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Úvodní slovo 
Chtěl bych poděkovat především Vám, kolegům, dárcům, podporovatelům a dobrovolníkům. Bez Vás bychom 
nedosáhli v roce 2017 dalšího rozvoje a nemohli pomáhat starším lidem se správným používáním počítačů, 
notebooků, tabletů nebo telefonů. Díky, že nám pomáháte rozvíjet činnosti a projekty spolku. Díky za to, že vidíte 
smysl v tom, co děláme! Děkujeme! 
 
Moudrá Sovička z.s. 
Na základě potřeb seniorů byl v únoru 2015 založen spolek Moudrá Sovička z.s., který se stal platformou pro spojení 
mladých a starších lidí při používání digitálních technologií. 
 
Poslání 

Našim posláním je hledat řešení ke zlepšení mezigeneračního spojení a snížení pocitu osamocení starších lidí. Každý 

den pracujeme na zapojení starších lidí zpět do běžného života, a to za pomoci mladší generace, nových technologií 

a služeb, které vedou ke zlepšení a zjednodušení našich životů. 

Prioritou spolku je individuální přístup k lidem a pomoc s novými technologiemi a službami, které umožní uživateli 

vést běžný život ve svém přirozeném prostředí, podpoří uživatele v zapojení se do nových komunit, a předejde tak 

jeho vyloučení ze společenského života. 

Výsledkem naší práce je aktivace seniorů a zamezení vyloučení seniorů ze společnosti, které vzniká mimo jiné 

zvyšujícími se nároky na používání informačních technologií. Našim úkolem je opětovné zapojení seniorů do běžného 

života. 

Vize 

 Zlepšit a zjednodušit život starším lidem 

 Snížit digitální vyloučení seniorů 

 Snížit míru osamocení seniorů 

 Zlepšit mezigenerační spojení 

 

Cíle 

 Osobní a individuální přístup na lokální úrovni 

 Pomoci komukoliv a kdekoliv v České republice 

 Mezigenerační propojení 

 

Hodnoty 

 Svoboda a upřímnost 

 Vytrvalost a pro-aktivita 

 Osobní přístup 
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Činnosti v roce 2017 

V roce 2017 jsme úspěšně pokračovali v rozšiřování naší hlavní služby 

Hodinový ajťák. Nyní naši ajťáci působí v Praze, Hradci Králové, Brně, 

Českých Budějovicích a Ostravě.  Zajišťujeme pravidelné kurzy a semináře 

„Jak na počítač“, „Jak na tablet nebo chytrý telefon“ na Praze 7, Praze 8 a 

Praze 6. Úspěšně jsme si vyzkoušeli několik akcí „S tabletem do přírody“. 

Navázali jsme spolupráci s kluby Senior Fitnes a Point50+. V roce 2017 

jsme individuálně pomohli 250 seniorům. V rámci počítačových kurzů a 

seminářů „Jak na tablet“ jsme pomohli 100 seniorům. Celkem jsme za 

naše působení pomohli cca 930 seniorům: 

 500 seniorům pomohl náš hodinový ajťák 

 280 seniorům jsme pomohli přes telefon 

 50 seniorů jsme proškolili na ovládání tabletu nebo chytrého telefonu 

 50 seniorů jsme proškolili na ovládání počítače nebo notebooku 

 20 seniorů si zapůjčilo tablet (domů, na dovolenou, do nemocnice) 

 30 seniorů si vyzkoušelo akci s tabletem do přírody 

 

Individuální pomoc hodinového ajťáka 2017 

Oblast Počet 

Praha 10 71 

Praha 6 41 

Hradec Králové 28 

Praha 9 26 

Praha 3 25 

Kladno 15 

Praha 4 11 

Praha 13 11 

Praha 8 7 

České Budějovice 5 

Praha 7 2 

Praha 2 2 

Praha 1 1 

 

Moudrá Sovička z.s. zajišťuje výuku na digitálních technologiích ve spolupráci s MČ Praha 7, s Rodinným centrem 

Osmička na Praze 8 a klubem Senior Fitnes na Praze 6. 
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Financování 

V roce 2017 Moudrá Sovička celkem získala finanční dary v celkové částce 484 642 Kč. Z toho 90 000 Kč byla podpora 

z ÚP Prahy 7 na vytvořené pracovní místo Všeobecného administrativního pracovníka.  

