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Roudnice nad Labem
Galerie Moderního uMění
do 5/6 Jiří Brodský / restaurátorské 
  práce / restaur. inspirace
do 12/6 Jan hendrych / rastislav Jacko 
  učitel a žák ii

Městská knihovna
1–29/6 Jak se chodilo do školy za časů 
  našich prababiček

roudnický záMek
11/6 1400 slavnostní koncert karel iv. 
  a lobkowiczové na roudnici

PodřiPské MuzeuM
15/6 1645 setkání roudnického klubu 
  sběratelů a platidel
22/6 1700 archeologické objevy 
  na Podřipsku

záMecký Park Michálkova
15–18/8 kinematograf bratří Čadíků

Děčín
22.–23. 7. děČínské léto 2017
• hudební stage – kapely, djs, moderátor 
• BOBO běh 2016 • paintball • stříkání graffiti 
na připravené plochy s fólií • fireshow – Rusty-
firespinner • dětský den, dětské hry • pouťové 
atrakce (centrifuga, autodrom a další) • stánky 
s občerstvením • domácí palačinky, domácí 
hamburgery • čajovna s posezením • venkovní 
party fotostudio • stolní fotbálky • bubble 
tea • střílení na terč z luku • fotoreport 
a aftermovie z celé akce • nafukovací balónky 
plněné héliem • nafukovací atrakce, skákací 
trampolíny a další • malováni na obličej

oBlastní MuzeuM děČín
900–1200 a 1300–1700 denně mimo pondělí 
Město na louce, expozice ptactva, 
vývoj vodní dopravy na labi 
Navštivte stálou expozici děčínského muzea

kluB seniorů zlatý PodziM
900–1700 pondělí, středa, pátek 
společenské, kulturní a vzdělávací progra-
my, přednášky, zajímavé besedy o zdraví 
a životním stylu, rady z domácnosti

sd střelnice děČín
20/5 1900 zábava na terase 
  s kapelou u-style
29/5 1000 setkání akvaristů a burza
29/5 1500 odpoledne s Modravankou
11/6 1900 zábava na terase s u-style
17/6  Mezinárodní hudební festival

děČínský záMek
21–22/5 historický májový trh
10/6 1800–2400  noc kostelů
18/6 1000–1800  den růží

Lovosice
15/7  Festival osmička
12/8  lovosický Žafest

Most
Benedikt
6/8  Festival rozmarné léto

Městská knihovna Most
přednášky nejen pro seniory 
19/5 1700 Gaius Julius cesar / Jiří Šlajsna
24/5 1700 holandsko / Tomáš Kubeš
7/6  island / Šebestian Šulc
14/6 1700 augustus, první římský císař 
  Jiří Šlajsna

oBlastní MuzeuM v Mostě
do 29/5 Ptáci kolem nás
do 29/5 zaměstnanecké kolonie 
  1900–1938
do 31/5 umění australských domorodců
do 31/8 Minerály východní části 
  krušných hor

Městské divadlo v Mostě
30/5 1900 Blbec k večeři
31/5 1700 saturnin

středisko volného Času Most
20–21/5 Májové nocování
22/5  květen pro veřejnost

Patokryje
Městský úřad PatokryJe 
2/6  Povídání s Petrem Martinákem
13–14/8 Patokryjská vlna

Louny
12–14/8 letní lounské vábení 
  velký hudební festival

oBlastní MuzeuM v lounech
900–1600 úterý až neděle 
archeologický skanzen Březno u loun 
informace na tel.: 415 652 456, 415 783 057
do 12/6 strom
do 12/6 Poklady karla iv.

Galerie Města loun
do 31/5 Miloš Šejn agara 
  Hommage à la Peinture

kulturní důM zastávka louny
22/5 1400 Pravidelné odpoledne 
  s lounskou třináctkou  

Litoměřice 
21–23/8 Filmový festival litoměřice
16–17/9 vinobraní litoměřice 2016

victoria onko cluB
DsPs 14, Kosmonautů, Litoměřice 
Pravidelné setkávání pondělí 13–14:30 hod. 

kluB Českých turistů litoMěřice
18/5  vlastislav – Blešno – oltářík – 
  dřemčice rozc.
25/5  cvikov – údolí samoty – nový Bor
1/6  divoká Šárka – Čertův mlýn – 
  Jenerálka – hanspaulka – 
  Podbaba nádraží
8/6  Bad schandau – přes Strammsteiny
15/6  Jestřebí – vůbčářská rokle – 
  staré splavy
22/6  dolánky u turnova – klokočské 
  průchody – loktuše (bus Turnov)
29/6  autobusový výlet / Štiřín – velké 
  Popovice – Mnichovice – hrusice

oBlastní MuzeuM v litoMěřicích
12/5–24/7 zahrada či ráj? 
  40 let chko České středohoří
2/6–31/8 litoměřice, jak už je neznáme

Městské kulturní zařízení litoMěřice
24/5 1930 Žalman lohonka

Chomutov
30/5–7/6 Multižánrový festival otevřeno
2, 9, 16, 23/6  koncerty dechové hudby
4/6  Muzejní noc
29/6 1700 koncert dechových hudeb

Žatec
2–3/9 dočesná 2016

reGionální MuzeuM v Žatci
12/5–30/9 na Mayovky nejen v máji 

chráM chMele a Piva
1000, 1300 a 1500  Prohlídky 
Otevřeno: úterý–neděle 10–1700 hod. 
Pro více informací volejte 725 861 895

Městské divadlo Žatec
23/5 1900 Blázinec
27/5 900 slavnostní předávání 
  maturitního vysvědčení 
  Gymnázium Žatec

30/5 1900 Ženy za pultem
31/5 1700 závěrečný koncert žáků zuŠ

Kadaň 
25/6  vysmáté léto

kadaňský hrad 
Prohlídka hradu 50 Kč, snížené vstupné 
30 Kč (děti 6–15 let, studenti, senioři nad 
60 let a osoby ZTP), rodinné vstupné 100 Kč 
(pro rodiče a 2 děti ve věku 6–15 let). 
Zdarma: členové AMG, ICOM, NPÚ, doprovod 
osob ZTP a předplatitelé revue Dějiny 
a současnost. Nároky na slevy je třeba 
prokázat v pokladně galerie.

Ústí nad Labem
letní kino ústí nad laBeM
4/6  Finále 50. ročníku 
  Mezinárodního festivalu Porta
18/6 1200 Pivovarské slavnosti
24/6 2000 Michal david 
  narozeninový megakoncert
3/9  Fírfest

Činoherní studio
24/5 1900 klub rváčů
25/5 1900 lebka z connemary
26/5 1900 My děti ze stanice zoo
28/5 1500 Mikulášovy prázdniny – 
  v hraničáři
30/5 1900 My děti ze stanice zoo
31/5 1730 Malý princ

důM kultury ústí nad laBeM
25/5 1800 Šlágr Band
27/5 2000 ladyes night / vstup od 18 let
25/5 1900 tělo / divadelní představení

národní důM ústí nad laBeM
24/5 2000 Jan kořínek a najponk kvintet
25/5 2000 todd Wolfe Band

MuzeuM ústí nad laBeM
akce
26/5 1700 Beseda s karlem Plechačem 
28/5 900–1600  dětský den v muzeu 
31/5 1700 a 1800  vernisáž a komorní 
  koncert zuŠ evy randové
2/6 1700 Plavba na páře 
vernisáž výstavy u příležitosti výročí 175 
let paroplavby na českém Labi – od připlutí 
prvního parníku do Ústí nad Labem roku 1841
4/6 1400 karel Plechač 
10/6 1800–2400  Muzejní noc
výstavy
do 29/5 Panoramatické ústí 
  karla Gottsteina
do 29/5 ústí – přístav na labi
do 5/6 karel Plechač – země, lidé, hory
do 30/6 karel iv. a lucemburkové
do 3/7 staré pověsti české
do 3/7 doba dřevěná… doba minulá
do 27/10 Parníkem po labi
do 31/12 klaus hostrmann – czech – 
  dialog s časem

MuzeuM civilní oBrany
Žižkova ulice, pod Větruší
28/5 1000–2000  Braný závod pro veřejnost

Teplice 
reGionální MuzeuM tePlice
do 29/5 výstava zuŠ teplice
do 30/10 severozápadní Čechy 
  za vlády lucemburků

kruŠnohorské divadlo
25/5 1600 tančíme s Windibandem

důM kultury
9/6 1630 akademie ddM
12/5 1900 7. abonentní koncert cyklu B
18/5 1900 hudba z celého světa

19/5 1900 absolventský koncert 
  konzervatoře teplice
26/5 1900 zahajovací koncert: 
  James Bond Music a muzikály

862. zaháJení lázeňské sezóny 
v tePlicích
soBota 28/5 
scéna u PtaČích schodů
1300 Barock Barokní a rockové hity
1430 Black tiger
1600 Wolfarian
1730 Wishmasters
1900 citron s láďou křížkem a tanjou
2115 Buty
scéna za doMeM kultury
1330 lucie revival
1500 tonya Graves
1630 Metallica revival cz
1800 traband
1930 support lesbiens
2115 václav neckář se skupinou Bacily: 
 Mezi svými
scéna na záMku
1300 Ježkovy stopy
1500 už jsme doma
1700 dáša vokatá & oldřich kaiser
1900 navostro
2100 lenka dusilová & Baromantika
scéna na náMěstí svoBody
930 B. B. Flink
1130 normal + Melodica
1315 Monokl
1445 carpatia castle
1615 Báry
1745 rain
1930 radek Molnár a Josef danč Band
2100 sabina křováková s kapelou
MuŠle
1400 Big Band teplické konzervatoře
1530 dallamvilág – csallóköz
1700 Přívoranka
1830 lounská 13
2000 Josef zíma a orchestr Jiřího sládka
neděle 29/5
scéna u PtaČích schodů
1300 krausberry
1430 Fleret
1600 Miro Šmajda & terrapie
1730 Motorband s kamilem střihavkou J. h.
2000 dan Bárta se skupinou alice
scéna za doMeM kultury
1330 Michal tučný revival Plzeň
1500 karel kahovec a George & Beatovens
1630 Žalman & spol.
1800 robert křesťan a druhá tráva
1930 Petr Bende & Band
scéna na záMku
1300 Big Band Juliuse Baroše
1500 Poletíme?
1700 květy
1900 svatopluk & sváťa karásek
scéna na náMěstí svoBody
1130 zero zero
1300 ovečky a ostatní
1430 sorry holka
1600 Wan Men sonk
1730 Martin ketner  and trouble heroes
1900 recycler zz top
MuŠle
1100 zuŠ Žatec
1230 Gaudeamus – zuŠ teplice
1400 revival swing Band Praha
1530 heligonkáři z Podřipska
1700 stráníci
1830 krušnohorská dudácká Muzika
2000 naďa urbánková a Bokomara
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Milí čtenáři,
děkujeme za spoustu 
příspěvků ze senior-
ských klubů z celé-
ho Ústeckého kraje, 
které jste nám poslali 

na e-mail: info@mediaconcept.cz. 
A co se dočtete v tomto čísle? 
Že legendární dětský sbor Koťata, 
který spolupracoval s řadou po-
pulárních osobností české pop 
music, včetně mistra Karla Gotta, 
končí. Že v kraji máme spoustu 
nádherných památek, jež musíte 
navštívit, anebo že s celosíťovou 
jízdenkou můžete ušetřit. A také 
s námi můžete soutěžit o vstup na 
koncert Šlágr Bandu. Krásné jaro. 

 Martina Seewaldová, šéfredaktorka

 4 Na seniory útočí 
  organizované skupiny

 7 Senioři z Loun sbírají 
  ceny a nenudí se

 8–9 S celosíťovou jízdenkou 
  můžete hodně ušetřit

 10–11 Intervenční centra 
  pomáhají obětem 
  domácího násilí

 12–13 Návštěvníky památek 
  v Ústeckém kraji jsou 
  často právě senioři

 16–17 Eva Koupilová: Po čtyřiceti 
  letech práce s Koťaty 
  odcházím. Stálo to za to!

 18–22 Co se děje v seniorských 
  klubech v Ústeckém kraji

 23 Soutěž o vstup na koncert

Z   O b s a H u

Chcete dostávat více výtisků 
Seniorských listů?
Přání a požadavky na doručení nebo doručení většího 
počtu výtisků zasílejte na e-mail info@mediaconcept.cz. 
Pokusíme se vám vyhovět již při distribuci dalšího vydání 
Seniorských listů. Uveďte vždy úplnou adresu, e-mail 
a telefonní číslo. Připomínky k distribuci můžete sdělit 
i telefonicky na tel. 602 464 749.

Víte o zajímavých počinech seniorů 
nebo pro seniory?
Tipy a příspěvky zasílejte na e-mail info@mediaconcept.cz, 
využít můžete i facebook – Seniorské listy. Pro poštovní 
zásilky uveďte adresu Seniorské listy, Masarykova 119, 
400 01 Ústí nad Labem. Pozvánky nám můžete sdělit 
i telefonicky na čísle 604 872 620 nebo 724 227 752.

