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Aktuality

Čtveřice odvážných dam se v Jihlavě
ucházela o titul Babička roku 2021
Krajská Jihlava, Polná, Humpolec
a Žďár nad Sázavou měly své reprezentantky v letošní soutěži Babička
roku Kraje Vysočina. Ta se uskutečnila v DKO Jihlava 30. září, v předvečer Mezinárodního dne seniorů.
Soutěž zorganizovala jihlavská
městská organizace spolku Senioři ČR v čele s předsedkyní Pavlou
Radovou. Senioři se k oslavě svého svátku mohli sejít po roční pauze způsobené koronavirem, a tak i
soutěž Babička roku loni proběhla
pouze v online verzi. Její vítězkou se
díky počtu „lajků“ stala paní Miloslava Matulová (* 1952) z Jihlavy.
Ta se nyní soutěže zúčastnila i v reálné formě pro letošní rok.
Navíc pod pódium společenského sálu DKO doprovodila i další
z účastnic, svoji sestru Marii Caldovou, rozenou Matulovou, z Polné,
která se coby paraplegik zúčastnila
na vozíčku.
Dalšími dvěma soutěžícími byly
dámy Eva Kubíčková z Humpolce a
Marie Neugebauerová ze Žďáru nad
Sázavou. Úkolem soutěžících bylo
představit před publikem ve dvouminutové prezentaci své životní
postoje a zkušenosti.

zu důchodců. „Opravdu jsem ji milovala,“ vyznala se soutěžící. Vedla i
pohybová cvičení a dodnes je v kontaktu s bývalými cvičenkami.
I dnes navíc pracuje se seniory
v pečovatelských domech. „Tam už
víte, která babička má jaké trápení – a
když tam přijdete a promluvíte nahlas,
tak musíte jít aspoň za čtyřmi, protože
by vám to neodpustily. Je to radostná
práce, krásná práce a mrzí mě, když to
někdo třeba kazí,“ popisovala.
Působí také jako kronikářka v seniorské organizaci, podílí se na organizování zájezdů. „Přeju každému,
aby se do takové společnosti dostal,“
zamýšlela se M. Neugebauerová.
Miloslava Matulová se do soutěže
zapojila už poněkolikáté. Promluvila o své práci v jedné z jihlavských
vinoték. „Stáří si zkrášluji prací. Pracuji pro lidi, lidi mě mají taky rádi,
protože se ke všem chovám hezky a
neustále usměvavě, i když mě někdy
strašně zlobí a štvou…,“ popisovala.
Pravidelně se také zúčastňuje
sportovních her jihlavských seniorů, ve volnu pak jezdí na čundry:
„Jedu na potlach, jedu do lesa, tam
naberu sílu, zazpívám si, zabékám
si u ohníčku a je to paráda a vím, že
zase na celý týden jsem nabrala sílu
na ty moje lidičky, kteří za mnou na
to víno chodí.“

Buďte rádi, že jste tady
Marie Caldová zavzpomínala na
své cesty: „S manželem jsme projezdili celou republiku - když se nemohlo nikam jezdit, tak jedině do NDR,
do Maďarska, Rumunska. A pak až
v důchodu jsem více jak čtvrt roku
dělala v Americe au pair…“
Vzpomněla na nepříjemné procedury na letišti při návratu domů po
11. září 2001: „Já nemám na Ameriku
nějaké dobré vzpomínky. Říkám, buďte
rádi, že jste tady. Je tam policejní dozor,
bych řekla…“
Od seniorek z Polné („polenskej spolek hezkejch holek“) přivezla M. Caldová písemně připravený
pozdrav, který přečetla její sestra.
Zubní lékařka Eva Kubíčková,
původem z Prahy, vzpomněla na
éry první republiky (do 1. třídy šla
v roce 1937), nacismu, heydrichiády a doby po roce 1945: „Vydechnutí,
a po roce 1948 jiný svět, kdy měli moji