 

Od Nadačního Fondu Veolia jsme v roce 2017 získali finanční dar ve výši 205 000 Kč na činnosti 

Hodinový ajťák, Ochutnávka práce s tabletem a S tabletem do přírody. Naši kolegové vyrazili pomáhat 

do Prahy, Zlína, Příbrami, Hradce Králové, Loun, Smiřic a Kladna.  

 

Od MČ Praha 10 jsme získali finanční dar 25 000 Kč na činnost Hodinového ajťáka pro 

individuální pomoc seniorů na Praze 10 s používáním počítače, tabletu nebo chytrého 

telefonu.  

 

Od MČ Praha 3 jsme získali finanční dar 20 000 Kč na činnost Hodinového ajťáka pro individuální pomoc 

seniorů na Praze 3 s používáním počítače, tabletu nebo chytrého telefonu. V rámci projektu se nepodařilo 

vyčerpat celou dotaci. Z částky 20 000 Kč bylo vráceno 5 650 Kč. 

 

 

Od MČ Praha 6 jsme získali finanční dar 15 000 Kč na činnost Hodinového ajťáka pro individuální pomoc 

seniorů na Praze 6 s používáním počítače, tabletu nebo chytrého telefonu. O danou službu byl na Praze 

6 velký zájem. 

 

 

Od MČ Praha 13 jsme získali finanční dar ve výši 11 000 Kč na činnosti Hodinového ajťáka, S tabletem do 

přírody a na pomoc vedení kurzů na počítači. 

 

Další drobné dary jsme získali od společnosti Slevomat, Equa Bank a dalších drobných dárců. 

Za všechny finanční dary jsme velmi vděční a velmi všem děkujeme. 
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Finanční zpráva 2016 
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Orgány spolku 

 Členská schůze 

 Výbor spolku 

 Předseda 

 

 

 

 

 

Kontakty 

 Předseda Ing. Tomáš Hubálek, tomas.hubalek@moudrasovicka.cz, 730 141 072 

 Administrátor a grafik Ing. Mirka Hubálková, info@moudrasovicka.cz, 777 611 790 

 Delegát Paul Kučera, pavel.kucera@moudrasovicka.cz 

 

Plánované činnosti v roce 2018/2019 

 rozšiřovat činnosti do dalších měst a obcí,  

 pokračovat v úspěšné spolupráci s Nadačním Fondem Veolia, 

 hledat investora na vývoj portálu pro propojení hodinových ajťáků a seniorů pro celou ČR, 

 získat donátora, který se stane našim generálním partnerem při plnění našich vizí, poslání a cílů. 
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Tým 

Jsme tým mladých odborníků nadšených do nových technologií a služeb jako jsou chytrý telefon, tablet, dotykový 

notebook, skype, facebook, whatsapp, koalaphone, oscarsenior a další speciální aplikace a služby. Rádi poradíme 

všem, starším i mladším, kterým ovládání těchto zařízení nejde tak snadno a přesto je chtějí používat. Baví nás 

setkávat se se zajímavými lidmi, hledat řešení na jejich různorodé IT potíže, pomáhat jim lépe rozumět digitálnímu 

světu a ukázat jim, jak využít technologie při komunikaci, zábavě a vzdělávání. Díky našemu individuálnímu přístupu 

pomáháme lidem s tím, co opravdu potřebují. Přizpůsobujeme zařízení přímo jejich potřebám a k jejich spokojenosti. 
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Hodinový ajťák pro seniory/ozp 

Projekt „Hodinový ajťák“ vznikl v roce 2014 na základě potřeb 

starších lidí, kteří navštěvovali počítačové kurzy. Mnozí z nich na 

podobných kurzech všemu rozumí, ale po skončení kurzu si opět neví 

rady. Vyhledávají pomoc hodinového ajťáka, se kterým společně řeší 

konkrétní potíže přímo na jejich zařízení. Výstupem setkání je nejen 

vyřešení požadavku, ale i vysvětlení a sepsání postupu (manuálu). 

Služba Hodinový ajťák je proto vhodná i jako důležitý doplněk 

k počítačovým kurzům. Na základě potřeb a zájmu o službu byl 

v roce 2015 založen spolek Moudrá Sovička z.s., který se stal 

platformou pro spojení mladých a starších lidí při používání 

informačních technologií. Od založení spolku jsme individuálně pomohli více jak 500 seniorům. 