Chcete oslovit seniory 
v Ústeckém kraji?
Inzerce v Seniorských listech přímo podporuje vydávání 
časopisu a další seniorské aktivity, spojené s jeho 
vydáváním. Poptávky termínů, formátů a ceny inzerce 
zasílejte na e-mail info@mediaconcept.cz nebo miroslav.
pakosta@mediaconcept.cz. Informace získáte na 
tel. čísle 602 464 749, základní ceník inzerce najdete 
také na facebookové straně Seniorských listů 
www.facebook.com/seniorskelisty.

Kde najdete Seniorské listy mimo 
adresnou distribuci:
• informační centra měst a obcí
• radnice měst a obcí
• zdravotnická zařízení a ordinace

Seniorské listy www.facebook.com/seniorskelisty    |    www.seniorskelisty.cz

seniorské listy, zpravodajský 
a servisní čtvrtletník seniorů v ústeckém kraji
datum vydání: 17. 5. 2016
Příští vydání: 6. 9. 2016, uzávěrka: 30. 8. 2016
Distribuce v nákladu 70 000 bezplatných výtisků je ad-
resná klubům, spolkům, sdružením, obecním a městským 
úřadům a magistrátům, zdravotnickým zařízením a ordi-
nacím praktických lékařů, úřadům práce, seniorským ko-
munitám, nadacím, charitativním organizacím a veřejným 
institucím prostřednictvím České pošty, s. p. Volné výtis-
ky jsou k dispozici v informačních centrech měst a obcí.
Periodikum je registrováno Ministerstvem kultury 
České republiky pod číslem MKČRE22171. 

Vydavatelem Seniorských listů je Media Concept s. r. o., 
IČ 02750686, se sídlem 17. listopadu 7, 400 10 
Ústí nad Labem, zmocněnec Rady seniorů Ústeckého kraje.
Četnost vydání: 4 vydání v kalendářním roce
Tiskne: Europrint, a. s.
Redakce: Martina Seewaldová, tel.: 724 227 752, 
e-mail: info@mediaconcept.cz, Masarykova 119, 
400 01 Ústí nad Labem
Inzerce, podpora a marketing: Mgr. Miroslav Pakosta, 
tel.: 602 464 749, e-mail: info@mediaconcept.cz, 
Masarykova 119, 400 01 Ústí nad Labem
Nevyžádané příspěvky nevracíme, neoznačené fotografie 
pocházejí z archivu redakce.

Naši partneři

Senior Art začíná
Stejně jako vloni patří 
květen výtvarné sou-
těži pro seniory z na-
šeho kraje s názvem 
Senior Art 2016.

Připravili ji Krajská 
rada seniorů a Ús-
tecký kraj. Soutěž už 

vypukla a až do 31. května se do 
ní můžete přihlásit. Sběrná místa 
jsou v každém okrese – viz níže na 
webových stránkách. Slavnostní 
vyhlášení vítězů bude v září v Ús-
teckém divadle ke Dni seniorů za 
účasti hejtmana kraje. 

Senior Art je určený především 
pro seniory ve věku nad 60 let 
z Ústeckého kraje, včetně těch, 
kteří pobývají v domovech pro se-
niory. Soutěží se ve třech kategori-
ích: 1. ruční práce, 2. kresba, mal-
ba, grafika a 3. fotografie.

Jsem rád, že se v našem kraji ne-
zapomíná na starší generaci. Tato 
akce je jen dalším důkazem toho, 
že nepatříme do starého železa. Že 
odchodem do důchodu život ne-
končí, naopak. Aktivních seniorů 
je v Ústeckém kraji hodně. Kraj-
ská rada seniorů pro ně každý rok, 
s podporou Ústeckého kraje, pořá-
dá spoustu kulturních a společen-
ských akcí, sportovních her, výle-
tů, přednášek, soutěží a dalších.

Držím všem, kteří se přihlásí 
do soutěže Senior Art 2016, palce 
a přeji hodně štěstí.

 Alois Malý, předseda Rady seniorů Ústeckého kraje 

Podrobnosti k soutěži najdete na 
www.kr-ustecky.cz.

k R a j s k á  R a d a  s e n i O R ů

S L o u P E K

Město Chlumec

p a r t n e r  v y d á n í

Ústecký kraj

h l a v n í  p a r t n e r

Město Louny

p a r t n e r  v y d á n í

Statutární město 
Ústí nad Labem

p a r t n e r  v y d á n í

AGC Flat Glass Czech a. s.

p a r t n e r  v y d á n í

Statutární město 
Děčín

p a r t n e r  v y d á n í

díky podpoře našich partneřů doručujeme a distribujeme seniorské listy seniorům v ústeckém kraji zdarma. 
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Pozor na organizované podvodníky
Organizované skupiny pod-
vodníků v posledních le-
tech podle policistů cíleně 
v Ústeckém kraji podvádě-
jí seniory. Nejohroženější 
jsou podle zkušeností kri-
minalistů ženy nad 70 let.

Podle vedoucího odboru 
obecné kriminality kraj-
ského ředitelství policie 
Martina Charváta podob-
né podvody na seniorech 
jsou velmi častými trest-
nými činy. „Nyní se dokon-
ce uvažuje, že senior bude 
v zákoně považován za více 
ohroženou osobu,“ uvedl. 
Ze zkušeností z praxe se 
k tomu kriminalisté jedno-
značně kloní.

Podle psycholožky Lenky 
Štréblové pachatelé velmi 
dobře znají osobnost star-
ších lidí. Spoléhají na to, 
že se cítí osamělí a nema-
jí dostatek informací. Vědí, 
že senioři často špatně 
vidí a slyší, bývají ovlivně-
ni léky, pomalu se pohybu-
jí a mají pomalejší reakce. 
Neváhají toho zneužít.

Podle ní je samotné okra-
dení pro seniory nesmírná 
psychická zátěž. „Doslova 
se jim zhroutí jejich dosud 
bezpečný svět. Mají pak 
často problém vrátit se do 

normálního života,“ řekla. 
Řeší pak  problémy s ne-
dostatkem peněz na jídlo, 
léky nebo na to, aby něco 
mohli dát vnoučatům. Čas-
to se bojí rodině svěřit.  lu

V Krásném Březně 
mají lázně
Na Světový den ergoterapie 
byly v domově pro seniory 
Krásné Březno otevřeny lá-
zeňské procedury. Nejsou to 
skutečné lázně, ale určitě si 
v ničem s nimi nezadají. Ve 
zcela nově zrekonstruova-
né místnosti tak mají klien-
ti pod odborným dohledem 
dvou ergoterapeutů mož-
nost využít některé z nabí-
zených procedur, magneto-
terapie, parafínové zábaly 
na ruce, relaxační/masážní 
křeslo i perličkovou lázeň 
na nohy.  jm

Recept na dlouhověkost 
Berta Haskeyová nedávno 
oslavila své 100. narozeni-
ny. Za svůj život pamatuje 

čtyři režimy. Celý život tvr-
dě pracovala – prala ještě 
na valše, pracovala u sed-
láka na poli, v domácnosti 
i jako služebná. V součas-
né době žije v Domově se-
niorů v Doběticích, kde se 
cítí spokojená. Vnoučata 
a pravnoučata ji pravidelně 
navštěvují. Ve svém úcty-
hodném věku je zcela sobě-
stačná a čiší z ní optimis- 
mus, energie a radost ze ži-
vota. A ten zázračný recept 
na dlouhověkost? Tvrdě fy-
zicky pracovat a jíst bram-
bory a podmáslí.  mo-st

Virtuální univerzita třetího věku ve Varnsdorfu 
Už druhým rokem fungu-
je ve Varnsdorfu virtuální 
univerzita třetího věku. 
Organizuje ji Česká země-
dělská univerzita a umož-
ňuje absolvovat zájmové 
vysokoškolské studium dálkově. 

Studium je vhodné pro důchodce, invalidní 
důchodce bez rozdílu věku a nezaměstnané 
nad 50 let. Kdykoliv během semestru je 
možné přerušit studium z rodinných nebo 
zdravotních důvodů, v přerušeném studiu 

je možné opět pokračovat. 
Na kalendářní rok připadají 
2 kurzy, každý se skládá 
z šesti videopřednášek, 
a to vždy jednou za 14 dní.

„Stalo se hezkou tradicí, že 
našim studentům po absolvování každého 
semestru předává certifikáty starosta měs-
ta Varnsdorfu,“ říká Irena Mencová z Míst-
ní akční skupiny Český sever. Na Děčínsku 
fungují tři konzultační střediska v Benešově 
nad Ploučnicí, v Jílovém a ve Varnsdorfu.  dd

Nejčastější finty podvodníků

vnuk – Seniora kontaktuje osoba 
nejčastěji oslovením, hádej, kdo volá. 
Když senior prozradí jméno, většinou 
vnuka, podvodník se za něho vydává, žádá 
o půjčku na výhodnou koupi auta či jiné 
věci. Pro peníze pak pošle „kamaráda“.

kamion – Slušně oblečený člověk zastaví 
seniora s prosbou o ukázání cesty 
k nemocnici, kde leží po nehodě kamionu 
zraněný známý a čeká na operaci. Seniora 
ochotného pomoci posadí do auta 
a sdělí mu historku o nutnosti zaplatit za 
operaci. Protože podvodník má jen dolary, 
přesvědčí seniora k vyzvednutí větší 
částky a výměně dolarů v kožené taštičce 
ve výhodném kurzu. Senior ale nakonec 
dostane stejnou taštičku, ve které jsou 
místo dolarů, které předtím viděl, jen 
hygienické potřeby.

zabijačka – U seniora zazvoní někdo, kdo 
nese od příbuzných výslužku ze zabijačky, 
ale je třeba za ni něco zaplatit. Pod touto 
záminkou se dostane do bytu, zjistí, kde 
má senior peníze, a ty pak ukradne.

zámečníci – Údajní zámečníci seniora 
přesvědčí o nutnosti vyměnit si 
bezpečnostní vložku na jeho dveřích. 
Výměnu opravdu provedou a za vše 
si účtují částku kolem 10 tisíc korun. 
Hodnota namontované bezpečnostní 
vložky je ale maximálně jeden tisíc korun.

okap – Podvodníci nabízejí výměnu okapů 
na domě seniora. Za metr okapu si pak 
naúčtují neuvěřitelných 18 tisíc korun.

Pomoc, vracení přeplatků – Podvodníci 
se pod záminkou vracení přeplatků za 
služby, kdy potřebují rozměnit vysokou 
bankovku, dostanou do bytu seniora 
a ukradnou mu v nestřeženém okamžiku 
peníze. Podobně seniory žádají například 
o možnost jít na toaletu, pak zapředou 
rozhovor a okradou ho.

Podomní prodej – Vytipovanému 
seniorovi se podvodníci snaží prodat levné 
zboží, například vodní filtry na údajně 
nekvalitní vodu z vodovodu, za neobvykle 
vysokou cenu.

Jak se chránit 
před okradením

Starší lidé 
se často 
stávají ter-
čem zá-
jmu kapsá-
řů, zlodějů, 
podvodníků 
i násilníků. 

Tentokrát se zaměříme 
na téma „Jak se chránit 
před okradením“. 

 Peníze, doklady i klí-
če noste v příruční uza-
vřené tašce nebo kabel-
ce vždy odděleně. Berte 
si jen tolik peněz, kolik 
skutečně potřebujete. 

 Peněženku uložte na 
dno nebo do spodní čás-
ti kabelky nebo nákupní 
tašky.

 Pokud vlastníte plateb-
ní kartu, PIN mějte vždy 
odděleně od karty.

 Kabelku nebo tašku 
přes rameno nenechá-
vejte viset na zádech, ale 
mějte ji stále na očích 
a chraňte ji rukama na 
boku nebo na břiše.

 Kabelku nebo tašku 
nepokládejte v obcho-
dech na police a nene-
chávejte ji v nákupním 
vozíku. Nikdy ji neodklá-
dejte s oděvem v šatně 
kina, divadla, restaurace, 
ani v čekárně u lékaře či 
na úřadech.

 Vyhýbejte se návalům 
mnoha lidí, tlačenice na-
hrává zlodějům a okra-
dení může proběhnout 
bez povšimnutí.

 Když v tramvaji nebo 
autobusu čtete, mějte 
své příruční zavazadlo 
pořád pod kontrolou.

 Ve vlaku si vybírejte 
kupé, kde už sedí další 
cestující a nenechávejte 
svá zavazadla bez dozoru. 

 Alena Bartošová, Krajské ředitelství 
policie Ústeckého kraje

P o R A D N A
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SON často pomáhá seniorům
K velmi častým klientům 
ústecké poradny Sdruže-
ní na ochranu nájemní-
ků patří senioři. Právě na 
ty podle předsedy krajské 
rady SON Zdeňka Balcara 
nejčastěji dopadají problé-
my s vymahatelností práva. 
„České zákony pamatují na 
ochranu práv nájemníků 
či členů družstev a spole-
čenství vlastníků. Problém 
je, že když se záležitost do-
stane k soudu, její vyříze-
ní se protáhne na řadu let. 
Máme zkušenosti, že spory 
trvají i déle než šest let,“ 
uvedl Balcar. 

