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zajÍmavÉho čtenÍ u kterÝch
se nikdy nebudete nudit

60+cÍlovÁ skupina

senioři tvořÍ než jednu pětinu obyvatelstva čr.
počet seniorů v tÉto skupině: 2,16 milionu

462 000čtenost

500 mÍst adresnÉ distribuce, seniorskÉ domy, sociÁlnÍ
a zdravotnickÁ zařÍzenÍ,soukromÉ instituce, municipality

12 vydÁnÍ ročně

40 000 vÝtisků zdarma

proč spolupracovat s magazÍnem senior?

charakteristika magazÍnu
Je rádcem a pomocníkem seniorů. Umí se
pozitivně naladit, inspirovat je a ukázat, že i po 
šedesátce se dá prožívat radostný a spokojený 
život. Očima generace po šedesátce komentuje 
dění v okolním světě.

V pravidelných rubrikách se věnuje zdravému 
životnímu stylu, kultuře nebo společenským 
událostem. Komunikuje se svými čtenáři,
reaguje na jejich připomínky a přání a zapojuje 
je do tvorby obsahu.

Vedle zábavy také zvyšuje jejich právní nebo 
fi nanční gramotnost. A seznamuje své čtenáře, 
jak jim výpočetní technika a lektronika může 
zpříjemnit nebo ulehčit život.

Informace o magazínu spolu s ukázkami
z obsahu a kontaktním formulářem jsou na 
webové adrese www.seniormagazin.eu
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změna životnÍho stylu seniorů
To kupní síla části seniorů se zvyšuje a jsou ochotni nakupovat zboží a služby, které zkvalitňují jejich život. 
pravidelně sportuje každý osmý senior. nějakému koníčku se věnuje téměř polovina z nich.

schopnost domÁcnostÍ vyjÍt se svÝmi přÍjmy ve vybranÝch
letech podle typu domÁcnosti 2019 a 2020

s obtÍžemi až velkÝmi 
obtÍžemi

s menšÍmi obtÍžemi, 
docela

snadno až velmi 
snadno

struktura vÝdajů seniorů - stoupÁ podÍl vÝdajů
za rekreaci a kulturu a tvořÍ třetÍ největšÍ vÝdajovou položku

bydlenÍ

potraviny

kultura a rekreace

vybavenÍ domÁcnosti

doprava

zdravÍ
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je to unikÁtnÍ, největšÍ a celorepublikovÁ komunikačnÍ platforma pro seniory

nabÍzÍ možnost zacÍlenÍ na region nebo specifickou podkategorii podle zadÁnÍ klienta

projektově spolupracuje s uznÁvanÝmi osobnostmi a organizacemi na podporu sdělenÍ

nabÍzÍ nestandartnÍ možnosti komunikace např. formou eventů, soutěžÍ, direct mailingu apod.
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Procházka lesem 

uzdravuje tělo i duši
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LUDMILA MOLÍNOVÁ
“Lidi, radujte se, že jste na světě!”
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LUDMILA MOLÍNOVÁ
“Lidi, radujte se, že jste na světě!”
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tištěnÁ inzerce
2. obÁlka 110 000 kč

 3. obÁlka 100 000 kč
 4. obÁlka 120 000 kč
 1 strana 95 000 kč
 1/2 strany 50 000 kč
 1/3 strany 35 000 kč
 1/4 strany 30 000 kč
 1/8 strany, malÝ banner 15 000 kč
 ostatnÍ formÁty po dohodě s vydavatelem

technickÉ parametry
 soubory ve formÁtu: pdf, eps, ai, tiff
 minimÁlnÍ rozlišenÍ: 300 dpi
 texty v křivkÁch
 natočenÍ rastrů standartnÍ
 maximÁlnÍ krytÍ barev 300%
 barevnÝ profil: standart fogra 39

uzÁvěrka magazÍnu je 14. den v měsÍci
a vydÁnÍ k 1. dni nÁsledujÍcÍho měsÍce. 
* podklady pro inzerci: pr člÁnek do 10.  dne v měsÍci, pdf do 12. dne v měsÍci 
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KDE VŠUDE SE DÁ NARAZIT NA KLÍŠŤATA?
Jejich doménou jsou lesy, především ty listnaté 
a smíšené, můžete je ale chytit i na zahrádce, 
na louce nebo při procházce v městském parku. 
Vyskytují se také na březích řek a rybníků, na 
okrajích lesních cest a strží, obecně pak všude 
tam, kde je tráva vyšší než 20 centimetrů. Vý-
razně méně jich bývá v jehličnatých lesích bez 
podrostu. Na prosluněných suchých místech je 
prakticky nenajdete. 

