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4. LEKCE

do kavárny zajdu. Chodíme 
takhle s kamarádkami každé 
pondělí už deset let. Samozřejmě 
bych nemohla chodit každý 
den, to bych se nedoplatila. 
Na dovolenou nejezdím, vařím 
si sama, žiju skromně. Když 
jdu na nákupy, tak tam, kde 
jsou slevy. Kupuju jen to, co 
potřebuju, a když na to nemám, 
tak si to nekoupím. Je taky dobré, 
že senioři mají na spoustu věcí 
slevu, tak toho vždycky využiju.

Redaktor: 
Pan Jindřich Král, kterému 
bylo letos 70 let, bydlí naopak 
ve vesnici nedaleko Olomouce, 
kam se z krajského města 
přestěhoval před 30 lety. 

Jindřich Král: 
Dřív jsem bydlel v bytě 
v Olomouci, ale tady to mám 
radši. Krátce po revoluci jsme 
si tu koupili levný pozemek 
a postavili dům. Je docela velký, 
proto tady s námi bydlí i syn 
a vnoučata. O náklady na dům 
se tak dělíme se synem a se 
snachou, společné bydlení 
je pro nás všechny finančně 
výhodnější. Máme se ženou 

Redaktor: 
Jak dnes bydlí senioři? Dávají 
přednost životu na vesnici, nebo 
ve městě? Co je pro ně lepší? 
Pětasedmdesátiletá Marie Šímová 
žije v bytě v centru Olomouce. 
Byt koupila před mnoha lety 
s manželem, před 5 lety však 
ovdověla a teď v něm žije sama. 
Za bydlení a energie vydá více 
než třetinu svého důchodu. 
Z města se ale stěhovat rozhodně 
nechce.

Marie Šímová: 
Život ve městě mám ráda. 
Všechno tu mám blízko 
– obchody, divadlo, kino. 
A taky mám po ruce všechny 
své doktory. Kam nezvládnu 
dojít sama, tam rychle dojedu 
městskou dopravou. Máme tady 
i skvělé centrum pro seniory, kde 
se scházíme s kamarády a kde se 
pořádají různé akce, takže mám 
i bohatý společenský život. Občas 
jdu do divadla nebo do kina. 
Nevýhodou velkoměsta je 
samozřejmě to, že je tu všechno 
docela drahé. Důchod nemám 
velký a hodně platím za bydlení, 
ale na kafíčko a na zákusek si 

A 4.1 Život ve městě, nebo na vesnici?
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dva důchody, nejsme boháči, 
ale nežije se nám špatně. 
Zbytečně neutrácíme a moc toho 
nepotřebujeme. Rádi chodíme 
na procházky, jsme vášniví 
turisti, proto je skvělé, že bydlíme 
na kraji vesnice. Uděláme 
pár kroků a jsme v přírodě. 
Známe všechny turistické trasy 
v okolí. Za domem máme taky 
velkou zahradu, kde pěstujeme 
ovoce a zeleninu. Kromě toho 
chováme i slepice a králíky. Je 
tady naprostý klid, žádný hluk 
jako ve městě. Když se já nebo 
manželka potřebujeme dostat 
do města, jedeme autobusem 
nebo nás zaveze syn. Když jsem 
byl mladší, tak jsem musel denně 
dojíždět do práce, ale na to si 
člověk zvykne. Společenských 
událostí není na vesnici tolik, 
ale to nám nevadí. V kulturním 
domě se občas hraje divadlo, 
pořádá ples nebo tam mají 
vystoupení děti ze školy. To 
nám s manželkou bohatě stačí.
Důležité je, že je tady knihovna, 
protože jsme se ženou velcí 
čtenáři. Život tady bych za život 
ve městě už rozhodně nevyměnil.

Učíme se česky, 
v Česku je moc hezky. 
Nejlepší je svíčková 
i omáčka koprová. 

Do Španělska cestujeme, 
španělštinu trénujeme. 

Listujeme slovníčky, 
zpíváme si písničky. 

Naši malí školáci, 
jsou moc šikovní žáci. 
Někdy sice trochu zlobí,
třídu si však hezky zdobí.  
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Žofinka i s Žanetkou, 
kadeřnicemi dnes jsou.
Copánky si splétají, 
vlasy všude létají.


