
Užívejte si s námi!

Každý den je pro mne velký 
nový dar, a já jsem mnohokrát 
vystavena situacím a rozhod-
nutím, která tento dar zbaví 
lesku. Velmi si tedy užívám 
chvil ve společnosti lidí, kte-
ří i  v obyčejném dokáží vidět 
krásu a dokonalost. 

Okolní svět nás zahlcuje 
přemírou všeho: předmětů, 
možností i vztahů, které 
často jen s vypětím všech sil 
dokážeme správně přečíst 
a rozluštit. Je tedy velmi 
příjemné, když se člověku 
podaří priority srovnat, také 
podle nich žít a sdílet je se 
svým okolím. 

Neustále musím děkovat 
Bohu za mnoho přímých 
a upřímných lidí, kteří mě 
obklopují, a kterých si vážím. 
Čekám na chvíle, kdy mne 
- nejen - moji blízcí infikují 
radostí z věcí podařených, 
šťastných a vtipných. 
Takových momentů je, 
musím dodat, opravdu dost, 
a znovu a znovu mne utvrzují 
v  životním postoji, že nikdo 
nesmí být sám. 

Myslím, že společnost blíz-
kých, jako i všech ostatních 
lidí je nám přirozená, vzácná, 
a já si ji snažím vychutnat. 
Užijme si tedy každý svou pří-
tomnost, to, že jsme, že spolu 
můžeme být.

Monika Dvorská 

ředitelka Domova pro seniory 
Ledax Vysoké Mýto

ŽÁDNÁ SUPER NABÍDKA, KTERÁ PLATÍ JEN TEĎ HNED, 
NENÍ SKVĚLÁ
Říká v rozhovoru Mgr. Jan Lipavský. Dobrovolník, který radí seniorům v bezplatné právní 
poradně Senior Pointu ve Vile Marii, advokát, manžel a otec, sportovec, regionální patriot.

Co Vás vedlo k tomu, že jste se rozhodl 
pomáhat seniorům - a navíc jako dobrovolník?
Nechci, aby to vyznělo příliš vznešeně, 
ale v určité fázi života si člověk řekne, že 
když má možnost pomoct potřebným, 
proč to neudělat? Ona zase ta pomoc není 
moc rozsáhlá. Inspiraci jsem nalezl při 
poskytování bezplatné právní pomoci, která 
je zajišťována advokáty pod záštitou ČAK 
v krajských městech. Zde jsem viděl, kolik 
lidí potřebuje právní pomoc a nemá na ni 
prostředky. Říkal jsem si: Proč by měli lidé, 
pro které je často cestování problém, vážit 
cestu do Hradce Králové nebo do Pardubic, 
když mohu nabídnout tuto službu místním ve 
Vysokém Mýtě?  Rád bych také zdůraznil, že 
tato právní služba je koncipována pouze jako 
základní, spíše informačního charakteru, není 
tedy možné komplexně vyřešit 
celou kauzu. Ale právě základní 
informace, při které se klient 
dozví, jak jeho problém řešit, je 
často velmi cenná.   
Jsou specifické právní 
problémy, které se týkají 
zvláště seniorů?
Domnívám se, že každá věková, 
sociální či jiná skupina má své 
specifické problémy, senioři 
tak nejsou výjimkou. Problémy 
seniorů bych rozdělil asi na 
dva základní okruhy: Problémy 
v rodině a  mimo rodinu. V prvém případě 
jsou to otázky nakládání s jejich majetkem 
ve prospěch svých potomků, ochrany jejich 
majetku před rodinnými příslušníky, otázky 
týkající se soužití s potomky, zejména zletilými, 
a bohužel také problematika domácího násilí. 
Vně rodiny se senioři setkávají často s tím, že 
podléhají tlaku různých obchodníků a  jiných 
osob, které se pohybují často na hraně zákona 
a připravují seniory o peníze. Jsou to také 
otázky týkající se sociálního zabezpečení 
a dalších „úředních záležitostí“, které musí 
senioři řešit.     
Existuje nějaká pomůcka, nápověda, pravidlo, 
jak se může senior orientovat v dnešní právní 
problematice? 
To je velký problém nejen pro seniory. V našem 
právním řádu platí zásada „Neznalost práva 
neomlouvá“. Nelze se tak vymlouvat na to, že 
jsem neznal nějaký právní předpis. Právních 
předpisů je mnoho a nikdo je nezná všechny. 