JE PRAVDA, ŽE KLÍŠŤATA LÁKÁ SLADKÁ 
KREV?
To je jen jeden z častých mýtů. Klíšťata se ori-
entují podle čichu. Vnímají lidské pachy, těles-
né teplo, a dokonce i zvýšené množství oxidu 
uhličitého, který člověk či jiní živí tvorové vyde-
chují. Říká se, že když si dáte pivo nebo česnek, 
změní se složení potu, jehož pach poté klíště 
odpuzuje, vědecky však tato souvislost potvrze-
na nebyla. Odpudivý účinek mají pouze repelen-
ty, tento efekt je však pouze dočasný, takže ani 
na ně nelze stoprocentně spoléhat.

CHRÁNÍ PŘED KLÍŠŤATY SVĚTLÉ OBLEČENÍ?
Barva oblečení nehraje žádnou roli. Světlá látka 
má jen tu výhodu, že na ni klíště snáze zahléd-
nete a můžete ho rychleji odstranit. Vedle světlé 
barvy je vhodné volit také hladký materiál, po 
kterém se klíšťatům hůř šplhá. Na procházku do 
přírody jsou tedy ideální dlouhé světlé kalhoty, 
které jsou dole zakončené gumou, nebo s noha-
vicemi zastrčenými do ponožek. 

JE KLÍŠŤOVÁ ENCEFALITIDA OPRAVDU TAK 
NEBEZPEČNÁ, JAK SE TVRDÍ?
Ano, je. Encefalitida znamená zánět mozku. 
Příznaky a následky nemoci závisí na tom, která 
část tohoto orgánu je postižena. Poškození 
zrakového centra může způsobit slepotu, slu-
chového hluchotu apod. U dětí je častější virová 
meningitida, tedy zánět mozkových obalů. Ten 
nezpůsobuje obrnu končetin ani úmrtí, ale i tak 

může zanechat trvalé následky. Ještě mnohem 
horší prognózu má zánět míchy.

MŮŽE BÝT I KLÍŠTĚ, KTERÉ
NAJDU U SEBE NA ZAHRADĚ, INFIKOVANÉ 
KLÍŠŤOVOU ENCEFALITIDOU?
Přenašeči viru klíšťové encefalitidy se skutečně 
dostávají čím dál blíž k lidem. Jsou v parcích  
a další městské zeleni, na zahradách, a dokonce 

 ZDRAVÍ A KONDICE

NEJČASTĚJŠÍ OTÁZKY 
KOLEM KLÍŠŤAT 
TENhLE NENÁpADNý pARAZIT DOKÁžE V TĚLE NApÁChAT NEZMĚRNé, LECKDY
I NEVRATNé ŠKODY. JE TOTIž přENAŠEČEM řADY INfEKČNÍCh ChOROb, VČETNĚ Té
NEJObÁVANĚJŠÍ – KLÍŠŤOVé ENCEfALITIDY. NENÍ pROTO OD VĚCI přIpOMENOuT SI 
NĚKOLIK ZÁKLADNÍCh INfORMACÍ A ZÁROVEň uVéST NA pRAVOu MÍRu NĚKTERé MýTY. 
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i v řadových zástavbách. Klíšťata na svém těle 
přenášejí volně se pohybující zvířata i ptáci, 
takže zastavit je nemusí ani plot. 

JAK POZNÁM, ŽE JE KLÍŠTĚ NAKAŽENÉ?
Nepoznáte. Nakažené klíště od neškodného 
není možné běžně odlišit. Existují sice labora-
torní testy, vyšetření vytaženého klíštěte však 
nemá velký smysl. I kdyby v sobě mělo virus, 
neznamená to, že člověka stihlo nakazit. 