To je podle něho zvláš-
tě pro seniory nepřijatelná 
doba. Někteří se totiž ani 
nedočkají spravedlnosti 
a zemřou. Soudí, že na se-
niorech si někteří majitelé 
nemovitostí testují, kam až 
mohou s porušováním pra-
videl zajít.

Podle místopředsedy 
rady Milana Bauera býva-
jí nejčastějšími problémy, 
které řeší, jsou ty s vy-
účtováními. Majitelé, ale 
i družstva či SVJ totiž často 
lidem nedávají vyúčtování 
v řádných termínech a tak, 
jak to vyžaduje zákon. Pro-
blémů je stále hodně. „Jen 
za první čtvrtletí jsme řeši-
li 39 různých případů. Čas-

to proto, že majitelé nere-
spektují zákon o službách,“ 
řekl Bauer.

Poradna poskytuje rady 
nejen nájemníkům, ale i ma-
jitelům nemovitostí. Těch je 
ale asi jen pět procent. Ob-
racejí se sem ale i lidé v nou-
zi, kteří nevědí, jak získat 
příspěvky na bydlení. I těm 
zde dokáží ve spolupráci 
s úřady pomoci.  sl

Senioři z chemičky 
dostali pásky
V Domě kultury se konala  
další preventivní přednáš-
ka ústecké městské policie, 
tentokráte pro Klub senio-
rů Spolchemie.

Kromě rad preventistů 
z Městské policie strážníci 
seniorům rozdávali reflex-
ní pásky nebo reflexní taš-
ky, díky kterým budou lépe 
viditelní pro řidiče vozidel. 
Pracovník Infocentra města 
Ústí nad Labem seniorům 
vysvětlil, jak mohou získat 
a využívat Senior pasy.  sl

Festival ProTibet mezi kadaňskými seniory
Proč je na tibetské vlajce vyobrazena dvo-
jice bílých lvů? Jakou roli plní dalajláma 
v měřítku světové politiky? A jak se kdysi 
nezávislé království potýká se současnou 
čínskou nadvládou? To vše a ještě mno-
hem více o Tibetu se v prvním květnovém 
týdnu měli možnost dozvědět obyvatelé 
kadaňského Domova pro seniory. Předná-
šejícím jim byl profesor místního gymná-
zia Martin Zárybnický, jeden z pořadate-
lů Festivalu ProTibet. „Zájem seniorů mě 
opravdu mile překvapil. Představil jsem 
zde první festivalový díl nazvaný Volání 
po svobodě a na základě dojmů se určitě 
vrátíme s pokračováním,“ usmívá se lek-
tor a doplňuje program následujících se-

tkání, „bude se číst o tibetském hrdinovi 
Akhu Tänpovi, ochutnávat pravý tibetský 
čaj a výrobky z tsampy. Myslím, že je nač 
se těšit.“  zm

Pomůcky, které 
hradí pojišťovna
Náš tatínek má už znač-
né problémy s chůzí 
a rovnováhou, a tak by 
nás zajímalo, jaké po-
můcky typu chodítka 
nebo sedačky do sprchy 
by mu mohla pojišťovna 
proplatit? 

Pojišťovna 
nemůže vy-
hovět žádosti 
o proplacení 
zdravotnické-
ho prostřed-

ku v případě, kdy si klient 
pomůcku zakoupil z vlast-
ních prostředků. Jestliže 
pacient určitou pomůc-
ku ze zdravotních důvodů 
potřebuje, vystaví mu lé-
kař poukaz. U některých 
pomůcek není ani nutný 
souhlas revizního léka-
ře, aby mohly být hrazeny 
pojišťovnou. Mezi zdra-
votnické prostředky, je-
jichž indikace a úhrada 
z prostředků veřejného 
zdravotního pojištění ne-
podléhá schválení reviz-
ním lékařem, patří berle, 
hole, sedačky na vanu, 
do vany, pod sprchu, ná-
stavce na WC, klozetová 
křesla. U těchto pomů-
cek vystaví lékař stanove-
né odbornosti Poukaz na 
léčebnou a ortopedickou 
pomůcku. Ze zdravotního 
pojištění je hrazena jedna 
sedačka za 5 let a jeden 
nástavec na WC za tři 
roky.  Oldřich Tichý, VZP

P o R A D N A

Studentky malují exotická zvířata
Posluchačky Univerzity tře-
tího věku ústecké univerzity 
malují v těchto dnech v ús-
tecké ZOO. Ta se stala mís-
tem, kde v současné době 
tvoří účastníci kurzu Imprese 
na univerzitě třetího věku. 

Spolu s lektorkou Jitkou 
Kratochvílovou seniorky 
pracují v zahradě, kde po-
zorují a následně na plátno 
zachycují anatomii a po-
hyb zvířat v přírodě.  Malba 
v zoologické zahradě je pro 
ně specifickou možností za-
chytit exotická zvířata, která 

jsou neustále v pohybu. Ob-
líbenými objekty malby jsou 
surikaty, sloni, lvi či tygři. 

„Studenti výuku mimo 
ateliér vždy vítají. Tvorba 
přímo v plenéru je pro ně 
dobrodružstvím. V zahra-

dě si ověří a zúročí všech-
ny dovednosti, které nabyli 
v semináři. Učí se reflek-
tovat a zaznamenávat bez-
prostřední realitu,“ řekla 
Jitka Kratochvílová.  lu

Poradna SON
Budova Grand, Ústí nad Labem
Út, Čt: 12:30–17:00 hod.
Tel.: 702 819 424, 777 792 111
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V Ústí aktivních seniorů přibývá
Už pět měsíců se v restau-
raci Domu kultury a při-
lehlém klubu Káčko se-
tkávají senioři z různých 
seniorských organizací 
z Ústí nad Labem. Každý 
měsíc návštěvnost stoupá. 
V lednu byla 1500 senio-
rů za měsíc, v březnu už 
1900. Aktivity si senioři 
řídí a připravují sami. Har-
monogram akcí na každý 
měsíc schvaluje Rada se-
niorů města, která má po 
jednom zástupci z každého 
klubu. Harmonogram je vy-
věšen na dveřích restaura-
ce Domu kultury. V součas-
né době o prostory projevil 
zájem i neoficiální spolek 
seniorů Plynáren a ústecký 
Arcus, spolek onkologic-
kých pacientů.

V rámci programu pre-
vence kriminality Městská 
policie uspořádala několik 

bezpečnostních přednášek 
například na téma Sebe-
obrana lidí s tělesným po-
stižením.

Spolupráce s DDM
„Jedním z našich cílů je 
propojovat generace,“ říká 
ústecká primátorka Věra 
Nechybová. Rada senio-
rů proto připravuje společ-
né projekty s Domem dětí 

a mládeže. Jeho ředitel Jan 
Eichler už poskytl malířské-
mu kroužku ze zrušeného 
klubu Elixír zázemí v atelié-
ru. Malířky se scházejí kaž- 
dé úterý od 10:00 v Domě 
dětí a mládeže, pěvecký 
kroužek pak každý čtvrtek 
od 10:00 v restauraci kul-
turního domu.

Přidejte se!
Organizace aktivních se-
niorů jsou svépomocné 
skupiny, které si programy 
trávení volného času vytvá-
řejí samy. „Město poskytlo 
prostory a pomáhá s koor-
dinací. Pokud se najde ně-
kdo, kdo by měl zájem vést 
jakýkoliv kroužek, neváhej-
te a ozvěte se. Každá další 
aktivita je vítána. Svoje ná-
pady můžete směřovat na 
Radu seniorů – kontakt je 
lenka.jaremova@mag-ul.cz 

nebo telefon 475 271 255,“ 
řekla Lenka Jaremová 
z kanceláře primátorky.

Kluby hlásí nové členy
Během jediného měsíce se 
například do Svazu důchod-
ců ČR přihlásilo více než 
sto nových členů, do klubu 
důchodců Loko-depa Ústí 
o polovinu méně. Novým 
členům se kluby nebrání.  
Naopak. „Město vítá, že má 
nyní prostřednictvím Rady 
seniorů možnost oslovit šir-
ší základnu aktivních se-
niorů, a naopak mít zpět-
nou vazbu, co je trápí, co 
potřebují a v čem jim město 
může vyjít vstříc,“ podot- 
kla primátorka Nechybová. 
Spoluúčast na různých ak-
tivitách nebo jen setkávání 
a popovídání je pro seniory 
ta nejlepší prevence sociál-
ního vyloučení.  pr

Domácí zdravotní péče pomáhá celé rodině
Máte-li doma nemocného 
člena rodiny, který potře-
buje ošetřovatelskou péči, 
můžete se v Ústí nad La-
bem obrátit na agenturu 
domácí péče ACME. „Pro 
větší pohodlí také zapůjču-
jeme našim klientům zdra-
votnické pomůcky jako 
například chodítka, kloze-
tová křesla, podložní mísy 
a podobně,“ říká jednatelka 
ACME Štěpánka Tomsová. 

Potřebuji domácí zdravot-
ní péči pro člena rodiny. 
Jak to bude probíhat? 
Naše zdravotní sestra pra-
cuje na základě ordinace 
praktického lékaře či spe-
cialisty lékaře. Ošetřovatel-
ská péče zdravotní sestrou 

je zacílena velmi široce. Na-
bízíme komplexní ošetřova-
telskou péči o ležící, inkon-
tinentní klienty. Sestřičky 
samozřejmě zaučí rodinu, 
dále nabízíme rehabilitač-
ní ošetřování po mozkové 
příhodě, operaci, úrazu, ná-
cvik soběstačnosti, při ná-
cviku chůze s pomůckami. 
Služby agentury zahrnují 
i pomoc s aplikací infuzí, 
injekcí, léků, zahrnuje péči 
o diabetiky a nácvik apli-
kace inzulínu, odběry krve 
a ostatního biologického 
materiálu, převazy operač-
ních ran, bércových vředů, 
proleženin, péče o katetry 
a stomie, péči o umírající 
– hospicová péče, cévková-
ní, klyzma a výplachy, péče 

o klienty s portem, žilním 
katetrem atd. 

Hradí si péči klient? 
Ne. Všechna vyjmenovaná 
péče je hrazena z veřejné-
ho zdravotního pojištění. 
Agentura ACME má uzavře-
nou smlouvu se všemi zdra-
votními pojišťovnami, které 
působí v Ústí nad Labem. 

Je rozdíl mezi zdravotní 
péčí a pečovatelskou 
službou? 
Je důležité rozlišovat do-
mácí zdravotní péči, kterou 
poskytují zdravotní sest-
ry, a pečovatelskou službu, 
která patří do sociálních 
služeb a poskytují ji v do-
mácím prostředí pečovatel-

ky, jako je donáška obědů, 
léků, poskytnutí základ-
ní hygieny včetně celkové 
koupele… Domácí zdravot-
ní péče, kterou poskytuje 
ACME, především pomáhá 
klientům k brzkému uzdra-
vení.  pr

Kontakt
acMe – domácí péče, s.r.o.
telefon: 475216331, 475216582
mobil: 775261110, 77761654
e-mail: info@acmepece.cz
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ACME Domácí péče s. r. o. hledá do svého týmu 
všeobecnou zdravotní sestru

N a b í z í m e :

•	 zajímavou	práci	v	profesionální	
organizaci	s rodinnou	tradicí

•	 přátelské	a	vysoce	tvůrčí	zázemí
•	 dobré	platové	ohodnocení
•	 podpora	dalšího	vzdělávání
•	 benefity

P o ž a d u j e m e :

•	 ukončené	vzdělání	SZŠ	,	VZŠ	nebo	VŠ
•	 platnou	registraci	MZČR
•	 trestní	bezúhonnost
•	 smysl	pro	odpovědnost,	samostatnost	a pečlivost
•	 znalost	práce	na	PC
•	 výhodou	řidičský	průkaz	sk.	B

N á S t u p :  ihned

M í S t o 	 V ý k o N u 	 p R á c e : 
Ústí	nad	Labem

Svůj	životopis	zasílejte	na	emailovou	
adresu:	info@acmepece.czwww.acmepece.cz

Sbírají ceny a hlavně se nenudí
Klub seniorů v Lou-
nech oslavil letos 
v dubnu své třinácté 
narozeniny. Za dobu 
své existence se stal 
organizací, kterou 
dříve narozeným 
obyvatelům z Loun-
ska může každý 
závidět. Navíc jsou 
členové i mediálně 
známí. Jejich záběry 
televize často vyu-
žívá jako ilustrační 
při reportážích o se-
niorech.

Klub samotný i jeho 
představitelé za svoji 

činnost získali několik 
prestižních ocenění. V roce 
2014 byli vyhodnocení 
jako nejlepší klub seniorů 
v Ústeckém kraji. V tom 
samém roce, jako organi-
zace zapojená do projektu 
Sensen – Senzační senioři, 
bodovali i v tomto hodno-
cení. Předsedkyně klubu 
Vilma Svobodová obsadi-
la druhé místo v soutěži 
Senior roku. Senioři dostali 
dvě ocenění Křesadlo za 
dobrovolnictví.