Titul jde do Žďáru

ÚČASTNICE letošní soutěže Babička roku s korunkami a šerpami ve společenském sále DKO Jihlava: na vozíčku Marie Caldová, vzadu zleva Eva Kubíčková, vítězka Marie Neugebauerová a jihlavská Miloslava Matulová.
Foto: Jiří Varhaník
rodiče existenční starosti, ale přestáli to,
protože museli…“
V obsáhlé prezentaci popsala své
sportovní a cestovatelské aktivity
v pozdějším věku, když procestovala

s batohem prakticky celý svět, včetně přechodu Číny, Thajska, Tibetu
apod.
Marie Neugebauerová krátce promluvila o své třicetileté práci ve Sva-

Porotci soutěže Babička roku byli
oficiální hosté večera - předseda
Senátu Parlamentu ČR Miloš Vystrčil, za krajský úřad Kraje Vysočina
náměstek hejtmana Vladimír Novotný a radní pro sociální oblast Jan
Tourek a za město Jihlava náměstkové primátorky Martin Laštovička a
Petr Ryška spolu s radním Danielem
Škarkou.
Babičkou roku vyhlásila porota
Marii Neugebauerovou. Druhé místo obsadila Marie Caldová, o třetí se
rozdělily Eva Kubíčková s Miloslavou Matulovou.
Organizátorka Pavla Radová ocenila odvahu babiček, které se přihlásily. Jihlavské seniorky vyzvala, aby se
v příštím ročníku neobávaly přihlásit
ve větším počtu.
–jv-

Přeočkování proti covidu: možné po 6 měsících
Od října se na Vysočině začalo s podáváním
třetí dávky očkování proti covidu-19. Týká se
všech, kterým uběhlo šest měsíců od dokončeného očkování. Tedy ve většině případů zdravotníků a klientů pobytových sociálních zařízení.
Ti, kteří patří do aktuální skupiny, které je určena třetí dávka, budou podle informací centrálního týmu a ministerstva zdravotnictví obesláni
SMS zprávou s instrukcemi.
„V nich je uvedeno, že o třetí dávku mohou lidé
žádat svého praktického lékaře nebo se registrovat přes webovou aplikaci, stejně jako tomu bylo
v minulosti u podání první a druhé dávky,“ uvedl
náměstek hejtmana pro oblast zdravotnictví Vladimír Novotný. Podle něj není podmínkou, aby
byla třetí dávka aplikována na stejném místě,

Jak bude přeočkování probíhat
� V den, kdy uplyne doba 6 měsíců od poslední dávky očkování, obdržíte zvací SMS nebo e-mail ve znění:
„CPOJ 32xx28xx22 se muze registrovat na posilujici
davku ockovani proti covid-19. Kontaktujte praktickeho lekare nebo se registrujte na crs.mzcr.cz.“

jako předchozí vakcíny.
Očkování je dobrovolné a je pojištěncům hrazeno zdravotní pojišťovnou.
Registrace pomocí formulářů jako u předchozího očkování je možná např. z webové adresy:
registrace.mzcr.cz.
„Dle pokynu bude aplikována posilující dávka
vakcíny typu mRNA – tedy vakcíny od společnos-

tí Pfizer/BioNTech a Moderna. Jako třetí dávku ji
mohou dostat i lidé očkovaní dříve vakcínou AstraZeneca a Johnson &Johnson,“ vysvětlil náměstek
Novotný.
Dodal, že podle informací ministerstva zdravotnictví by v polovině října měli být očkovací
látky k dispozici i praktickým lékařům, kteří si je
budou moci objednat i v menších baleních.
Posilovací dávka se primárně doporučuje osobám s poruchami imunity, chronickými onemocněními a osobám starším 60 let. Dále zdravotníkům a zaměstnancům zařízení sociální
péče. Dostupné budou dle vyjádření Vladimíra Novotného posilovací dávky i pro všechny
ostatní, kteří chtějí zvýšit svou ochranu proti
covidu-19.
-lb-