PŘENÁŠÍ KLÍŠŤOVOU ENCEFALITIDU JEN 
KLÍŠŤATA, NEBO I JINÝ HMYZ? A JAK SE  
PROTI NÍ CHRÁNIT?
Virus klíšťové encefalitidy prokazatelně přenáší 
pouze klíšťata, a to všechna jejich stadia. Komár 
sice může krev s virem nasát, není však na těle 
přisátý dostatečně dlouho na to, aby infekci 
přenesl na dalšího člověka. Jedinou spolehli-
vou prevencí je očkování. Dále se doporučuje 
dlouhé oblečení, používání repelentů, důkladná 
tělesná prohlídka po návratu zvenčí, vyhýbání 
se ohroženým místům a omezení rizikového 
chování v období vyšší aktivity klíšťat (nesedat 
a nelehat si do trávy apod.).

JAK SPRÁVNĚ ODSTRANIT KLÍŠTĚ? KDYŽ TO 
UDĚLÁM VČAS, ZABRÁNÍM PŘENOSU  
INFEKCE?
K odstranění malé nymfy stačí obvykle vlhký 
tampon s mýdlem. Na dospělé klíště je vhodné 
použít pinzetu, speciální kleštičky nebo kartu na 
klíšťata. Ranku je nejprve třeba vydezinfikovat. 
Poté klíště uchopte a viklavými pohyby opatr-
ně povytahujte z ranky. Na klíště byste neměli 
sahat přímo prsty. Po odstranění klíštěte ranku 
opět vydezinfikujte. Pokud se klíště přetrhne, 
musíte ranku i se zbytkem klíštěte vydezinfiko-
vat a teprve pak se můžete dál pokoušet od-
stranit zbytky těla klíštěte. Včasné odstranění 
klíštěte je důležité, klíště však může přenést 
virus encefalitidy už za dvě hodiny od přisátí. 
Při delším pobytu v přírodě proto nemusí stačit 
ani okamžitá prohlídka po návratu domů.

JAK MÁM KLÍŠTĚ BEZPEČNĚ ZLIKVIDOVAT?
Vyjmuté klíště spláchněte do toalety, což je 
jeden ze způsobů, jak se ho můžete bezpečně 
zbavit. Nebo ho spalte. Také se nabízí možnost 
jednoduše ho vyhodit do odpadkového koše, 
ale počítejte s tím, že se na první pohled mrtvé 
klíště může vydat na průzkum vaší domácnosti. 
Také ho nikdy nerozmačkávejte rukou! Případná 
infekce by mohla proniknout do těla drobnými 
rankami.

MÁM AUTOMATICKY HLÁSIT LÉKAŘI, ŽE JSEM 
MĚL KLÍŠTĚ, KDYŽ SE OBJEVÍ „CHŘIPKOVÉ“ 
PŘÍZNAKY?
Nahlásit lékaři přisáté klíště v minulých týdnech 
je určitě vhodné, omezí to provádění zbyteč-
ných testů a může to vést k dřívější hospitalizaci 
a rychlejšímu nasazení symptomatické léčby, jež 

mírní příznaky, které virus způsobuje. Nicméně, 
i když ke stanovení diagnózy dojde velmi brzy, 
nemá to až tak zásadní význam, neboť na virus 
klíšťové encefalitidy neexistuje specifický lék, 
který by jeho škodlivé působení  
v těle dokázal zastavit.

ROZHODNU-LI SE PRO OČKOVÁNÍ, MÁ
PRAKTIK K DISPOZICI VAKCÍNU, NEBO
SE MUSÍ OBJEDNAT?
Vakcíny mají stabilně k dispozici očkovací cen-
tra a velkou část roku i někteří praktičtí lékaři. 
Ostatní si je objednávají u distributora až pod-
le předem nahlášeného zájmu pacientů o tuto 
vakcinaci. Další část praktiků zase své pacienty 
posílá s receptem do lékárny, aby si tam vakcí-
nu zaplatili a do ordinace ji přinesli sami. Zde je 
však nutná obezřetnost – očkovací látky by totiž 
měly být skladovány po celou dobu v lednici při 
teplotě mezi 2 až 8 stupni Celsia.

MÁ SMYSL NECHAT SE OČKOVAT V LÉTĚ, 
KDYŽ UŽ JE SEZÓNA KLÍŠŤAT V PLNÉM 
PROUDU?
Očkování je možné po celý rok, nejsou měsíce, 
kdy by nemělo účinek, nebo bylo zbytečné. 
Vakcinace probíhá ve třech základních dávkách.
Vysoká míra ochrany nastupuje přibližně  
2 týdny po druhé dávce, která se může apliko-
vat nejdřív za 14 dnů po první. Přeočkování je 
doporučováno po třech či pěti letech v závislos-
ti na věku a druhu použité vakcíny.