Podle Vilmy Svobodové je 
škála činností, které klub 
dělá, velmi široká. Spolu-
pracuje s mnoha organi-
zacemi v Čechách i v Ně-
mecku. „Pravidelně děláme 
akce například s Prachati-
cemi, Třebenicemi, Bílinou, 

Chomutovem, Vědomicemi 
a mnoha dalšími,“ uved-
la. Velmi těsnou spoluprá-
ci pak mají se seniory ze 
Zschopau a s Grüne Schule 
Zethau. Klub spolupracuje 
i s památníkem v Lidicích.

Senioři se zúčastní i živo-
ta v Lounech, kde pořáda-
jí nebo vystupují na mnoha 
akcích. „Velmi nás podpo-
ruje město prostřednictvím 
svých grantů. Stejně jako 
kraj,“ uvedla Vilma Svo-
bodová. Proto když je na 
Lounsku třeba s něčím po-
moci, jsou senioři připra-
vení. Například tak, že jich 

několik nastoupí do pořa-
datelské služby nebo po-
máhají roznášet občerstve-
ní. Samotný klub má 160 
zapsaných a 102 aktivních 
členů, jde tedy o velkou or-
ganizaci. Svoji činnost hra-
dí ještě z příspěvku rady 
seniorů, VDV Olgy Havlové, 
Sensenu a ČEZ.

Senioři tak pomáha-
jí třeba na Lounském let-
ním vábení, kde organizují 
sportovní odpoledne. Před 
několika lety založili tra-
dici masopustního průvo-
du městem. Spolupracují 
s mateřskými školami nebo 

třeba s pěstounskými ro-
dinami. „Máme recitační 
skupinu, proto naši členo-
vé vystupují s recitacemi,“ 
prozradila Svobodová. Dal-
ší zase vystupují s choreo-
grafickými vystoupeními, 
která připomínají třeba cvi-
čení na sokolských sletech. 
Například letos v září bu-
dou na výstavišti v Lounech 
na výstavě Člověk v přírodě 
vystavovat práce ze soutě-
že Senior ART. Na nejlepší 
díla, o kterých budou hlaso-
vat návštěvníci, budou če-
kat odměny.

Klub samozřejmě dělá 
i běžné akce jako další or-
ganizace tohoto druhu. Čle-
nové si tak pravidelně při-
pomínají Den seniorů, Den 
matek nebo MDŽ. Pořáda-
jí přednášky s Červeným 
křížem, který je učí zdra-
vovědě. S městskou policií 
se pak zaměřují na preven-
ci kriminality. „Naši členo-
vé pomohli policii dopad-
nout i podvodníky, kteří 
se zaměřovali na seniory,“ 
pochlubila se Svobodová. 
A naprosto běžné jsou po-
znávací zájezdy a mnohé 
společenské akce.  sl
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Ústecký kraj má 
propracovaný sys-
tém veřejné dopravy 
obsluhovaný moder-
ními vozy. Spoje na 
sebe navazují a do-
prava je integrovaná, 
tedy lze v ní využít 
jednotnou jízdenku, 
která při správném 
zvolení tarifu může 
cestujícím ušet-
řit velké množství 
peněz. Radní pro 
dopravu Jaroslav 
Komínek říká, že 
nyní je hlavním úko-
lem zaintegrovat co 
nejvíce MHD, které 
jezdí ve městech.

Co doprava v Ústeckém 
kraji může nabídnout 
seniorovi?
Tarif Dopravy Ústeckého 
kraje zatím nezná jízdenku 
pro seniory či jakoukoli sku-
pinu cestujících. Cestující 
jsou od 18 let výše rozlišová-
ni stejně. Nicméně určitou 
výhodou pro seniory může 
být, že existuje takzvaná 
celosíťová jízdenka, která 
platí celý den až do čtyř ho-
din do rána druhého dne. 
Mohou tak třeba s vnoučaty 
cestovat o víkendech a vy-
užívat na tuto jízdenku i na 
regionální turistické želez-
nice, loď mezi Litoměřicemi 
a Ústím v kombinaci s MHD 
v Ústí nad Labem, Teplicích 
a od července nově i v Děčí-
ně a Bílině. A samozřejmě 
to kombinovat se zelený-
mi autobusy a spoji Čes-
kých drah.

To už schází jen letadla. 
Jak bylo složité to 
připravit?
Regionální turistické tra-
tě se připravovaly asi tři 
roky. Letos máme vysoutě-
ženo pět železničních tra-

tí a jednu lodní. Chceme 
letos připravit soutěž na 
jejich zajištění na období 
následujících pěti let. Už 
například víme, že loď, kte-
rá jede z Ústí do Lovosic 
a zpět, určitě bude jezdit 
buď proti sobě ve dvou spo-
jích, nebo přibude linka do 
Děčína. Je o to velký zájem. 
Turistické trati mají jedno 
specifikum. U běžné dopra-
vy je kladen důraz na mo-
derní spoje. U turistických 
chceme opak, historické 
vozy. Museli jsme poptávat 
vlastníky starých vláčků, 
jestli jsou schopní a ochot-
ní pro nás jezdit. Není jich 
zase tolik, ale na pěti tra-
tích máme tři dopravce. 
A vše funguje. Příští rok by-
chom chtěli mít železniční 
turistické spoje zařazené 
i v papírových jízdních řá-
dech Českých drah.

Uvažuje se o dalších 
tratích?
Vše je vázáno na finanční 
prostředky. Ústecký kraj to 
stojí 11 milionů korun. Ne-
předpokládám, že bychom 
v rozpočtu příští rok dostali 
více, takže se budeme po-
hybovat v tomto rozmezí.

Ale do dopravy asi kraj 
nedává jen 11 milionů?
Samozřejmě, že ne. Kraj do 
dopravy dává ročně 1,25 mi-
liardy korun. Větší část jde 
na železniční dopravu, men-
ší část pak autobusy. Turis-
tické tratě jsou jen opravdu 
malá část z celkového roz-
počtu. Ale jde o peníze, kte-
ré jsme ušetřili soutěžemi 
na autobusové dopravce.

Jak dnes funguje veřejná 
doprava?
Snažíme se, aby páteřní 
dopravou byla železnice. 
Myslím si, že máme velmi 
kvalitní spojení od Klášter-
ce nad Ohří až po Děčín. 
Otevřeli jsme i mezinárodní 
linku z Děčína přes Sebnitz 
do Dolní Poustevny. Chce-
me stávající linky protáh-
nout i do Litvínova a Kada-
ně, aby cestující nemuseli 
přestupovat. Máme pří-
slib SŽDC, že sem prodlou-
ží dráty, aby je mohly vy-
užívat moderní elektrické 
vozy. Na železnici nám jezdí 
moderní elektrické a die-
selové jednotky. A mezeru, 
kde není železnice, vyplňu-
jí autobusy. Snažíme se co 
nejvíce vyhovět cestujícím 

S celosíťovou jízdenkou   můžete hodně ušetřit

Pomník Přemysla Orá-
če na Královském poli 
ve Stadicích pochází už 
z roku 1841. Zasloužil se 
o něj hrabě Ervín Nostic 
a postaven byl podle ná-
vrhu architekta F. Stau-
manna. 

Orchestr, který předchá-
zel Severočeské filhar-
monii Teplice, byl za-
ložen již roku 1838. Od 
konce 19. století uvá-
děl orchestr pravidelné 
cykly symfonické hudby 
v provedení nejžádaněj-
ších dirigentů a sólistů 
té doby. Filharmonie je 
jediným profesionálním 
symfonickým orches-
trem v Ústeckém kraji.

Královské 
město Kadaň, 
německy Ka-
aden, bylo 
vyhlášeno 
městskou pa-
mátkovou re-
zervací v roce 1978. Mezi 
zajímavé památky města 
patří i dokonale zachova-
lý pozdně gotický barba-
kán dnes již nedochova-
né Žatecké brány. Brána 
byla zbořena v roce 1832 
během asanace městské-
ho opevnění. 

V letech 1885–1945 mělo 
město Most díky Moldav-
ské horské dráze želez-
niční spojení se saským 
Freibergem, využívané 
především k exportu uhlí.

V í t e ,  ž e …

Jaroslav Komínek se vloni na dva dny stal řidičem patnáctimetrového autobusu. 
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v požadavcích na úpravu 
jízdních řádů. Když je to 
možné, tak vyhovíme. Se 
spoji se dá hýbat, ale může 
se také stát, že bychom 
mohli narušit celý systém 
a navazování spojů.

Mluvil jsme o nových vo-
zech a ty jsou na železnici 
i silnici. Bylo těžké dotla-
čit dopravce k tomu, aby 
je nasadili?
V dnešním systému výběro-
vých řízení, kdy je jediným 
kritériem cena, je těžké 
udělat výběrové řízení tak, 
aby obsahovalo vše, co po-
žadujete. My jsme ale po-
žadavky dali už do kritérií. 
Nové nízkopodlažní auto-
busy, zelenou barvu a dal-
ší věci. Výsledkem je, že 
máme nejmodernější a nej-
novější dopravu v celé Čes-
ké republice. Když někdo 
přijede do našeho kraje, 
obdivuje, že když jede zele-
ný autobus, tak jde o vůz, 
který zabezpečuje kraj-
skou dopravu. A to, že lidé 
mají zabezpečenou jednu 
jízdenku napříč celým kra-
jem. A to nejen v autobu-
sech, ale integrovat se nám 
podařilo i železniční do-
pravu. To byl zásadní krok 
a benefit pro cestující. Jsme 
jeden z mála krajů, který 
má České dráhy takto zain-
tegrované.

Vím, že děláte kontroly. 
Jak dopadají?
Nestává se, že by dopravci 
neplnili podmínky ohledně 
technického stavu. Bohužel 
se setkáváme s tím, že řidi-
či některých dopravců ne-
dodržují ústrojovou kázeň 
a jezdí jako vagabundi. My 
razíme tezi, že pokud je hez-
ký autobus, musí být i čistý 
a měl by ho řídit i slušně ob-
lečený řidič. Také chceme, 
aby svítil a fungoval světel-
ný panel. To jsou nejčastější 
problémy. To, že někdy ne-
přijede spoj, protože auto-
bus z nějakého důvodu se-
lže, se stát může a to chápu. 
Ale tyto věci jsou jen o lid-
ském přístupu.

Chystáte nějaké změny 
v autobusové dopravě?
Můžeme čtyřikrát do roka 
upravovat jízdní řád a to se 
děje. Těžší je přidávat spo-
je a linky, protože ty jsou 
vysoutěžené a vše navíc by 
bylo již nad rámec smlou-
vy. Nicméně oproti minulos-
ti nyní autobusová dopra-

va ujede o 5 až 10 procent 
kilometrů více. Proto žádné 
zásadní změny nechystá-
me. Nyní hlavně jednáme 
s městy o integraci MHD. 
Už dnes, když si v Teplicích 
cestující koupí jízdenku 
v trolejbuse, přestoupí na 
ni na nádraží na vlak, tím 
pojede do Ústí a zde přijede 
až do nemocnice. My tento 
komfort chceme zavést v ce-
lém regionu. V Ústeckém 
kraji je 19 provozů MHD 
a my jich chceme zapojit co 
nejvíce. Nejlépe všechny.

Jaké to může mít výhody?
Už jsem mluvil o celosíťové 
jízdence na celý den. Pokud 
bude zaintegrovaný Chomu-
tov, tak si cestující v chomu-
tovském trolejbuse koupí 
tuto jízdenku za 130 korun, 
dojede vlakem do Ústí, tro-
lejbusem do krajské nemoc-
nice a pak po vyšetření zase 
zpět. Kdyby integrace ne-
byla, zaplatil by trolejbusy 
v obou městech a jeden směr 
vlakem stojí 106 korun. Na-
příklad pro seniory to bude 
jistě velmi vítaná úspora.

Jak jednání probíhají?
V červenci se zapojují dal-
ší města, třeba s Chomuto-
vem a Jirkovem je integrace 
na spadnutí. Ze statutár-
ních měst zatím jednání po-
kulhávají v Mostě.  sl

S celosíťovou jízdenkou   můžete hodně ušetřit

Název města Bíliny vznikl 
z přídavného jména bílý 
(bielý) a termín Bielina 
měl původně označovat 
bílé, tedy bezlesé mís-
to, nebo protékající bílou 
řeku. Historické jádro  je 
od roku 1992 městskou 
památkovou rezervací. 

Zřícenina hradu Hazm-
burk je od roku 1997 
přístupná v návštěvních 
hodinách v období od 
dubna do října s výjim-
kou pondělí. V dubnu 
a říjnu je zavírací den 
také úterý. Na hrad ve-
dou pouze pěší turistic-
ké trasy: žlutě značená 
trasa z Klapého, kde je 
nad vesnicí parkoviště, 
a červeně značená z Li-
bochovic do Třebenic. 
Po neznačených polních 
cestách lze na hrad do-
jít i ze Slatiny. Bílá věž 
slouží jako rozhledna, ze 
které je výhled na dolní 
Polabí, Poohří a České 
středohoří.