 

Služba je určena také pro starší lidi, kteří se nemají na koho ve svém okolí obrátit, potřebují problém vyřešit přímo 

doma na jejich zařízení nebo se nemohou dopravit na kurz či do servisu (např. zdravotní důvody, omezená 

pohyblivost). Díky našemu individuálnímu přístupu pomáháme lidem s tím, co opravdu potřebují řešit. Stačí si 

zavolat na pomoc svého hodinového ajťáka, který přijede za nimi domů nebo na předem domluvené místo, vše 

trpělivě ukáže a vysvětlí, jak postupovat příště.  

 

Délka individuální pomoci: dle domluvy 

Prostory: V místě zájemce např. doma, v bytě nebo na předem domluveném místě, prostory spolku 

Dny: Pondělí až pátek (výjimečně i o víkendu a svátcích) 

Hodiny: Dle domluvy se zájemcem 

Témata pomoci: 

V rámci individuální pomoci řešíme skutečné potíže, které zájemci mají při používání počítačů, tabletů, telefonů, 

internetu, emailu a dalších služeb spojených s digitálními technologiemi. 

Cena individuální pomoci: 

 450 Kč/hodinu (plus doprava 150 Kč Praha, mimo dle domluvy), ceny jsou s DPH * 

 

* Poznámka 

 Zájemci věku 60+ platí formou dobrovolného daru, který je závislý na jejich finančních možnostech a také 

spoluúčasti objednatele. Uvedené sazby jsou skutečné náklady na provoz služby, která není účtována 

zájemcům starším 60 let. 

 Spoluúčast seniora dle příspěvku objednatele 
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S tabletem do přírody aneb Geocaching pro seniory 

Co je to Geocaching? Je to hra pro mozek a nohy, je to skvělé spojení sportu, pobytu venku, v přírodě, je to hra 

s praktickým využitím technologií. Geocaching je turistická, navigační a trochu i internetová hra. Spočívá v tom, že 

někdo na neznámé místo ukryje schránku tzv. CACHE (keš, keška). Na internetu získáme souřadnice kešky i doplňující 

informace. Ostatní potom tuto schránku pomocí navigačních přístrojů (GPS, tablet, chytrý telefon) hledají.  

Projekt Geocaching pro seniory vznikl v roce 2016 na základě průzkumu, jak využít dostupné technologie pro zábavu, 

vzdělání a setkávání. Díky tomuto projektu senioři procvičují nejen práci s novými technologiemi (gps, tablet, 

počítač, internet), ale i tělo, paměť a společně poznávají zajímavá místa ve svém okolí. Jedná se o aktivní formu 

relaxace a opuštění každodenního stereotypu. V neposlední řadě jde o socializaci jedince, o jeho aktivní zapojení 

v rámci skupiny při hledání kešky. Při geocachingu používáme zapůjčené tablety nebo GPS.  

Služba je určena pro seniory, kteří chtějí vyrazit ven, chtějí se potkávat s novými lidmi, chtějí si vyzkoušet něco 

nového a u toho se naučit používat tablet, GPS nebo chytrý telefon. 

 

Délka akce: 3 hodiny 

Prostory: Akce se koná venku 

Dny: Pondělí až pátek 

Hodiny: Dopoledne od 9:00 hod do 12:00 hod nebo odpoledne od 13:00 hod do 16:00 hod. 

Tablety: k dispozici 10 kusů tabletůseniorTAB 7.85 

Téma: 

 Předvedení základní práce s tabletem a ukázka práce s mapou 

 Vysvětlení pojmuGeocaching 

 Hledání „Kešky“ pomocí GPS nebo tabletů 

 Zhodnocení akce 

 

Cena kurzu: 

 3 000 Kč (plus doprava 250 Kč Praha, mimo dle domluvy), ceny jsou s DPH, kurz pro 10 lidí 2 lektoři * 

 

* Spoluúčast seniora dle výše příspěvku objednatele, každý další lektor plus 800 Kč, případně dle domluvy. 

 

  



   

Moudrá Sovička z.s. 

Sídlo: Žichlínek 243, 563 01, Lanškroun 

 

 

email: info@moudrasovicka.cz 

http:www.moudrasovicka.cz 

 

Kurz Jak na technologie – Jedna lekce 

Kurz je určen pro všechny, kdo si neví rady s nastavením nebo používáním svého notebooku, tabletu nebo telefonu a 

nemají koho požádat o radu. Jedná se o individuální pomoc jednotlivcům s problémy, které zrovna řeší při používání 

daného zařízení.  