MÁ VAKCÍNA PROTI KLÍŠŤOVCE HODNĚ NE-
ŽÁDOUCÍCH ÚČINKŮ?
Očkovací látky, které se používají při očkování 
proti klíšťové encefalitidě, jsou bezpečné  
a prověřené klinickými studiemi i mnohaletou 
praxí. Pokud se objeví nějaké nežádoucí účin-
ky, jedná se většinou jen o nezávažné projevy, 
jako je bolest v místě vpichu, bolest hlavy, úna-
va nebo zvýšená teplota. Ty za krátkou dobu 
odezní.

CHTĚLI BYCHOM SE S MANŽELKOU NECHAT 
NAOČKOVAT, ALE BOJÍME SE, ABY NÁM TO
V NAŠEM VĚKU NEUBLÍŽILO. JE NÁM UŽ 
PŘED OSMDESÁT LET.
Senioři by měli být z hlediska očkování proti 
klíšťové encefalitidě prioritní skupinou, protože 
je u nich nejvyšší pravděpodobnost závažného 
průběhu až úmrtí. Pokud tedy netrpíte velmi 
specifickou alergií, nekompenzovaným neu-
rologickým onemocněním nebo autoimunitní 
poruchou, rozhodně byste očkování měli pod-
stoupit.
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Pocházela z Vysočiny, ovšem roku 1948 do-
stala umístěnku pod Šumavu. A tak se každou 
sobotu večer – tehdy se ještě pracovalo i učilo 
v sobotu – vydávala klopotně domů, aby se 
jako jedináček postarala o rodiče, a v pozdním 
nedělním odpoledni zase dojížděla do jižních 
Čech. Učila češtinu a dějepis. Oba předměty 
milovala a ze všech sil se snažila, aby si je oblí-
bili i její žáci. Ti ovšem měli většinou jiný názor, 
ve třinácti nebo v patnácti je člověku jedno, co 
psal Arbes nebo jaká města založil Přemysl Ota-
kar II. Marie to měla ve škole těžké i z jiného dů-
vodu, nepřijala totiž myšlenku, že by děti učila 
o radostném budování socialismu. Snažila se to 
obejít tím, že mluvila hodně o národu, snahách 
o češtinu a podobně. Unavovala puberťáky

básněmi, které se museli učit, a nejvíc milova-
la Josefa Václava Sládka. Když měla například 
nacvičit vystoupení k výročí osvobození vlasti 
Sovětskou armádou, pojala to po svém, vybrala 
třeba Sládkovu báseň Je malá ta má otčina: „Je 
malá ta má otčina, tak maličká, tak rozrytá, div 
neroznesla už ji v svět, ta nepřátelská kopyta…“ 
Nebylo divu, že si vysloužila přezdívku Sládkov-
ka, a starší žáci se smáli, že tenhle starý poeta 
byl určitě jediný chlap, který ji kdy dostal.

 napsÁno životem

setkÁnÍ po letech
marie, bohužel, nepatřila mezi oblÍbenÉ učitelky. hodila by se do prvore-
publikovÝch filmů o študÁcÍch a kantorech jako staropanenskÁ nudnÁ ped-
agožka. nosila drdol, brÝle, bylo jÍ třicet, a tudÍž už nikdo nepočÍtal s tÍm, 
že by našla toho pravÉho. ona ale vlastně nikoho nehledala. 
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neubrÁnila se slzÁm, zatÍm se jÍ nes-
talo, že by ji nějakÁ třÍda pozvala na 
setkÁnÍ po letech.

museli ji skoro křÍsit, když jÍ řekli, 
že jdou všichni za nÍ  a že jsou jejÍ 
bÝvalÍ žÁci.

Znám křišťálovou studánku,

kde nejhlubší je les,

tam roste tmavé kapradí

a vůkol rudý vřes.

Tam ptáci, laně chodí pít

pod javorový kmen,

ti ptáci za dne bílého,

ty laně v noci jen.

Když usnou lesy hluboké

a kolem ticho jest,

tu nebesa i studánka

jsou plny zlatých hvězd.