Nicméně základní právní předpisy často (ne 
bez výjimky) odpovídají běžným zásadám 
slušnosti a morálky ve společnosti, tedy 
pokud se člověk chová slušně a morálně, 
pravděpodobně nejedná v  rozporu se 
zákonem. 
Pokud by senior řešil konkrétní problém, 
doporučuji zajít pro informaci na konkrétní 
úřad, jehož agendy se problém týká. Státní 
správu máme nejen od toho, aby spravovala 
veřejné záležitosti, ale také proto, aby nám 
v  nesnázích pomohla. Emancipovaní senioři 
mohou také využít internet a přes nějaký 
vyhledávač se pokusit odpovědi najít tam. 
Platí totiž, že mám-li nějaký problém, velmi 
pravděpodobně ho již někdo řešil. Samozřejmě 
lze vždy vyhledat pomoc profesionála, 
advokáta, to ale již něco stojí.   

Jak se mohou senioři chránit 
před možnými problémy? Budu-
li konkrétnější, např. v případě 
darování nemovitosti?  
Pokud jde o darování nemovitosti 
nebo obecněji nakládání 
s  jakoukoliv hodnotnější věcí, 
doporučuji vyhledat odbornou 
právní pomoc. Sepsat darovací 
smlouvu sice může s nějakým 
volně dostupným vzorem 
i  neprávník, ale každé právní 
jednání může mít v konkrétních 
situacích různé důsledky. Vždy 

je pak výrazně levnější prevence, než řešení 
problému, který navíc již často nemusí 
existovat. 
Konkrétně seniorům doporučuji, aby 
nepodepisovali nic, co si nepřečtou a čemu 
nerozumí. Když už chtějí nějakému hodnému 
pánovi, dealerovi čehokoliv, vyhovět, popovídat 
si s ním a nechat si vysvětlit ty úžasné výhody 
toho či onoho produktu, doporučuji mít na 
paměti základní zásadu: „Co mohu podepsat 
dnes, mohu i zítra.“ Žádná super nabídka, 
která platí jen teď hned, není skvělá, naopak 
bývá často velmi nevýhodná. Pozor, platí to 
i o hodné paní telefonní operátorce. Pokud už 
z různých důvodů senior neodolá a podepíše, 
je důležité, aby se nestyděl, někomu se 
svěřil a  věc neprodleně řešil. Právní řád 
dnes zakotvuje poměrně širokou ochranu 
spotřebitele, ale často jde o čas.     
Děkuji za rozhovor. 
Monika Dvorská

LEDax zPraVoDaJ
VIlA MARIE VySOKé MýTO
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Kdo zabíjí člověka, zabíjí rozumnou bytost; ... (dokončení najdete v tajence)
Správné znění posílejte na adresu: Vila Marie, Komenského 199, 566 01 Vysoké Mýto. Obálku či korespondenční lístek prosím 
označte heslem „lEDAX ZPRAVODAJ“ a k Vaší adrese připojte i telefonní číslo. Správné odpovědi budou slosovány a výherce 
obdrží dárkový koš v hodnotě 500,- Kč. Uzávěrka soutěže je 15. června 2018.
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DENNÍ STACIONÁŘ JE DOBROU VOLBOU PRO UŽIVATELE I JEJICH BLÍZKÉ

Paní ředitelko, na podzim loňského 
roku jste otevřeli Senior Point. Mohla 
byste nás s tímto projektem v krátkosti 
seznámit?

Senior Point je místem, kde nabízíme 
seniorům radu při hledání vhodných 
služeb včetně jejich poskytovatelů 
i  informace o aktivním trávení volného 
času. U nás si mohou lidé od 55 let 
věku objednat Senior Pas a využívat tak 
systém slev v síti poskytovatelů: patří 
mezi ně např. i České dráhy. V rámci 
Senior Pointu je otevřena také bezplatná 
právní poradna. 

od 1. ledna jste ve Vile Marii rozšířili 
nabídku služeb o denní stacionář, který 
je ambulantní službou. Je tato služba 
určena výhradně seniorům? 

Uživatelé služby jsou osoby starší 55 let, 
především z Pardubického kraje, o které 
pečují jejich blízcí lidé, a kteří potřebují 
pravidelnou pomoc a podporu druhé 
osoby.

Co tato služba obsahuje? Na koho se 
v případě zájmu o službu mohu obrátit? 

Posláním služby je poskytnout 

ambulantní pomoc osobám, o které se 
za určitých okolností nemohou starat 
ani jejich rodiny, ani pracovníci terénních 
sociálních služeb. Cílem je umožnit 
pracující rodině zůstat během dne ve 
svém zaměstnání a podpořit každodenní 
návrat osoby závislé na péči do domácího 
prostředí. Uživatelům Denního stacionáře 
zajistíme nepřetržitý dohled, stravování, 
pitný režim, pomoc při chůzi, pomoc 
s hygienou. Přidanou hodnotou této 
služby je  bezpečné prostředí a možnost 
efektivního využití volného času. Všichni 
žadatelé se mohou obrátit na sociálního 
pracovníka, jeho telefon je 725 466 547, 
e-mail: marek.mana@dsvysokemyto.cz.

Jak je tato služba hrazena?  