Délka kurzu: 120 minut kurz (Každému se budeme individuálně věnovat 20 až 25 minut, dle počtu posluchačů) 

Prostory: Dle možnosti objednatele 

Dny: Úterý, středa nebo čtvrtek 

Hodiny: Dopoledne od 10:00 hod do 12:00 hod nebo odpoledne od 13:00 hod do 15:00 hod. 

Zařízení: Každý posluchač si donese své zařízení 

Téma kurzu: 

 Individuální pomoc dle dotazů 

 

Cena kurzu: 

 1 600 Kč (plus doprava 250 Kč Praha, mimo dle domluvy), ceny jsou s DPH, kurz pro 5 lidí 1 lektor *  

 2 500 Kč (plus doprava 250 Kč Praha, mimo dle domluvy), ceny jsou s DPH, kurz pro 10 lidí 2 lektoři * 

 

* Spoluúčast seniora dle výše příspěvku objednatele, každý další lektor plus 800 Kč, případně dle domluvy. 
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Kurz Jak na tablet – Jedna lekce – Ochutnávka práce s tabletem 

kurz je určen pro všechny, kdo si chtějí vyzkoušet, jak funguje tablet, 

a chtějí se dozvědět, jak ho ovládat, k čemu je vhodný, jak se 

používá, jaké obsahuje služby a aplikace nebo pro ty, kteří se chtějí 

zdokonalit v používání tabletu. Na kurzu hledáme také odpovědi na 

různé dotazy posluchačů, které aktuálně řeší při používání tabletu. 

Délka kurzu: 90 minut kurz + 30 minut individuální dotazy 

Prostory: Dle možnosti objednatele 

Dny: Úterý, středa nebo čtvrtek 

Hodiny: Dopoledne od 10:00 hod do 12:00 hod nebo odpoledne od 13:00 hod do 15:00 hod. 

Tablety: k dispozici 10 kusů tabletů seniorTAB 7.85 

Téma kurzu: 

 Teorie 

 Základní nastavení tabletu 

 Rozdíl mezi WIFI a SIM kartou 

 Přihlášení se na google play (nutnost mít gmail) 

 Ukázka používání fotoaparátu a galerie 

 Ukázka využití map 

 Ukázka práce na internetu 

 Ukázka speciálních aplikací pro seniory (Oscar Senior a Koala Phone) 

 Jak mohu tablet využívat (telefon, fotoaparát, turistický průvodce, překladač, poslech hudby, čtení knih) 

 Hraní her 

 Obecné dotazy 

 

Cena kurzu: 

 1 600 Kč (plus doprava 250 Kč Praha, mimo dle domluvy), ceny jsou s DPH, kurz pro 5 lidí 1 lektor *  

 2 500 Kč (plus doprava 250 Kč Praha, mimo dle domluvy), ceny jsou s DPH, kurz pro 10 lidí 2 lektoři * 

 

* Spoluúčast seniora dle výše příspěvku objednatele, každý další lektor plus 800 Kč, případně dle domluvy. 

  



   

Moudrá Sovička z.s. 

Sídlo: Žichlínek 243, 563 01, Lanškroun 

 

 

email: info@moudrasovicka.cz 

http:www.moudrasovicka.cz 

 

Kurz Jak na tablet – 10 lekcí 

Kurz je určen pro všechny, kdo se chtějí od základů naučit pracovat s tabletem, zdokonalit své dovednosti a využívat 

dané zařízení naplno. Jedná se o výuku práce s tabletem od A až do Z. 

Délka kurzu: 20 hodin 

Prostory: Dle možnosti objednatele 

Dny: Úterý, středa nebo čtvrtek 

Hodiny: Dopoledne od 10:00 hod do 12:00 hod nebo odpoledne od 13:00 hod do 15:00 hod. 