Josef Václav Sládek

Lesní studánka

(Zvony a zvonky)

Když děti ze školy odešly, byla Sládkovka první, 
na kterou zapomněly. Vrhly se do života, který 
byl v padesátých letech sám o sobě dost nároč-
ný. Někdo pak udělal závratnou kariéru, někdo 
vzdoroval režimu, někdo se snažil proplouvat… 
Hlavně dívky si ale na hodiny češtiny vzpomně-
ly v době, kdy samy měly děti. To se jim hodi-
lo třeba pár slok ze Sládkovy Lesní studánky: 
„Znám křišťálovou studánku, kde nejhlubší je 
les…“
Sládkovka mezitím z jižních Čech odešla, še-
desátá léta byla volnější, a tak se dostala blíž 
k domovu. Pochovala rodiče a sama začala 
stárnout. Koncem sedmdesátých let odešla do 
důchodu, navštěvovala místní knihovnu a čet-
la stále dokola staré knihy, které se krčily mezi 
těmi budovatelskými.
Listopad 1989 přivítala s velkou radostí. Bylo jí 
přes sedmdesát, ale i tak si připnula na kabát, 
který nosila už drahně dlouho, placku s Václa-
vem Havlem. Sedávala večer sama u televize 
a dívala se, jak se všechno mění. Zvolna jí ale 
docházely síly, bolely ji klouby a zlobilo trávení.  
Čím dál hůř se pohybovala.
V roce 1994 začala jedna její jihočeská třída 
organizovat sraz – po dlouhých čtyřiceti letech 
od konce školy. Sehnat kontakty na spolužáky 
nebylo snadné, ale ujala se toho Blanka, kdy-
si třídní premiantka a nyní vedoucí pošty. Po 
večerech procházela telefonní seznamy a vyhle-
dávala jména spolužáků, volala jim, zjišťovala, 
jak se jmenují vdané spolužačky… Ptala se i po 
učitelích, a tak ji napadlo, že by mohla pozvat 
i Sládkovku. Ovšem o Marii nikdo nevěděl, jen 
jedna spolužačka tušila název města, kam kan-
torka přesídlila. Pro Blanku nebylo těžké zatele-
fonovat na tamní poštu, poptat se na Sládkovku 
a pak jí poslat pozvánku na sraz. 
Marie si zrovna čerstvě zvykala v domově dů-
chodců. Nebylo to vůbec snadné, byla uvyklá 
žít sama, a najednou bydlela na pokoji se dvě-
ma dalšími ženami. Byla zvyklá na ticho a tady 
vládl ruch, cinkalo nádobí a v jídelně byla pořád 
nahlas puštěná televize… Během posledních let 
si moc nevařila, a tady ji od rána do večera zá-
sobovali jídlem, takže vypadala jako rozmarná 
panička, když jedla jen málo.
Když jí přišel doporučený dopis, nejdřív se lekla. 
Potom se ale neubránila slzám, zatím se jí totiž 
nestalo, že by ji nějaká třída pozvala na setká-
ní po letech! Hned sedla a Blance krasopisně 
odpověděla. Popsala, jakou má z dopisu radost, 
ale že se, bohužel, nemůže zúčastnit, protože jí 
to zdraví nedovolí. Bylo jí ovšem tak blaze, jako 