V Klášterci nad Ohří se 
narodil Michal Jan Josef 
Brokoff (též Brokof, 
Brokhoff, Brokov, Prokov; 
28. dubna 1686 Klášterec 
nad Ohří – 8. září 1721 
Praha). Byl to významný 
český sochař, syn Jana 
Brokoffa, bratr Ferdinan-
da Maxmiliána Brokoffa. 

V í t e ,  ž e …

Železnice by měla být páteřní dopravou kraje, říká Jaroslav Komínek (třetí zprava).
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Násilí do vztahu nepatří. 
Intervenční centra pomáhají 
obětem domácího násilí
Zažíváte násilí ze 
strany blízké osoby? 
Je vám vyhrožo-
váno? Jste pod ne-
ustálou kontrolou, 
co děláte, kde se 
pohybujete, s kým 
mluvíte? Znáte ve 
svém okolí, rodině 
někoho, kdo je poni-
žován, urážen, fyzic-
ky napadán? Kdo žije 
ve strachu, je  citově 
vydírán? Hledáte 
pomoc? Podporu? 

Intervenční centrum pro 
osoby ohrožené domácím 

násilím v Ústeckém kraji 
nabízí pomoc a podporu 
osobám, které zažívají nási-
lí ve vztahu. „A to nejen ze 
strany partnera, partnerky, 
ale i zletilého či nezletilého 
dítěte, vnuka…, ze strany 
osoby, se kterou sdílí spo-
lečné obydlí,“ říká Martina 
Vojtíšková, vedoucí centra.

Jakou pomoc seniorům, 
jako obětem domácího 
násilí, poskytuje vaše 
centrum?
Praxe ukazuje, že převáž-
ná část týraných seniorů je 
vystavena týrání ze strany 
svých blízkých, tedy v rám-
ci mezigeneračního soužití. 
Často se jedná o jejich děti, 
příp. vnuky, kteří se dostali 
do „nepříznivé životní situ-
ace“ a u seniora hledají zá-
zemí. V případě, že se z pří-
buzných stanou násilné 
osoby, senior je jen velmi 
těžko schopen konat proti 
„vlastnímu dítěti“, a zaží-
vá tak velmi silné pocity 
ambivalence, viny a výčit-
ky. V případě partnerských 

(manželských) násilných 
soužití  se  může  domácí 
násilí ve vztahu vyskyto-
vat po celou dobu společ-
ného vztahu, kdy aktuálně 
dochází k eskalaci násilí 
a ohrožený senior vyhledá-
vá pomoc. K násilnému jed-
nání ze strany seniora vůči 
partnerovi/partnerce může 
začít docházet i aktuálně, 
nejčastěji pod vlivem jeho 
psychického onemocnění, 
které se začalo projevovat 
až v seniorském věku, nej-
častěji se jedná o demenci. 
Senior může být také týrán 
osobou, se kterou sdílí spo-
lečné obydlí, ale vzájemně  
nejsou v partnerském ani 
příbuzenském spojení.

Kdo může o pomoc inter-
venční centra požádat?
Kdokoli, kdo se cítí být 
ohrožen ze strany blíz-
ké osoby, ať je to partner, 
dítě, senior… O pomoc in-
tervenčního centra může 
požádat nejen osoba, v je-
jíž rodině došlo k vykázání 
násilné osoby ze strany Po-
licie ČR, ale i osoba, která 
z různých důvodů nedokáže 
sama čelit fyzickému nebo 

psychickému násilí, nena-
šla zatím odvahu kontakto-
vat Policii ČR… Domácí ná-
silí může být i v některých  
případech trestným činem, 
a proto je pomoc a ochrana 
oběti důležitá.

Sdělovat problém, jakým 
je násilí ve vztazích, může 
být pro mnohé velmi těžké. 
Kromě pocitů viny, studu, 
strachu zažívají senioři té-
měř vždy pocity ambiva-
lence vůči násilné osobě, 
mnohdy svému příbuzné-
mu (nedokážou si předsta-
vit, že by veškeré kroky, 
které jsou nutné pro za-
jištění vlastního bezpečí, 
konali proti svému syno-
vi, dceři, vnukovi apod.). 
Intenzivně převládá také 
strach z opuštěnosti, samo-
ty (jako důsledek realizace 
kroků k zajištění vlastní-
ho bezpečí), z umístění do 
zdravotnického či sociál-
ního zařízení pro seniory 
apod. Důvěra seniora k pra-
covníkovi (odborníkovi) je 
prvním krokem k řešení si-
tuace. Podpoří ji dostatek 
vašeho času a zájmu, opa-
kované kontakty, a zejmé-

na respekt k rozporuplným 
pocitům seniora ve vztahu 
k násilné osobě.

Jak  vypadá první setkání 
s člověkem, který vás 
vyhledá?
Při první návštěvě zůstá-
vá klient často v anonymi-
tě. Přichází, aby se zeptal, 
zda to, co ve vztahu zažívá, 
je násilí, často jde o prv-
ní známky psychického 
násilí – urážky, vyhrožo-
vání, nadávky… My pře-
devším mapujeme, jaké 
násilí a v jakých interva-
lech se odehrává, jak veli-
ké je riziko ohrožení, kdo 
všechno může být násilní-
kem ohrožován…  S klien-
tem probíráme kroky, které 
již na svou ochranu učinil 
a které zatím z různých dů-
vodů k bezpečí nepřispěly. 
Připravujeme jiná řešení, 
v případě potřeby oslovu-
jeme instituce, které mo-
hou k bezpečí přispět: je 
možné například požádat 
bezplatně ve zkrácené lhů-
tě soud o zajištění ochra-
ny návrhem na předběžné 
opatření, je možné požá-
dat Policii ČR, aby zajistila 
bezpečí osobám, které jsou 
týrané nebo zanedbávané. 
Řešit násilí v rodině není 
pro zúčastněné vůbec jed-
noduché, spolu s bezpečím 
a ochranou života řešíme 
rovněž pomoc a podporu 
se zajištěním financí, a to 
například mimořádnými 
dávkami, řešíme náhradní 
ubytování. Toto se děje ve 
spolupráci s úřadem práce 
a subjekty, které mají kri-
zová lůžka nebo azylové 
ubytování.

Existuje nějaké dosud ta-
buizované téma v proble-
matice domácího násilí, 
o kterém se moc nepíše, ale 
o čem by měla veřejnost, 
tedy i potenciální oběti do-
mácího násilí, vědět? 

Příběh

Pan Jaroslav vytočil telefonní číslo intervenčního centra. 
Byl na všechno sám, před pěti lety mu vážně onemocněla 
manželka. Pečuje o ni stále, nyní je manželka o berlích, 
dlouhodobě užívá léky, má silnou cukrovku. Čtyřicet let 
jsou manželé a jen těžko se vyrovnávají s tím, že jejich 
nejmladší syn, třicetiletý, jim ubližuje. Bydlí s nimi, práci 
si nenašel, a pokud ano, dlouho v zaměstnání nevydržel. 
Peněz moc nemá, a tak je pod pohrůžkou násilí vymáhá 
na sedmdesátiletém otci. Pan Jaroslav ale už nemá sílu 
živit syna, pečovat o nemocnou manželku a bránit se 
věčným útokům ze strany syna: strká do něj, posledně 
se otec uhodil o dveře tak, že ho musel ošetřit lékař. 
Zakazuje mu volný pohyb po bytě, přikazuje mu, kam 
může, kam ne. Syn ho násilím často vleče k bankomatu 
a nutí ho vybírat peníze a dávat mu je. Důchod sotva 
stačí na živobytí jeho a manželky, za chování syna se 
stydí, policii volal jednou, kdy ho syn surově napadl, bil 
ho do obličeje, zničil mu mobilní telefon poté, co slyšel 
otce, jak volá na linku 158.
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Problematika domácího 
násilí je specifická tím, že 
ohrožená osoba kvůli mani-
pulaci partnera ztrácí schop-
nost vidět vztah a sebe ob-
jektivně. Domnívá se, že na 
vině všech problémů je ona 
sama. Tento pocit je umoc-
něn i tím, že agresivní part-
ner naopak na veřejnosti vy-
stupuje jako vzorný manžel, 
rodič, pracovník. Není totiž 
pravda, že příčinou násilí 
je alkohol partnera či nižší 
společenský status. Mýty, 
které ve společnosti stále 
přetrvávají, jsou rovněž dů-
vodem, proč osoba zažívají-
cí domácí násilí zůstává se 
svým problémem sama. Opa-
kovaně se k partnerovi vra-
cí. Pokud chce kdokoli ohro-
žené osobě pomoci – ať již 
odborník, či někdo z okru-
hu blízkých osob, měl by být 
velmi trpělivý, citlivý a zva-
žovat všechna rizika ohrožu-
jící život oběti a jejich dětí. 

Je běžné, že osoby ohrožené 
násilím ze strany partnera 
vyhledají pomoc až po ně-
kolika měsících, letech?

Ne všechny osoby ohrožené 
domácím násilím chtějí po 
prvních incidentech opustit 
své partnery, naopak, pře-
jí si řešit konflikt dohodou 
a změnou partnerova chová-
ní.  Týrání v rodině většinou 
začíná pozvolna, nenápadně 
a mírnějšími projevy. Řadu 
let se střídají dva vzorce 
chování násilníka – něžná 
láska a vyvolávání strachu. 
Teprve v momentě, kdy jsou 
útoky brutálnější a intervaly 
mezi nimi se zkracují, žena 
požádá o pomoc policii, sou-
dy, obrátí se na krizová cen-
tra, psychology…  Pro do-
mácí násilí je totiž typické, 
že osoba, která je ohrožena, 
díky manipulaci partnera 
ztrácí schopnost vidět vztah 
a sebe objektivně. Domnívá 
se, že na vině je ona.  Tento 
pocit je umocněn i tím, že 

většina agresivních partne-
rů na veřejnosti vystupu-
je jako vzorný pracovník, 
manžel a rodič – proto je pro 
mnohé oběti těžké svěřit se 
někomu v okolí a požádat 
o pomoc. To je také důvod, 
proč osoba zažívající domá-
cí násilí zůstává se svým 
problémem sama – nikdo 
z přátel, mnohdy ani širší 
rodina ji zpočátku nevěří. 
Tak ztrácí naději, že jí ně-
kdo pomůže… I pomoc pora-
den pro osoby ohrožené do-
mácím násilím vyhledávají 
oběti i po deseti, šestnácti 
letech soužití s agresivním 
partnerem.

Vašimi klienty jsou zpravi-
dla ženy jako osoby ohro-
žené partnerským násilím. 
Využívají senioři pomoc 
vašeho centra? 

Je nutné mít na paměti, že 
senioři málokdy vyhleda-
jí pomoc sami, na základě 
vlastního rozhodnutí. Při ře-
šení případů seniorů ohro-
žených domácím násilím je 
proto významná pomoc ze 
strany blízkých příbuzných, 
pracovníků zdravotnických 
zařízení, nemocnic, sociál-
ních odborů či místní samo-
správy, kteří na problém mo-
hou upozornit. Řešení může 
být mnohdy velmi náročné 
(s ohledem na čas, nutné 
úkony, organizaci) a vzhle-
dem ke specifikům seni-
orského věku pro seniora 
situace velmi těžko zvlád-
nutelná. Také stálá a inten-
zivní podpora seniora v jeho 
rozhodnutí a v postupném 
řešení je nezastupitelná.  sl

Královské město Louny – ideální destinace
Královské město Louny se nachází 
na rozhraní několika turisticky zají-
mavých zón. V Lounech se setkává 
chmelařská oblast s tzv. Zahradou 
Čech, což skýtá možnost ochutnat 
v místních mini-pivovarech loun-
ské pivo, ve vinotékách víno, které 
uzrálo na jižních svazích Blšanské-
ho chlumu, nebo ochutnat skleničku 
lahodného calvadosu. Pro abstinenty 
zde nabízíme nepřeberné množství 
ovocných moštů. Tento gurmánský 
zážitek lze doplnit nějakou 
místní specialitou nebo 
lahodným produktem pro 
„mlsné jazýčky“ z místního 
farmářského obchodu.

Louny nabízí několik po-
zoruhodných historických 
památek. Proč jezdit až do 
Kutné Hory, abychom moh-
li obdivovat dílo Benedik-
ta Rejta? V Lounech máme chrám sv. 
Mikuláše, který je posledním dílem 
tohoto velkého stavitele období pozd-
ní gotiky. Proč se vypravit až do Zlína, 
abychom si mohli prohlédnout dělnic-
kou kolonii projektovanou architek-
tem Janem Kotěrou, když v Lounech 
stojí 1. Zahradní město v Rakousku-
-Uhersku? V letech 1906–1913 bylo 

postaveno pouze 57 domů pro za-
městnance c. k. rakouských železnič-
ních dílen, které  představují zhruba 

polovinu celého stavebního zá-
měru. Projekt byl několikrát pře-
děláván a finálně celou realizaci 
stavby zastavila 1. světová válka.