Tablety: k dispozici 10 kusů tabletů seniorTAB 7.85 

Počet účastníků: 10 

Téma kurzu: 

 Lekce 1 

o Co je to tablet, základní popis, popis jak funguje dotykový displej 

 Lekce 2 

o Popis možností nastavení v tabletu, jednotlivých ikonek v tabletu připojení k internetu (WIFI, SIM) 

 Lekce 3 

o Registrace do google play, popis jednotlivých ikonek v google play 

 Lekce 4 

o Práce s fotoaparátem a galerií, poslání fotky přes gmail, možnosti sdílení 

 Lekce 5 

o Práce s gmailem, posílání emailu a příloh z tabletu 

 Lekce 6 

o Práce s mapou a internetem, vyhledávání, překladač 

 Lekce 7 

o Stáhnutí a instalace jízdního řádu do tabletu 

 Lekce 8 

o Stáhnutí a instalace hry do tabletu z google play 

 Lekce 9 

o Ukázka speciálních aplikací pro seniory (Oscar Senior, Koala Phone a další) 

 Lekce 10 

o Shrnutí a opakování lekcí 1 až 9 

Koncová cena kurzu: 15 000 Kč s DPH včetně dopravy (cena dopravy mimo Prahu dle domluvy), jeden lektor 

 

* Spoluúčast seniora dle výše příspěvku objednatele.  
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Reference 

Děkujeme panu Frantovi: 
„Děkuji, děkuji vám všem,kteří jste dokázali zorganizovat takové užitečné kurzy, které nám na jedné straně přibližují 
nové informační technologie, nad kterými bohužel mnozí z našich vrstevníků zlomili hůl a na druhé straně naopak 
oddalují neustálé pokusy alzheimera vlísat se do naší společnosti seniorů. 
Náš lektor Tomáš Hubálek je pan profesionál, s úžasným vztahem k posluchačům, které naprosto zaujme svým 
přístupem, trpělivostí, kreativitou ale i nezbytným drobným odlehčením, proloženým úsměvem. To vše dokáže v 
nesourodé skupině rozdílně znalých a navíc rozdílně chápajících seniorů.“ 
František Kraml 
 
Děkujeme paní Mileně 
„Vážený pane radní, 
Ráda bych touto cestou poděkovala za to, že Praha 10 podporuje projekt Moudrá Sovička zaměřený na pomoc 
seniorům s novými technologiemi. Dozvěděla jsem se o možnosti využití této služby na podzimní schůzi Svazu 
důchodců ČR a dojednala jsem si telefonicky návštěvu  tuto středu. Ing. Hubálek mi jednak profesionálně provedl 
úpravy na notebooku a dále  jsem od něho získala i řadu zajímavých informací a rad. Věřím, že Praha 10 bude i 
nadále Moudrou Sovičku podporovat, neboť poskytování služeb za  jejich finanční spoluúčasti považuji za nejlepší 
způsob pomoci seniorům.“ 
S pozdravem 
Milena Horčicová 
 
Od paní Jaroslavy 
„Dobrý den, 
chtěla bych touto cestou vyjádřit svoje velké poděkování nejprve spolku Moudrá Sovička, z.s. Při zařizování mého 
nového občanského průkazu na MČ Praha 13 jsem se totiž náhodně dověděla o možnosti využití pomoci tzv. 
hodinového ajťáka. Tu poskytuje jmenovaný spolek seniorům 60+ právě ve spolupráci s MČ Praha 13, která se na ni i 
finančně podílí. Protože jsem v tu dobu řešila problémy se svým počítačem, nabídka pomoci mne zaujala a okamžitě 
jsem ji využila. Domluvila jsem si termín a v krátké době mne pak doma navštívil Ing. Tomáš Hubálek. Ten mi ochotně 
pomohl vyřešit veškeré mé otázky, související s užíváním počítače. Panu Hubálkovi velmi děkuji za ochotu, vstřícný a 
seriózní přístup, jeho pomoci jsem pak využila opakovaně. 
MČ Prahy 13 samozřejmě také patří mé poděkování za dobrý a přínosný nápad při pomoci seniorům 60+. Vážím si 
toho, protože v době moderních technologií, kdy je většina komunikace mezi občany a institucemi vedená převážně 
elektronickou cestou, je taková pomoc pro seniory určitě vítaná.   
Ještě jednou velké poděkování všem, kteří se na realizaci této pomoci seniorům účastnili. Přeji všem hodně úspěchů 
v jejich dalších aktivitách, děláte dobrou věc, za kterou Vám patří mé díky.“ 
S pozdravem 
Jaroslava Šťovíčková, Praha 13 
 