Financovat tyto služby mohou uživatelé 
ze svých důchodů a z příspěvku na péči 
(řeší Úřad práce), nebo je může platit 
jejich rodina.

Rozhodnout se využívat Denní stacionář 
je z mého pohledu dobrou volbou 
pro všechny uživatele a jejich blízké 
v případě, že rodina potřebuje mít jistotu, 
že bude o jejich rodiče během dne dobře 
postaráno. Tato služba uleví rodinám 

v péči o seniora natolik, že bude moci co 
nejdéle zůstat v domácím prostředí. 

Další aktivitou ve Vile Marii jsou 
pravidelná společenská setkání  
v  S–KLUBU a volnočasové aktivity. Na 
co se mohou návštěvníci těšit?

Do S–KlUBU zveme zajímavé hosty 
a umělce. Koná se pravidelně každý 
poslední čtvrtek v měsíci, vstup je 
zdarma, všechny čeká malé občerstvení 
a v rámci losování mohou vyhrát i pěkné 
ceny. Také mohou navštěvovat přes 
týden volnočasové aktivity pro veřejnost, 
s sebou je třeba si vzít jen dobrou náladu 
a chuť pobavit se. 

Chcete ještě něco doplnit ke službám ve 
Vile Marii?

Ve Vile Marii je od nového roku také 
otevřen pronájem zdravotnických 
pomůcek, kde si lidé mohou zapůjčit 
polohovací lůžka, antidekubitní matrace, 
vozíky a jiné. 

 
Děkuji za rozhovor. 
Jana Grillová

Ve čtvrtek 29. března 2018 jsme se sešli na S-KlUBU, který byl velmi slavnostní již svým tématem - Velikonoce - tradice, zvyky. 
Ve druhé části vystoupila harfistka Simona Voříšková. Ukázala, že na harfu se dá zahrát jakýkoliv hudební žánr. 

VELIKONOČNÍ S-KLUB VE VILE MARII

Denní stacionář, pronájem zdravotnických pomůcek, Senior Point, bezplatná právní poradna, volnočasové aktivity, S-KLUB - služby, 
které ve Vile Marii najdete, vám ulehčí nebo zpříjemní život. a to není málo. Přijďte a přesvědčte se sami. Více v rozhovoru s Monikou 
Dvorskou, ředitelkou Ledaxu ve Vysokém Mýtě.
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Denní stacionář
Telefon: 724 009 603
E-mail: info@ledax.cz
www.ledaxsluzby.cz

Senior Point Vysoké Mýto
Středa: 8:00 – 11:30, 12:00 – 14:30 hod.
Telefon: 724 009 603
E-mail: vmyto@seniorpointy.cz
www.ledaxsluzby.cz

Pronájem    
zdravotnických pomůcek
Telefon: 724 009 603
E-mail: info@ledax.cz
www.ledaxsluzby.cz

aktivity pro seniory
ve Vile Marii v květnu 2018

SENIOR POINT (informační centrum pro seniory)

9. května 8:00 – 10:00 hod. 
Bezplatná právní poradna                              
s Mgr. Janem lipavským

12:00 – 14:30 hod. KAVÁRNIČKA

16. května 8:00 – 11:30 hod. Beseda s knihovnicí 14:00 – 15:30 hod. Procházka Vysokým Mýtem

23. května 8:00 – 11:30 hod. Zpívánky 14:00 – 15:30 hod. KAVÁRNIČKA

30. května                 8:00 – 10:30 hod.
Bezplatná právní poradna                             
s Mgr. Janem lipavským

13:00 – 15:00 hod. Hrátky s pamětí

VOLNOČASOVÉ AKTIVITY

10. května 9:00 – 11:00 hod.
Vystoupení Mateřského centra 
Vysoké Mýto ke Dni matek

13:00 – 15:00 hod. Jaro v zahradě

15. května      9:00 – 11:00 hod.
Dovedné ruce                             
– vyrábění z vlny

13:00 – 15:00 hod. 
Cvičení pro zdraví                        
s gumou Thera Band

17. května 9:00 – 11:00 hod. Pečení hoděčínských řezů 13:00 – 15:00 hod. KAVÁRNIČKA

22. května 9:00 – 11:00 hod.
Odborná beseda                        
s velitelem HZS V. Mýta

13:00 – 15:00 hod. Trénování paměti

24. května 9:00 – 11:00 hod.
Bramborový den                       
aneb dobroty z brambor

13:00 – 15:00 hod. Jarní turnaj v Petanque

29. května       9:00 – 11:00 hod. Beseda – jaro v zahradě 13:00 – 15:00 hod. Malujeme mandaly

31. května 9:00 – 11:00 hod. Pečeme s láskou 16:00   S-KLUB

Srdečně Vás zveme na aktivity k nám, do Vily Marie.  
VILA MARIE, Komenského 199, 566 01 Vysoké Mýto
Vstup volný.
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