Město nabízí i další turistic-
ké zajímavosti, ale ty je lepší si 
prohlédnout s průvodcem. Měst-
ské informační centrum nabízí 
několik standardních vycházko-
vých okruhů. Vždy existuje mož-

nost „prohlídky na přání“. 
Stačí kontaktovat pracov-
níky infocentra a domluvit 
se s nimi. Pokud plánujete 
delší výlet, rádi vám zajis-
tíme oběd, případně i noc-
leh pro celou skupinu.

Louny jsou poklidným 
městem, které vybízí k ví-

cedennímu pobytu. Odsud je jen kou-
sek do Žatce, na zámek Nový Hrad 
v Jimlíně, do archeologického skan-
zenu v Březně nebo do míst opřede-
ných pověstí o Oldřichovi a Bože-
ně – městyse Peruc. Pokud plánujete 
víkend na tzv. „dobití baterek“, na 
Lounsku lze navštívit několik ener-
geticky aktivních míst a nechat na 
sebe působit léčivou energii země 
(menhir Kamenný pastýř u Klobuk, 
menhir Bába u Slavětína, Kounovské 
řady nebo nedostavěný chrám na Pa-
nenském Týnci).

Nezapomínáme zde ani na milov-
níky pěší turistiky. Z  Loun je to jen 
kousek do Českého středohoří, kde 
každý kopec je svým způsobem uni-
kátní a každé roční období nabízí jiné 
barevné spektrum. Bonusem Vám 
za teplého počasí mohou být paragli-
disté na Ranské hoře. Naopak přírod-

ním bonusem je tzv. srážkový stín, 
proto je na Lounsku minimální ri-
ziko, že vám pobyt proprší a bude-
te muset hledat „suchou“ variantu 
pobytu. Samozřejmě i ta existuje!

Louny jsou městem, kde se kaž-
dý den něco děje, a přesto nabízí 
klid a krásy zemědělské oblasti.

 Mgr. Blanka Tomášková, vedoucí MIC Louny

Kam se obrátit o pomoc?
intervenční  centrum, ústecký kraj
K Chatám 22 
403 40 Ústí nad Labem – Skorotice
tel.: 475 511 811 
jednotné číslo pro všechna pracoviště

Kontaktní místa: Chomutov, Louny, 
Most, Rumburk, Děčín, Litoměřice

Intervenční centrum
Intervenční centrum osobám ohroženým nabízí zdarma bezpečný prostor pro sdělení 
potíží, morální a emocionální podporu, pomoc při hledání  řešení složité životní situace, 
problému, asistenci při vypracování písemných právních podání, rady s řešením majetko-
právních záležitostí, na požádání klienta podporu při kontaktech s Policií České repub-
liky, přestupkovou komisí, pomoc při zajištění  krizového, azylového nebo utajovaného 
bydlení, zprostředkování případné další pomoci navazujícími službami.
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Sachetová: Senioři jsou nejčastějšími 
návštěvníky krajských památek
O kulturu a památky 
se v radě Ústeckého 
kraje v posledních 
třech a půl letech 
stará Jitka Sacheto-
vá. V obou oblastech 
lidem žijícím v regio-
nu podle ní kraj nabí-
zí řadu unikátních 
věcí. Některé nemají 
v Česku obdoby.

Staráte se o památky 
a kulturu. Jak tato oblast 
souvisí se seniory?
Kultura je téměř vše ko-
lem nás a týká se to všech 
lidí, nejen seniorů. Spada-
jí sem například knihovny, 
kam téměř všichni chodí. 
Ale mám na mysli i muzea, 
zámky nebo galerie. Tako-
vých míst, které náš kraj 
přímo spravuje, je 13. To 
je docela hodně, v každém 
okrese najdeme nějaké. 
A právě senioři jsou našimi 
nejčastějšími návštěvníky.

Je zde pro seniory něco 
speciálního?
Například v naší Severočes-
ké vědecké knihovně v Ústí 
nad Labem je výtah a vstu-
py jsou upraveny tak, aby 
se sem senioři, ale i další 
lidé, snadno dostali. Navíc 
je knihovna vybavená čteč-
kami a počítači, které se-
nioři často využívají. Není 
to jen o naší knihovně, ale 
i o všech ostatních v okre-
sech, které kraj finančně 
podporuje. Nyní je to osm 
milionů korun ročně a to 
není mezi kraji zrovna ob-
vyklé. Třeba nový výtah 
má i knihovna K. H. Máchy 
v Litoměřicích. V kraji od 
loňského roku vyhlašuje-
me soutěž  Nejlepší kni-
hovník. Říkám to proto, že 
knihovníci z různých obcí 
jsou z velké části právě se-
nioři, svou prací žijí a dělají 
ji spoustu let. A na obcích 
jsou knihovny centry kul-

tury, kde se  lidé setkávají 
a pořádají různé akce.

Vzpomenete si, jak jste 
svou oblast při nástupu 
do funkce přebírala?
Velmi dobře, protože jsme 
začínali organizací akce, 
připomínající významné vý-
ročí bitvy u Chlumce a Pře-
stanova. Byly veliké doha-
dy o tom, jak  bude  akce 
vypadat a kolik peněz do ní  
investovat. A hlavně, na vše 
bylo velmi málo času. Nako-
nec jsme udělali jednoden-
ní bitvu a ani nevyčerpali 
celou připravenou částku. 
Přišlo přes 50 tisíc lidí, což 
byl veliký úspěch. Zname-
nalo to, že jsme lidem doká-
zali dát úžasnou podívanou 
a program, který je bavil.

Jak kulturu a památky 
kraj podporuje?
Máme různé dotační pro-
gramy, které kraj vyhlašu-
je. V oblasti kultury podpo-
rujeme regionální kulturní 
činnosti – festivaly, slavnos-
ti. Další na obnovu větších 

i menších kulturních pamá-
tek. Snažíme se podporovat 
tradiční kulturní akce. Jako 
příklad mohu uvést Mezi-
národní taneční festival 
v Ústí nad Labem a řadu 
dalších jako Vinařské Li-
toměřice. V posledních le-
tech  se daří kraji hospoda-
řit s přebytkem a můžeme 
naše dotační tituly posilo-
vat a uspokojit více žada-

telů. Vytvořili jsme projekt 
Rodinné stříbro Ústeckého 
kraje, ve kterém jsou zařa-
zeny nejdůležitější repre-
zentativní kulturní akce, 
propagující kraj, které si 
přejeme zachovat. Jejich 
pořadatelé tak mají jistotu, 
že dostanou příspěvek kaž- 
dý rok. Zbylé peníze jsou 
pak určeny na jiné akce. 
Protože obce, jednotlivci 
a různé spolky prostě ne-
mohou vše ze svých pro-
středků ufinancovat.

Je o tyto dotace zájem?
Každoročně je žádostí více 
a více. Ani nedokážeme 
všechny uspokojit. Souhrn 
akcí, které se v kraji kona-
jí, pokrývá všechny možné 
oblasti.

Zmínila jste příspěvky 
na opravu památek. 
Jak ty se opravují?
Zájem o ně je obrovský. 
Výběr z došlých žádostí  
dělá kulturní komise a pak 
zastupitelé. Naše pravi-
dla umožňují přispívat na 
všechny památky a je jed-
no, kdo je žadatel. Vím, že 
někteří lidé nevidí rádi pří-
spěvky církvím, ale i ty je 
dostávají. Když v centru ně-
jaké obce stojí kostel a po-
třebuje pomoci s opravou, 
je asi jedno, komu patří. 
Důležité je ho opravit. Dělá 
vizitku městu a lidem, kteří 
zde žijí.

Hejtman Oldřich Bubeníček a Jitka Sachetová s novou publikací o výletech v kraji.
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PROVOZOVATELI DOPRAVNÍ SLUŽBY SE PLATÍ VŽDY 
ZA USKUTEČNĚNOU JÍZDU A NA TUTO JÍZDU MUSÍ 
BÝT VYSTAVEN JÍZDNÍ DOKLAD – STVRZENKA. 
NEPLAŤTE DOPRAVCŮM PŘEDEM.

Příkladem dobré praxe může být v Děčíně doprava MINIBUS poskytovaná 
Centrem sociálních služeb Děčín, p. o. Osobní automobil je určen k přepravě:
•	 osob zdravotně postižených a seniorů, kteří využívají základních služeb Centra 

sociálních služeb Děčín, p. o. (pečovatelská služba, domov pro seniory, domov 
se zvláštním režimem, služba pro osoby se zdravotním postižením)

•	 seniorů a osob se zdravotním omezením (občané města), kteří jsou držiteli 
průkazů ZTP, ZTP/P,+. 

Služba je poskytnuta jen při předložení platného identifikačního průkazu 
(v případě osob, které mají uzavřenou smlouvu o poskytování sociálních služeb 
s CSS Děčín, p. o.) nebo platného průkazu ZTP, ZTP/P.
Službu MINIBUS lze využít v pracovních dnech (po–pá) v provozní době od 
7 do 15 hodin po předchozí telefonické domluvě alespoň den předem.

Kontaktní osoba: Pavla Javůrková, tel.: 739 340 297

A nepovedlo se něco?
Bohužel, naši zastupitelé, 
přesto že jsme měli obrov-
skou šanci, nesouhlasi-
li s koupí zámku v Peruci. 
Máme zde v levém křídle 
vystavené dílo Emila Filly, 
které může být vystavova-
né pouze zde. Loni jsme ho 
po známé krádeži otevře-
li. Byl tam velký problém 
s bezpečností, protože zá-
mek býval prázdný a pří-
stupný. Nyní zámek kou-
pil nový majitel. Ten by 
chtěl, aby se výstavní síň 
stala součástí prohlídkové-
ho okruhu, ale ono to dost 
dobře není z mnoha důvodů 
možné. Tím vznikají problé-
my. Ale doufám, že se vše 
podaří úspěšně vyřešit.

A co se povedlo?
Kraj v minulosti opravil 
zámek v Jimlíně. Jsou tam 
sály a nádvoří, kde se děla-
jí různé akce. Je tam kaple, 
ve které se oddává. A no-
vomanželé tam mohou 
i přespat. Třeba letos zde 
byly Velikonoce na Jimlíně 
a podařilo se nám pokořit 

rekord v návštěvnosti. Za 
jeden den přišlo 4400 ná-
vštěvníků. Je to důkaz, že 
šlo o dobrou investici a zá-
mek si našel své přízniv-
ce. A ráda bych pochváli-
la i naše galerie a muzea, 
které jsou velmi aktivní. 
Nejsou jen o výstavách ob-
razů, ale i o přednáškách 
a dalších akcích. Vydáva-
jí i různé publikace. Jsou 
v nich nádherné fotografie 
uměleckých děl.

A co snaha zapsat Krušno-
hoří do seznamu UNESCO?
Již se na tom spolu se sas-
kou stranou a Karlovarským 
krajem pracuje několik let 
a vypadalo to velmi slibně. 
Navštívili nás  hodnotitelé, 
vydala se nádherná publika-
ce. Německá strana ale žá-
dost stáhla, protože hodno-
titelé našli nějaké problémy. 
Kdyby se žádost neopravi-
la, tak by nebyla schválena. 
Oni vše chtějí upravit a roz-

hodovat by se mělo příští 
rok v lednu. Doufala jsem 
ale, že se bude rozhodovat 
již letos v červnu v Istanbu-
lu, protože nadšení lidí ko-
lem projektu je neuvěřitel-
né. Nic však není ztraceno. 
Ale my se snažíme i o další 
věci. O zápis pevnostního 
města Terezín a o zápis Žat-
ce jako chrámu chmele.

Mezi naše kulturní insti-
tuce patří i planetárium 
a hvězdárna. Jak je to 
obvyklé?
Samozřejmě, každý kraj 
nemá hvězdárnu. Nám se 
navíc podařilo zakoupit nový 
dalekohled a přispěli jsme 
na novou kopuli hvězdárny. 
Neznamená to, že by hvěz-
dárna vypadala tak, jak by 
už měla, ale je to základ. Pan 
ředitel má spoustu nápadů, 
jak vše ještě vylepšit. A opět 
platí, že hvězdárna není jen 
o tom, že by se sem někdo 
chodil dívat na oblohu. Cho-
dí sem školy, jsou tam před-
nášky. Je to další z mnoha 
věcí, na kterou můžeme být 
v Ústeckém kraji pyšní.  sl

Centrum sociálních služeb provozuje senior taxi
Senioři a zdravotně postižení občané 
mohou za nižší cenu využít službu 
minibusu za výrazně příznivější peníze. 
Díky této službě se mohou senioři lépe 
pohybovat po městě, a doprava k lékaři 
je tak pro ně jednodušší. 

V poslední době za-
vádějí města nebo 

v nich sídlící organiza-
ce službu SENIOR TAXI. 
Základním posláním této 
služby je ulehčit život 
části svých obyvatel, 
zejména seniorům a oso-
bám s hendikepem. Tito 
občané si díky dopravním 
službám určeným právě 
jim mohou pohodlněji 
vyřídit vše potřebné ve 
městě či jeho okolí – od 
lékaře přes úřady až po 
nákupy či třeba návštěvu 
příbuzných.