Od paní Heleny 
„Vážení přátelé, 
dovolte, abychom poděkovali, že pro nás organizujete kurzy na počítače a tablety/chytré telefony. Zvláštní 
poděkování patří našemu lektorovi panu Tomáši Hubálkovi z Moudré sovičky. 
Získáváme díky jemu spoustu užitečných znalostí a tak se můžeme snažit držet krok s dobou a být „gramotní “ v 
oblasti , která je pro mladou generaci už samozřejmostí. Je úžasné, s jakou trpělivostí, empatií a profesionalitou pan 
Hubálek zvládá znalostmi tak nesourodou skupinu důchodců. 
Za výuku jsme velmi vděční. Helena.“ 
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Od paní Vlasty 
„Moc děkuji za Vaši službu ajťáka. V pátek byl u mě pan Hubálek – dotazy,které jsem měla, vyřídil ku mé 
spokojenosti. S radostí jsem tuto službu uvítala. Inzerát jsem našla v Radničních novinách- Praze 3. Určitě Vás budu 
propagovat. " 
Děkuji Náchodská Vlasta, Praha 10 
 
Od paní Věry 
Dobry den, 
„Z odberu novinek, ktere mi Praha 6 zasila, jsem se dozvedela o akci Hodinovy ajtak pro seniory a prihlasila jsem se 
na tuto akci. Priselke mne domu pan Tomas Hubalek, ktery velmi odborne a 
trpelivezodpovedelveskeremeotazkytykajici se pouzivani tabletu. Byla jsem opravdu velmi spokojena. 
Tato akce je myslim velmi dulezita. Umozninamseniorum zdokonalit se v pouzivanimodernich technologii. 
Chci touto cestou vyslovit svujvrelydik p. Hubalkovi za jeho ochotu a profesionalni pomoc a Praze 6 za usili a 
financniprostredky, kterevynalozila na tuto akci jakoz i dalsi akce ve prospech senioru.“ 
  
Se srdecnym pozdravem 
  
Mgr. Vera Francesconiova, Praha 6 
 
Od paní Mileny 
„Vážený pane radní, ráda bych touto cestou poděkovala za to, že Praha 10 podporuje projekt Moudrá Sovička 
zaměřený na pomoc seniorům s novými technologiemi. Dozvěděla jsem se o možnosti využití této služby na podzimní 
schůzi Svazu důchodců ČR a dojednala jsem si telefonicky návštěvu  tuto středu. Ing. Hubálek mi jednak profesionálně 
provedl úpravy na notebooku a dále  jsem od něho získala i řadu zajímavých informací a rad. Věřím, že Praha 10 bude 
i nadále Moudrou Sovičku podporovat, neboť poskytování služeb za  jejich finanční spoluúčasti považuji za nejlepší 
způsob pomoci seniorům.“ 
S pozdravem, Ing. Milena Horčicová, CSc. 
 
Od paní Jany: 
„Dobrý den. Využila jsem možnost porady s počítačem u mne doma a Tomáš Hubálek mi pomohl, poradil s počítačem 
a i s Tabletem a bylo by možné ještě i nadále použít této možnosti, byla bych moc ráda i v příštím roce, spoustu toho 
ještě neznám. Děkuji moc a přeji krásné Vánoční svátky a  mnoho dobrého v Novém roce.“ Děkuji. Jana Kořánová, 
Praha 8 
 
Od paní Vilmy: 
„Měla jsem štěstí že se mi do rukou dostal  leták o probíhající akci Moudré sovička pomoci seniorům  s prací s 
počítačem která je podporovaná Městskou části Praha 8. A měla jsem štěstí že mne  ujal pan Tomáš Hubálek který se 
mi trpělivě věnoval. Chci ještě jednou poděkovat za možnost se kurzu zúčastnit a byla bych moc ráda kdybych mohla 
v příštím roce pokračovat. Přeji  pohodové prožití  Vánočních svátku a úspěšný rok 2017.“ 
  