kdyby se s bývalými žáky sešla.
Sraz na jihu Čech proběhl nadmíru dobře. Při-
jelo sedmnáct spolužáků, trochu popili a hodně 
zavzpomínali. S odstupem času si uvědomili, 
že to byla právě Sládkovka, která jim vlastně v 
divné době padesátých let připravila idylické 
dětství. V sále místní hospody recitovali úryvky 
básní, smáli se, jakou mají děravou paměť, roz-
tomile pletli verše. Kupodivu nejlépe si básnič-
ky pamatoval Jirka, kdysi největší sígr a lempl, 
nyní ředitel fi rmy, který na adresu neoblíbené 
kantorky řekl, že vlastně díky ní umí psát čárky 
ve větách, nevyjadřuje se jako hotentot a zvládl 
maturitu.
Nikdo už si pak nedokázal vybavit, čí to byl 
nápad, aby se prostě za Sládkovkou do toho 
důchoďáku zajelo. Za měsíc vyrazila směr 
Vysočina dvě auta – jedno z Prahy se třemi 
spolužáky, druhé z jihu Čech se čtyřmi. Byla to 
přepadovka a Jiří vezl velkou kytku. Marii našli v 
zahradě domova, vedle lavičky stálo její chodít-
ko. Poznali ji hned, někdo šeptl, že tahle ženská 
ve třiceti zestárla a pak už se skoro nezměnila. 
Museli ji skoro křísit, když jí řekli, že jdou všichni 
za ní a že jsou její bývalí žáci.
Tahle paní učitelka je ale také šokovala. Když se 
představili, zahrnula je příhodami, které s nimi 
zažila, pamatovala si dokonce některé jejich 
úspěchy nebo průšvihy a školní perličky. Když 
se bývalí žáci vraceli domů, zjistili, že je jim vel-
mi příjemně.
A byla to zase Blanka, kterou napadlo, že by to-
hle setkání se Sládkovkou, jíž najednou všichni 
říkali „paní učitelka“, nemělo být poslední. Marii 
pak až do konce jejích dnů – dožila se 96 a půl 
roku – téměř každý měsíc navštěvoval někdo z 
bývalé třídy. Ti, kdo v domově nebyli do příbě-
hu zasvěceni, se domnívali, že Marie je zaslou-
žilá matka několika ratolestí, vždyť za ní jezdí 
tolik hodných děcek! Když pak kameník vytesal 
pod jména Mariiných rodičů na místním hřbito-
vě i to její a pod něj data 1918–2014, zaplatili 
její bývalí žáci ještě zlacenou větičku: „Znám 
křišťálovou studánku…“ Dodnes jim moudrá a 
vlídná učitelka, která se nakonec stala součástí 
jejich rodin, chybí.
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BYLA JSTE TEĎ PŘÍMO ZAVALENÁ PRACÍ…
Je to tak, na měsíc a něco jsem se potopila do 
samoty, nešlo to jinak. Na nic dalšího nezbyl čas.

NA JAKÝCH PROJEKTECH JSTE PRACOVALA?
Na Fidlovačce jsme zkoušeli hru “Proč muži 
neposlouchají a ženy neumějí číst v mapách”. 
Chytrou a velikou srandu, kde se krásně zpívá. 
Pravidelně probíhaly v Divadle na Vinohradech 
zkoušky Domu Bernardy Alby, slavné hry  
o touze žen po lásce a svobodě, kde mám roli 
bláznivé matky hlavní postavy. A průběžně točím 
seriál Zoo jako hospodyně Lišková, fandící hlavní 
hrdince, tak mají lidé dojem,  že i já jsem 
ztělesněné dobro.

TO TEDY MUSEL BÝT POŘÁDNÝ ZÁPŘAH.
Bylo to na doraz. Mám svou práci ráda, ale přece 
jen už takzvaně jedu osmé gumy. I tak jsem 
vděčná, že jsem u toho mohla být. Bernarda 
byla nejnáročnější. A považuju za hrdinství, že si 
režisér troufl udělat inscenaci bez naschválů.

JAK TO MYSLÍTE S TĚMI NASCHVÁLY?
Dnes to bývá trend, že si někdo vezme text  
a předělá ho, oblékne herce do plastu, obnaží je 
a nutí je řvát. Údajně provokovat diváky. Mimo-
chodem, tahle avantgarda se dělala už cca před 
sto lety. Obléknout herce v historické hře do 
alespoň náznaku historických kostýmů, a přesto 
originálně vyložit autora, vyžaduje od režiséra

	 rozhovor

PLNÍM	SI	DNY
MALÝMI	rADoSTMI
obLÍbeNou	herečku	A	DAbérku	LuDMILu	MoLÍNovou	jSMe	zASTIhLI	NA	koNcI	
NáročNého	PrAcovNÍho	MArAToNu,	kDY	šLA	DoSLovA	ze	zkouškY	Do	zkouškY.	
NAvzDorY	ToMu	SršeLA	eNergIÍ	A	SvÝM	PověSTNÝM	huMoreM.
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kus statečnosti. U kritiky asi takový kus neu- 
spěje, u diváků ano. A divadlo se zatím naštěstí 
hraje pro diváky.

ČETLA JSTE NĚKDY O SOBĚ HODNĚ DRSNOU 
KRITIKU?
Zatím ne. 