Senior taxi se od kla-
sické taxi služby liší NIŽŠÍ 
CENOU a VĚTŠÍM KOMFOR-
TEM, kterým se provozo-

vatelé snaží kompenzovat 
sníženou mobilitu svých 
zákazníků (ať už vlastní, 
fyzickou, nebo obecně do-
pravní). Vozidla jsou pro-
to často vybírána z těch 
typů, do nichž se lépe na-
sedá a která jsou prostor-
ná nebo jsou uzpůsobena 
i jinak – třeba prostřednic-
tvím otočné sedačky.

Takoví dopravci mají 
vždy k poskytování do-
pravních služeb písemně 
zpracovaný PŘEPRAVNÍ ŘÁD 
s platným ceníkem. Senio-
ři však mohou být terčem 
podvodníků, kteří vybíra-
jí zálohy na přepravu pře-
dem, kterou potom neu-
skuteční. 

Jitka Sachetová s europoslancem Jaromírem Kohlíčkem a Pavlem Vodseďálkem.
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Senzační senioři plavali
Senzační senioři se rozhod-
li, že uplavou v bazénech 
stejnou délku, jako je ta, 
která dělí pevninskou Evro-
pu od Velké Británie v ka-
nálu La Manche. I když se 
některým městům (Pracha-
tice, Liberec...) nevyhnula 
chřipková epidemie, všich-
ni bojovali statečně a pat-
ří jim velký potlesk a obdiv. 

Finální umístění jednotli-
vých měst je v tabulce. Vel-
ká gratulace Rožnovu pod 
Radhoštěm, Českým Budě-
jovicím (Klub Aktiv) a Tepli-
cím. Rekordmankou II. roč-
níku štafetového plavání se 
stala paní Anna Lerhotová 
z Klubu Aktiv, která upla-
vala celkem neuvěřitelných 
37 440 metrů.   sensen.cz

Litoměřičtí senioři 
pokořili kanál La Manche
Osm desítek seniorů růz-
ného věku dorazilo do li-
toměřického plaveckého 
bazénu. Vyslyšely výzvy 
spolku LiPen a Zdravého 
města Litoměřice, a zapoji-
ly se do „plavecké štafety“. 
Jejím cílem je společnými 
silami 1400krát přeplavat 
bazén, tedy urazit vzdá-
lenost odpovídající délce 
kanálu La Manche. Hodi-
na plavání aktivní senio-
ry evidentně bavila. Akci 
dokonce někteří z nich za-
hájili v humorně laděném 
obleku evokujícím motto 
„ve zdravém těle zdravý 
duch“. Poté, co každý upla-
val dle svých sil a možnos-
tí několik bazénů, vrhli se 
do společného cvičení. 
Dobrá nálada vyzařova-
la z každého z nich. „Jsem 
ráda, že jsem se o akci do-
zvěděla. Bylo to fajn. Kdysi 
jsem plavat chodila pravi-
delně a pak přestala. Dne-
šek mě přiměl k tomu, že 
zase začínám,“ zhodnoti-

la své pocity 63letá Marie 
Opršalová, obyvatelka Do-
mova pro seniory na Dóm-
ském pahorku. Její slova 
o návratu k aktivitě tohoto 
typu potěšila koordinátor-
ku projektu Zdravé město 
Litoměřice Ritu Vlčkovou. 
„Chtěli jsme přesvědčit se-
niory, aby netrávili čas před 
televizní obrazovkou, neu-
zavírali se doma, ale aktiv-
ně se účastnili řady akcí, 
které jsou pro ně v Litomě-
řicích pořádány. Udělají tak 
něco pro zdraví i pro ra-
dost. Počet lidí, kteří dnes 
dorazili, mě překvapil a po-
těšil, takže cíl akce byl na-
plněn,“ neskrývala spokoje-
nost Rita Vlčková.  litoměřice.cz

Výlet do jarní přírody

I letos jsme si vyšli po zimní přestávce do přírody. Náš jar-
ní výlet směřoval 12. dubna do Hamru u Litvínova, kde je 
nová cyklostezka. Prošli jsme část sportovního areálu, který 
je velmi rozlehlý a pěkný. Součástí cyklostezky jsou i mís-
ta pro odpočinek, kde jsme s chutí posvačili. S radostí jsme 
pozorovali, jak se příroda probouzí a dere k životu. Obdivo-
vali jsme kvetoucí stromy a první rozkvetlé rostliny – orseje, 
narcisky, fialky, modřence, magnolie a jiné. Zaposlouchali 
jsme se do ptačího švitoření a na vlastní kůži jsme vníma-
li sílu slunečních paprsků. Poslední tečkou příjemného slu-
nečního dopoledne byla ochutnávka pravé domácí vanil-
kové zmrzliny v nedaleké cukrárně. „Všude dobře, venku 
nejlépe.“  Text a foto: Blanka Beranová a Eva Kouřilová, pracovnice v sociálních službách

Hudební vystoupení 
Opět k nám zavítal všem 
známý pan Černohouz, kte-
rý zde vystoupil 8. dubna 
s hudebním pořadem. Bě-
hem představení zazněly 
písně Karla Hašlera, Fran-
tiška Kmocha, Fanoše Mi-
kuleckého, Václava Bláhy 
a také písně staropražské 
a lidové písničky ze všech 
koutů naší vlasti. Klienti se 
sešli v hojném počtu, což 
dokazuje neopadající zájem 

o vystoupení p. Černohou-
ze. Těšíme se opět příště na 
shledanou.  Domov pro seniory 
a pečovatelská služba Žatec

Tvoření v „lidušce“
Na pozvání jsme se zúčast-
nili s naším klubem Tvoři-
lek Velikonočního tvoření 
v Základní umělecké ško-
le. Naše ženy na 6 stanovi-
štích učily děti 15. března, 
jak si uplést dutinku, udělat 
zápich z drátků a korálků, 
vytvořit čepičku na vajíčko, 
zápich slepičku s vajíčkem, 

látkový tulipán a vajíčka 
z falešného patchworku. 
O všechny ukázky byl velký 
zájem, a tak si děti odná-
šely domů nejen znalosti, 
ale také spoustu výrobků. 
Úspěch slavily čelenky se 
zaječíma ušima a během 
chvíle v nich pobíhali téměř 
všichni účastníci. Ukázalo 
se, že ani 80 připravených 
polotovarů nestačí, takže 
příští rok to tipujeme na 
více než stovku dětí. Tímto 
bychom chtěli poděkovat 
ženám, které náš klub za-
stupovaly a při ukázkách se 
nutně zapojily: p. Beníčko-
vé, p. Píglové, p. Staňkové, 
p. Krofové a p. Křížové.

 Domov pro seniory a pečovatelská služba Žatec

Výsledky
město počet metrů pořadí
Rožnov pod Radhoštěm – Klub seniorů 453 620 1.
České Budějovice – Klub Aktiv 351 050 2.
Teplice – Zvonkohra 310 500 3.
Lovosice – Úsměv, Zdraví 63 875 4.
Litoměřice – Spolek LiPen 59 000 5.
Poděbrady – Klub SenSen — SPCCH 53 000 6.
Strakonice – Šedesátka na start 43 700 7.
České Budějovice – Svaz důchodců 37 200 8.
Pardubice – SENSEN klub 34 050 9.
Prachatice – senioři napříč spolky a kluby 29 000 10.
Liberec – KS Kontakt 13 600 11.
Praha Klub seniorů Řepy 6 125 12.
Řevnice – klub Sen Sen – Šicí dílny 1 725 13.
Louny Pomoc bližnímu 1 125 14.
celkem metrů 1 457 570
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Turnaj v šipkách v Kadani

Jako každým rokem jsme byli pozváni 12. dubna na Turnaj 
v šipkách do Domova pro seniory v Kadani. Zúčastnilo se 
5 týmů, např. z Podbořan, Mašťova a Chomutova. Tentokrát 
jsme překvapili všechny zúčastněné svým výkonem a jako ví-
tězné družstvo jsme si odvezli překrásný dort ve tvaru terče. 
Náš Domov reprezentovali p. Kadlec, p. Hyneš a p. Kontrašo-
vá, za což jim velmi děkujeme.  Domov pro seniory a pečovatelská služba Žatec

Canisterapie v Meziboří
Paní Fenclová se svým 
psem Baldim navštívila uži-
vatele v Domově sociálních 
služeb Meziboří. Baldi byl 
uživatelům 6. dubna před-
staven, dozvěděli se o něm 
informace a také o výcviku 
psů obecně. Baldi nejprve 
obešel individuálně kaž- 
dého uživatele a všichni 
si ho mohli pohladit. Poté 
mu každý ze zúčastněných 
mohl hodit hračku. Nako-
nec dostal od všech uživa-
telů pamlsek. Paní Fenclová 

v průběhu návštěvy poskyt-
la bližší informace o pleme-
nu australského honáckého 
psa. Bylo to příjemně strá-
vené dopoledne pro všech-
ny přítomné. Návštěva čtyř-
nohého přítele ukázala, že 
canisterapie má opravdu 
příznivý účinek na naše se-
niory. Svědčila o tom i vel-
ká účast našich uživatelů. 
Těšíme se proto na další 
návštěvu p. Fenclové s Bal-
dim.  Text a foto: Lucie Kulhánková, 
pracovnice v sociálních službách

Vystoupení dětí z MŠ Slunečnice
Pro naše klientky bylo 
8. února připraveno pře-
kvapení v podobě vystoupe-

ní dětí z MŠ Slunečnice. 
Při té příležitosti byla kaž-
dá z žen obdarována krás-
ným tulipánem. Připomněli 
jsme si tak výročí, které 
vzniklo v roce 1908, a i když 
si někteří myslí, že je to so-
cialistický svátek, drží ho 
spoustu jedinců dodnes. 

 Domov Srdce v dlaních Jiříkov

Koncert vážné hudby
Odpoledne na apríla se ko-
nal v našem domově posle-
chový koncert vážné hudby. 
Tentokrát jsme si vybra-
li z repertoáru známého 
nizozemského dirigenta 
a houslisty „Andrého Rieu“. 
Prostředí nás zavedlo až do 
samotných italských Bená-
tek. V jídelně se nás sešlo 
překvapivě hodně milov-
níků této hudby. A naše 
očekávání byla naplněna. 
Slavnostní okamžiky, pě-
vecké výkony, bezprostřed-
ní reakce diváků, krásné 

róby vystupujících umělkyň 
i celková atmosféra, to vše 
ještě umocnilo náš divácký 
dojem. Těšíme se, že si po-
dobné hudební odpoledne 
zase brzy zopakujeme.

 Text a foto: Blanka Beranová, 
pracovnice v sociálních službách

O D B O R N O S T
P O R A D E N S T V Í
K V A L I T A

KN OPTIK, U Nádraží 905/12, 415 01 Teplice
KN OPTIK – SPECIÁL SLUNEČNÍ BRÝLE, U Nádraží 1763/5a, 415 01 Teplice
tel./fax: 417 534 645, 417 533 961, mobil: 606 846 614, 777 663 068

www.kn-optik.cz    E-mail: info@kn-optik.cz

Křeslo pro hosta v Orlické
Jako host setkání „Křeslo 
pro hosta“ přišla 18. dub-
na starostka Severní Tera-
sy Renata Zrníková. Paní 
starostka seznámila naše 
seniory s tím, co se děje na 
Severní Terase nového, co 
proběhlo a na co se mohou 
občané tohoto obvodu těšit. 
Paní starostka dále odpoví-

dala na dotazy našich oby-
vatelů a přinesla jim malé, 
sladké občerstvení.

 Domov seniorů Orlická Ústí nad Labem
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V čele dětského 
pěveckého sboru 
Koťata stála 40 let 
Eva Koupilová. Za tu 
dobu se děti zpívající 
pod jejím vedením 
staly doslova legen-
dou. Nejenže vystu-
povaly a dojaly tisíce 
diváků, ale často 
spolupracovaly s čes-
kými umělci na jejich 
projektech. Koťata 
ale letos končí, pro-
tože sbormistryně 
odchází na zaslouže-
ný odpočinek.

TEXT: VÍT LUKÁŠ

Proč po čtyřech desetile-
tích Koťata končí?
Už dávno jsme si říkáva-
la, skončím v padesáti, pak 
v 55, v šedesáti. Stále jsem 
se rozhodovala, ale nemoh-
la jsem se s Koťaty rozlou-
čit. Ale stále častěji jsem 
v poslední době cítila, že 
jsem se nevěnovala rodině 
tak, jak bych měla. Hlav-
ně manželovi, který vlastně 
byl duší sboru. Vždy, když 
vedete sbor, tak to musí 
být se souhlasem vaše-
ho partnera. Protože bude 
za vás v domácnosti dělat 
spoustu věcí. Měli jsme 
tři děti a on se o ně staral. 
Protože když přišly ze ško-
ly, já jsem byla na zkouš-
kách. Pak jsem přišla domů 
a byla jsem unavená, pro-
tože před zkouškami jsem 
ještě chodila do práce. O ví-
kendech pak jezdil sám na 
chalupu, protože jsme měli 
vystoupení nebo mimořád-
né zkoušky. Tak bych mu 
to chtěla vynahradit. Do-
kud ještě můžeme na nohy. 
On má hrozně rád turistiku 
a přírodu, tak se budeme 
procházet spolu držíce se 
za ruce. Abych mu splnila 
jeho přání, protože on stále 
plnil ta má. A skládal nám 

texty. A taky synovi, který 
mi dnes vše vrací tím, že 
je úspěšný zpěvák (David 
Deyl, pozn. red.).

