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(Dokončení ze str. 26)
Zamilované mládí

S budoucím manželem se prý paní 
Boženka znala už od mládí. „Učil se v 
Malé Losenici u Krčálů truhlářem a tak 
jsem o něm věděla,“ směje se. „Bratr 
mistra byl kapelníkem a tak se i ten můj 
vyučil muzikantem. Uměl na klarinet 
a na housle. Až po vojně si pořídil ještě 
saxofon, a na ten krásně hrál,“ vzpomí-
ná zasněně. 

Svatební šaty
Celou vojnu si zamilovaný pár dopi-

soval. „Když se pak Jan vrátil, začal se u 
jeho rodičů zařizovat. Vybourali komo-
ru a udělali tam takovou pěknou sek-
nici, on jako truhlář udělal větší okno,“ 
vrací se paní Boženka v paměti.

Brali se v zimě 1936 a i když sama 
šila na sourozence, svatební šaty si 
nechala vyrobit u švadleny. „Vdávala 
jsem se ve světle šedých vlněných šatech. 
Byly krásné a praktické. Nechalo se v 
nich pak chodit,“ říká. 

U mužových rodičů žili celých devět 
let, tedy do konce 2. sv. války. Měli 
celkem tři dcery. Dědeček byl hajný 
a Jan si taky dodělal lesnickou školu. 
Když pak šel děda do důchodu, mladí 
se stěhovali na Veselíčko, kde Nejedlý 
nastoupil jako hajný.

Na myslivně
„Na Veselíčku jsme bydleli ve svým. 

Zpočátku v myslivně ani nebyla elektri-
ka, ale nám se zde líbilo. 

Pak to tam převzaly Státní lesy a my 

se zpátky stěhovali do Vepřový,“ vzpo-
míná. Manžel měl kancelář v Přiby-
slavi u Družstevních lesů, kam jezdil 
na motorce. „To už naše holky studo-
valy. Jedna šla v otcových šlépějích a 
taky má lesnickou školu, no a uděla-
la si známost s lesákem…,“ pokyvuje 
jejich maminka.

Nakonec i ona dělala u lesů a v 
zimě brigádničila ve Vepřové v 
družstvu. „No a přes zimu jsme taky 
síťkovaly,“ dodává. 

S čistým svědomím - 
čeho se bát... 

Jak dnešní jubilantka Božena 
Nejedlá říká, na zdravíčko si nemůže 
stěžovat. I když v tomto věku prý 
člověk musí počítat s kdejakými 
patáliemi. Když chci vyzískat recept 
na šťastný život, jen se směje. 

„Těžko budu někomu radit. Když 
jsem byla v eldéence, paní doktorka mi 
radila, ať se snažím jíst maso, že v něm 
je síla. A tak to dělám. A tady paní sou-
sedka maso vůbec nejí. Tak těžko něko-
mu něco doporučovat,“ říká.

„Víte, říkají mi, že 104 let je krásný 
věk. Ale člověk si tu připadá takový 
osamělý. Moji vrstevníci i sourozenci 
už jsou všichni pryč,“ pokyvuje. 

Celá jejich rodina celý život pocti-
vě žila, se sousedy vycházela a niko-
mu neublížila. „Mám čisté svědomí, 
tak čeho se bát, a je mi dobře,“ míní 
Božena Nejedlá. Na cestu mi nabíd-
ne bonbon a se stiskem ruky si 
popřejeme hodně zdravíčka.

Stočtyřletá jubilantka...
Rodí se terapeutická skupina pro 

všechny, co se potýkají se závislostí. 
Zač ne fungovat zdarma od letošního 
října.

Je rozšířením služeb adiktologické 
ambulance v budově Spektra na Žiž-
kově ulici. Ke stávající individuální a 
rodinné terapii tak přibude i terapie 
skupinová.

Adiktoložka Veronika Svobodová 
vysvětluje: „Jedná se o efektivní nástroj, 
který využívá k terapeutickým účelům 
skupinovou dynamiku, tzn. vztahy a 
interakce mezi členy skupiny. Tím nabízí 
prožití širší sociální a vztahové roviny než 
terapie individuální.“ 

Zaměření nové skupiny bude široké, 
takže zahrne v podstatě všechny mož-
né závislosti.

Odborníci tedy počítají s tím, že tuto 
možnost využijí jak lidé závislí na alko-
holu, tak i na automatech, lécích, nele-
gálních návykových látkách nebo i 
hrách a sociálních sítích.

Účast na skupině bude bezplatná a 
potrvá přibližně 12 měsíců. Bude jed-
nou týdně po dobu 90 minut. Přesný 
čas a den setkávání bude stanoven po 

vstupních rozhovorech se zájemci.
Jak adiktoložka Svobodová vysvětluje, 

skupina je pro člověka přínosná v tom, 
že během společných setkání má každý 
možnost zjistit, že terapeutická skupi-
na přirozeně podporuje pozitivní změ-
ny, které se člověku nedaří samostatně 
realizovat. Na základě sdílení své zku-
šenosti a setkání se zkušeností druhých 
tak člověk může získat naději k řešení 
zdánlivě neřešitelných situací. „Podpůr-
ná atmosféra skupiny také vytváří vhod-
né prostředí k uvolnění emocí, možnost 
nahlédnout na svá trápení a usnadňuje 
hledání funkčního řešení životních obtíží,“ 
dodává Veronika Svobodová.

Podmínkou pro zařazení do skupiny 
je věk nad 18 let, abstinence a chuť na 
sobě pracovat za podpory odborníků. 
Účelem je udržení si abstinence a zís-
kání náhledu na svá trápení. 

Zájemce o účast ve skupině by měl co 
nejdříve Veroniku Svobodovou kon-
taktovat (mob.: 731653585, e-mail 
veronika.svobodová@kolping.cz). Při 
osobním setkání si pak vzájemně vyjas-
ní očekávání a možnosti spolupráce.
 -lko-

Další pomoc závislým

Na začátek září vždy čekají milovníci historie a kultury. V bývalém cisterciác-
kém klášteře, dnes zámku rodiny Kinských se koná tradiční kulturně duchovní 
akce s názvem Klášterní noc. 

Letos ukáže život kláštera v celé jeho šíři - od duchovna, přes kreativitu, zahrady 
až po hudbu a umění. 

Klášterní noc se koná v sobotu 3. září a během jejího speciálního programu se 
mohou návštěvníci zúčastnit komentovaných prohlídek zámku, absolvovat trasu 
Po stopách Santiniho a navštívit expozice Umění baroka ze sbírek NG.   -lko-

Klášterní noc bude kreativní


