisk: fronte s. r. o., sezemice
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