JAK PŘI TAKOVÉM VYTÍŽENÍ ZVLÁDÁTE  
SKLOUBIT PRÁCI A DOMÁCNOST?
Neumím si představit, že bych měla v bytě ne-
lad. A taky mě baví vařit, třeba jen pro sebe. Tak 
jsem to zvládala. Musela jsem. 

MĚLA JSTE POSLEDNÍ DOBOU VŮBEC ČAS 
DOBÍT BATERKY? 
Chodila jsem co nejdřív spát a občas civěla  
z balkonu. Na předepsané rehabilitace páteře 
nebyl čas. Teď už si můžu konečně začít lízat rány.

ASPOŇ ŽE BYL TAK KRÁSNÝ SLUNEČNÝ 
KVĚTEN...
To ano, chodím pěšky z Malvazinek k Andělu na 
tramvaj, tak jsem si aspoň užívala voňavá a svěží 
rána. Navzdory skřípnutému sedacímu nervu. 
A obě divadla jsou obklopena zelení. A taky se 
těším, až potkám kolegy. Hodné, slušné, vtipné 
a usměvavé, které baví to, co mě. Vždycky si 
uvědomím, jaké mám štěstí.

NA TO V DNEŠNÍ DOBĚ MNOZÍ ZAPOMÍNAJÍ. 
NA „OBYČEJNÉ“ LIDSKÉ ŠTĚSTÍ…
Někdo pořád čeká, že štěstí přijde, až toto 
dokončí, ono dostaví, tamto si koupí a támhle 
pojede. Ale ona je to schopnost radovat se, pot-
kat milé lidi, dojít po svých tam, kam potřebuju. 
A měli bychom si - zejména dnes - vážit toho, že 
když ráno odejdeme z domova, večer se do něj 
můžeme vrátit. Byla jsem v Toskánsku, je tam 
krásně. Lidi jsou ochotní, veselí a zdvořilí. Ale 
nejde přehlédnout, že většinou tvrdě pracují. Mě 
tam v pět ráno vzbudil zpěv a z okna jsem viděla 
sedláka, který si zpíval při práci. I moje maminka 
si zpívala při práci. Oba nebyli žádní boháči, ale 
měli ten dar. Náladu na zpěv. To u současníků 
postrádám. Vidím spíš touhu mít všechno, co je 
mi nabízeno, či vnucováno.

PROČ SI LIDI TAKHLE KAZÍ ŽIVOT? 
Že by chamtivost? A my Češi jsme už takoví, 
že asi potřebujeme nadávat. Někde jsou nějací 
“voni”, co nám kazí život. I když, pravda, to, 
že tu dost lidí beztrestně krade a někdo, kdo 
celý život pracoval, nežije zrovna nejlíp, dobrou 
náladu ve společnosti nepřidává. 

ALE VY SE DOKÁŽETE RADOVAT  
I ZE ZDÁNLIVÝCH MALIČKOSTÍ?
Jak jinak. Když si v létě vyjedeme na chalupu  
a sedneme si u kafe na slunce, vždycky někdo  
z nás řekne: “To se máme dobře!” Nebo teď, 
po premiérách, mám tu kytky, vydržela jsem to 
a raduju se. Včera jsem byla se spisovatelkou 
Zuzanou Maléřovou v Kersku na tradičním set-
kání čtenářů Bohumila Hrabala. Zábava, úsměvy, 
zdvořilost. Potěšení. Ostatně - knihy jsou také 
velké potěšení.

MÁTE NĚJAKÝ RECEPT NA TO, JAK SI UDRŽET 
POZITIVNÍHO DUCHA I VE VYSOKÉM VĚKU?
Mám kamarádku, která už nepracuje, ale nemá 
čas. Chodí do Rudolfina na dopolední koncerty, 
na výstavy, plavat a schází se s kamarády. Drob-
né radosti a naplněný čas. K nám do divadla 
jezdí paní na elektrickém vozíku. Je to naše 
divačka. Sedí v lóži a chechtá se.
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MuSÍMe	Se	SNAžIT	 
NALožIT	co	NejLÍP	S	TÍM,	
co	MáMe,	A	TAM,	kDe	To	
NeMůžeMe	zMěNIT,	MuSÍMe	
zMěNIT	PoSToj.		
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