Od paní Hany: 
„Pan Tomáš Hubálek byl u mne v pondělí 17. 10. a odpověděl všechny moje dotazy a pomohl mi se vším, co jsem 
nechápala či čemu jsem nerozuměla. Jeho přístup byl velice profesionální a i já laik na internet jsem vše pochopila 
velice dobře. Mohu pouze doporučit jeho kvalifikaci a schopnost vysvětlování a pomoci dříve narozeným pochopit 
internet a v mém případě IPad. Velké díky a určitě vašich služeb využiji kdykoliv budu mít jakékoliv dotazy. S díky 
Helena Hrubá.“ 
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Od paní Magdy: 
„Dobrý den, dovolte mi, abych poděkovala Vašemu sdružení, za nápad, který vznikl. Dnešního dne mě navštívil na 
moji zoufalou žádost Váš kolega p. Tomáš Hubálek. Velmi děkuji, že existují takoví lidé-odborníci a že pomáhají 
takovýmto způsobem nám nesmělým nebo neznalým a bezradným seniorům. Opravdu moje první dvouhodinovka 
byla úžasným a poučným začátkem. Budu se těšit na další a budu vřele doporučovat všem mým známým. Děkuji a 
přeji vše dobré ve Vaší další velmi záslužné práci, a mnoho úspěchů i při výběru takových příjemných lidí jako byl p. 
Tomáš Hubálek, od kterého jsem se dověděla i o dalších Vašich záslužných činnostech a možnostech využití.“ 
 
Od paní Anny: 
„Učinila jsem objev – z mobilu jsme spolu nahráli jen moje fotky, tedy ty, co jsem fotila já, nebo byly foceny mým 
mobilem. Zaslané přáteli se nenahrály! Tak jsem to zkusila sama, ve iphonu příslušnou rubriku našla a nahrála i ty 
zaslané!!!! Byla jsem hrdá, samozřejmě, doufám, že to nezapomenu. Mnohokrát děkuji ještě jednou vašemu ajťákovi 
a přeji vám hodně úspěchů a zdárné vzkvétání Richarda i užitečné společnosti!“ 
 
Od paní Novákové: 
„Před asi měsícem jsem si dohodla s Ing. Hubálkem z Moudré Sovičky konsultaci k používání nového dotykového 
mobilního telefonu. Ani při koupi jsem nečekala, že je to vlastně počítač a jsou nutné úpravy pro to, aby se zbytečně 
neplatilo za obnovování dat, pokud telefon nevyužívám 24hod denně a ve všech dovednostech, které nabízí. A pokud 
má člověk tento telefon poprvé jako mnoho nás starších, tak to chce „učitele“ nebo alespoň nějakou poradnu. Pan 
ing.  mi věnoval čas na vše, co jsem potřebovala vědět, i mi nastavil telefon pro mé potřeby. Ráda jsem si zaplatila 
čas nutný na tuto práci a mohu to vřele doporučit i nejen seniorům, ale i mladším. Prodejci telefonů nemají tolik času 
a rádci u operátorů se snaží poradit, ale spíše sledují zájmy společnosti, pro kterou pracují. Ztratila jsem minimum 
času proti tomu, který by mne to jinak stálo. Pokud nemáte doma děti, či partnera znalé nových technologii, ať 
počítačů, tak telefonů všech druhů, a ochotných se Vám věnovat, tak navštivte Moudrou Sovičku - je možné telef. 
objednání a nebudete litovat. Můj telefon bych prodala hned a nebo zahodila, teď je můj kamarád. 
N. Nováková, Praha!“ 
 
Od paní Štěpánkové: 
„Dobrý den, jsem seniorka, ale  PC a internet mi není úplně cizí. Ráda si hraji s výpočetní technikou, a tak se trochu 
starám o své vzdělávání v tomto směru. Do nesnází jsem se dostala, když jsem začala přeinstalovávatWin7 na Win10 
a zpět. Hledala jsem pomoc, až mi Google našel stránky neziskové organizace Moudrá Sovička. Napsala jsem tam a 
přitom jsem okamžitě ocenila tuto cestu, protože mi pomohlo už jen to, že jsem musela podstatu problému vymezit a 
definovat. Od MS, konkrétně od pana Hubálka, jsem dostala moudrou radu a od té chvíle jsem s nimi ve stálém 
spojení. Mám tu výhodu, že jsem z Prahy a mohu je navštěvovat v jejich centru. Obrátila jsem se na pana Hubálka 
také se změnou nastavení uživatelských účtů a se zálohováním Windows na externí disk. Řešili jsme spolu problémy 
s napájením notebooku a externího disku a po dobu, kdy byl NB v servisu, mi MS zapůjčila náhradní tablet. Dále jsme 
vyřešili platby kartou na PayU. V současné chvíli se těším, že mi pomohou se zálohováním počítače na cloud. 
Děkuji touto cestou panu Hubálkovi za vstřícnost a účinnou pomoc, V Praze dne 14. 9. 2015, Zuzana Štěpánková“ 
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