Jak to vzaly děti?
Všimla jsem si, protože děti 
to tuší, že na posledních 
zkouškách je to takové do-
jemné. Parta kluků začne 
zpívat píseň, kterou mám 
ráda, a já jim chci říci – 
kluci, tuhle píseň zpíváte 
pro mne. Cítím, že se mnou 
soucítí. Že je jim líto, že 
se budeme loučit.

A nenašel se někdo, kdo 
by Koťata převzal?
Pokoušela jsem se někoho 
najít. Hlavně z řad Koťat, 
kterým je dnes nějakých 
24–25 let. Dívky po střed-
ní či vysoké škole. Bohu-

žel nikdo se nenašel, nikdo 
to nechtěl. Ale nezname-
ná to, že by členové sboru 
skončili se zpěvem. Větši-
na z nich se dala na sólový 
zpěv. Protože Koťata vždy 
byla sborem sólistů. Takže 
ZUŠ v Ústí a Chabařovicích 
budou našich dětí plné. Ně-
které děti půjdou do sboru 
PF k paní Zemanové a další 
pak do Chlumeckého dět-
ského sboru Josefa Říhy. 
Ani jedno Kotě nezůstane 
bezprizorní. Ona jsou tak 
šikovná, že je každý chce.

Chystáte nějaký závěreč-
ný koncert?
Na devátém ročníku Chlu-
meckého léta, který tu po-
řádáme. Chceme probrat 
repertoár od začátku až do 
dnešních dní.

Jak vlastně Koťata vznikla?
Vyrůstala jsem v učitelské 
rodině a tatínek byl úžasný 
zpěvák a houslista. Chodil 
zpívat do Sboru severočes-
kých učitelů v Mostě, kte-
rý měl velkou tradici. Jako 
malá holka jsem chodívala 
na jeho zkoušky po klavír-
ních hodinách, které jsem 
v Mostě měla. Vždy jsem 
tím byla nadšená. Když 
jsem vystudovala, objevil 
se zde metodik hudební vý-
chovy Petr Jistel. Prosazo-
val, aby hudební výchova 
a sborový zpěv začaly již 
v jesličkách. Protože čím 
dříve se začne, tím dříve se 
děti naučí zpívat. A zval nás 
na jeho cvičení, a proto tu 
zpívalo hodně sborů. Když 
jsem nastoupila v Chlumci 
do školky, tak jsem založila 
po jejich vzoru Koťata.

Byl o členství zájem?
Nejdřív jsme si vybírala 
děti podle toho, jak umí zpí-
vat. Pak jsem si řekla, že to 
není správné. Proto jsem po 
roce 1989 přijala každého, 
kdo přišel. A dostal šanci 
se naučit zpívat. Dítě, kte-
ré pilně cvičí, je mnohem 
vděčnější než to, které má 
talent. Hlavně tu byly děti 
z Chlumce, ale i z Ústí, kde 
bylo hodně maminek, které 
nám vždy dokázaly nesmír-
ně pomoci. Ale máme i dív-
ku z Duchcova či Teplic. 
Nejraději beru sourozen-
ce. Máme ve sboru třeba tři 
děti z jedné rodiny. My to 
tak měli doma. Všechny tři 
naše děti se věnují hudbě.

Kdy Koťata začala mít 
úspěch?
Brzy, výhodou byl náš reper-
toár. Na začátku jsme ne-
měli dost písní. Jen ze zpěv-
níků a z roku 1953. My jsme 
ale potřebovali něco moder-
ního, nového. Začal pomá-
hat můj manžel, i já jsem 
něco skládala. Pak jsme 
spolupracovali se severo-
českými autory jako univer-
zitním profesorem Josefem 
Říhou, redaktorem České-
ho rozhlasu Janem Olivou, 
Slavojem Princlem, s pro-
fesorem Josefem Bůžkem 
a skladatelem a pedagogem 

Eva Koupilová: Po čtyřiceti letech práce   s Koťaty odcházím. Stálo to za to!
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Igorem Heinzem. Oni pak 
psali písně jen a jen pro Ko-
ťata. Tím jsme se dostali do 
popředí, protože jsme měli 
originální věci. Už dva roky 
poté, co jsme vznikli, se 
ptali z Barrandova, zda tu 
není někdo, s kým by moh-
li natočit dokument o zpí-
vání dětí do týdeníku Rok 
dítěte. A vybrali nás, tím 
jsme se v roce 1979 dosta-
li do povědomí veřejnosti. 
Šlo o filmový týdeník, který 
se promítal ve všech kinech 
v Čechách i na Slovensku. 
A dostalo se nám chvály od 
mnoha odborníků, za přiro-
zenost našich dětí.

Jezdili jste na soutěže?
Jen ze začátku, později už 
ne. Protože jsme měli tolik 
zájemců o naše vystupová-
ní, že bychom ani nezvláda-
li nacvičovat různé prvky 
na soutěže. My místo toho 
zpívali v Paláci kultury na 
Den učitelů a dělali řadu 
mimokrajských akcí. V Pra-
ze o nás říkali, že konkuru-
jeme tamním sborům.

Je známé, že jste vystu-
povali s mnoha známými 
umělci…
Po pravdě by asi bylo snaz-
ší vyjmenovat ty, se který-
mi Koťata nevystupovala, 
než naopak. Nemyslím ty 
současné samozřejmě. Tře-
ba na Hvězdách vánočního 
nebe je šest nebo sedm in-
terpretů. Čtyři nebo pět let 
jsme jezdili na vystoupení 
s Danielem Hůlkou. Zpívali 
jsme s Václavem Neckářem, 
na desce Darině Rolincové, 
Danu Landovi. Mnoho věcí 

jsme dělali díky studiu Lo-
gic. A nás tam často volali 
k někomu. Třeba jsme nato-
čili desku s Karlem Šůchou 
a jeho skupinou Laura a její 
tygři. Stále říká, že je to 
jeho nejprodávanější deska.

Když zavzpomínáte, 
co bylo to nej?
Jednoznačně Karel Svobo-
da. V mládí to pro mne byl 
génius a vždy jsem snila, že 
bych s ním mohla spolupra-
covat. A on jednou přišel 
na natáčení Dana Hůlky. 
Před námi zpívali Bambini 
di Praga a Karel Svoboda za 
mnou přišel a říká – Mně se 
nelíbí, jak to nazpívali. Ne-
mohli byste to zkusit pře-
zpívat, my to tam přidáme, 
aby to bylo dětské a hravé. 
My začali zpívat a on vždy 
přišel a poznamenal – Já ne-
chápu, čím to je. To je úžas-
né. A na konci mi řekl, že to 
je ve mně. A nakonec Bam-
bini vyndali a dali tam nás. 
Jsou to dvě nádherné věci – 

Znít jako zvon polední a Ať 
láska. Tak toho si opravdu 
vážím.

Mluvila jste o synovi Davidu 
Deylovi, který je dnes popu-
lárním zpěvákem. Jak vlast-
ně začínal? V Koťatech?
Začal zpívat už ve třech le-
tech s Koťaty. Pamatuji si, 
že byl na vystoupení k de-
seti letům Koťat. Tehdy to 
byla píseň o ježkovi, kterou 
složil manžel a pan Oliva 
a měl v ní sólo. Už v něm in-
tonoval. Ale pravdou je, že 
když byl ve sboru, tak straš-
ně zlobil. Asi proto, že jsem 
byla jeho máma, a oni pak 
kluci trochu provokují. Pa-
matuji se, jak neustále líbal 
a tahal za sukni jednu hol-
čičku. Tak ho pak odvedli. 
Lidi ale pak říkali, že to je 
škoda, tak ho zase přived-
li. Ale nakonec zlobil tak, že 
jsme ho vyloučili. Ale pak se 
polepšil a začal s námi jez-
dit na koncerty s Danielem 
Hůlkou. Byl vždy Danovým 

zpěvem fascinovaný. Když 
byl malý, učil se na piano 
a nechtěl moc hrát. Ale od 
sedmé třídy se vše změnilo. 
Nemohli jsme ho dostat od 
piana. A pak sám, my jsme 
to opravdu nechtěli, proto-
že víme, jaký je show byz-
nys řehole, šel na konzerva-
toř. Když jsem ho přivedla 
k profesorce Slavíčkové, 
ptala se, zda to chceme. Ale 
to chtěl on. Věnoval se kari-
éře od 15 let a dalších skoro 
15 let mu trvalo, než se do-
stal do povědomí. Ale stá-
le říká, že ještě není u cíle. 
Jsem na něho pyšná.

Říkala jste, že se budete 
věnovat manželovi. To zce-
la zanevřete na hudbu?
Mnozí z rodičů a dětí tou 
hudbou žijí. Takže jsme si 
řekli, že kdyby někdo z na-
šich přátel potřeboval, tak 
bychom se mohli sejít a tře-
ba něco natočili. Uvidíme, 
co bude.

A co doma, zpíváte si?
No když přijdou děti, tak si 
najednou někdo sedne za 
piano, a to se nedá nezpí-
vat. A když přijde návště-
va, tak to taky. V minulosti 
i tak, že se museli sousedi 
na noc raději odstěhovat.

A co kromě věnování se 
manželovi chystáte dělat?
Já velmi ráda uklízím. Tak-
že udělám pořádek. Třeba 
ve fotkách, protože jsme je 
vždy házeli na jednu hro-
madu. Také musíme dát 
do pořádku náš dům. Jsme 
starší a musíme to udělat, 
dokud můžeme. Ale také za-
jít na koncerty, do divadla. 

Eva Koupilová: Po čtyřiceti letech práce   s Koťaty odcházím. Stálo to za to!

Eva Koupilová
Zakladatelka a sbormis-
tryně dětského sboru 
Koťata. Narodila se před 
68 lety v Teplicích. Vy-
studovala pedagogickou 
školu a pak pracovala 
jako učitelka a následně 
ředitelka mateřské školy 
v Chlumci. V roce 1976 
zde založila sbor Koťata.

P R o F I L

Koťata vystupují i se synem sbormistryně, zpěvákem Davidem Deylem.

Sbor Koťata spolupracuje s řadou osobností pop music. Mezi jeho fanoušky patří i zpěvačka Monika Absolonová.
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Senior Band v Pohádce
Naši klienti se zúčastnili 
výjezdu Senior Bandu do 
varnsdorfského klubu Po-
hádka, kde zahráli 9. břez-
na tamějším seniorům 
k tanci a poslechu. Někte-
ří z nás si také zatančili. 
Klienti sem jezdí rádi, byli 
spokojení.  Domov Srdce v dlaních 

Senioři na návštěvě v útulku
Většina klien-
tů Domova pro 
seniory na Ka-
menické uli-
ci v minulosti 
chovala nějaké 
domácí zvíře, 
nejčastěji psa, 
kočku či andul-
ku, proto když se naskytla 
možnost navštívit Městský 
útulek pro toulavá a opuš-
těná zvířata Děčín, zájem 
ze strany klientů byl velký.

Návštěvu zahájilo poutavé 
povídání pracovnice útulku, 
ze kterého se klienti dozvě-
děli něco o chodu zařízení, 
o způsobu odchytu toula-
vých zvířat i o životě tvorů 
zde. V druhé části prohlíd-
ky si osobně prošli prosto-
ry zařízení a měli i možnost 
jednotlivé pejsky odměnit 
drobným pamlskem.

Nečekaným zpestřením 
byla ukázka odchycené an-

dulky vlnkované. V závěreč-
né diskuzi se všichni senio-
ři shodli na tom, že je fajn, 
že takové zařízení existuje 
a zvířatům pomáhá. Přesto 
však převládal smutek nad 
tím, jak jsou někteří lidé 
nezodpovědní a pořizují si 
zvíře, aniž by si byli jisti, 
zda budou mít na něj dosta-
tek času, trpělivosti, prosto-
ru a peněz na péči. „Děku-
jeme útulku za zajímavé 
zpestření programu našich 
seniorů, určitě se zase vrá-
tíme,“ zakončila Dita Hor-
nová z Domova pro seniory. 

 Centrum sociálních služeb Děčín

Okružní jízda Děčínem
Velice příjemnou akcí pro 
naše klienty byla okružní 
jízda Děčínem CSS Mini-
busem. Předem jsme si vy-
tipovali cíle, které by stály 
za vidění – děčínský zámek, 
Pastýřskou stěnu, centrum 
Děčína a Podmokel či to-
várny v Rozbělesích (tady 
velká část našich klientů 
v produktivním věku pra-
covala). Poté si sami klienti 
mohli zvolit svůj cíl, např. 
místo svého předešlého by-
dliště, místo, které jim bylo 
z nějakého důvodu blízké 
(samozřejmě v rámci města 

Děčína). Během jízdy se na-
hlas zavzpomínalo na „sta-
ré dobré časy“. Na nádvo-
ří děčínského zámku měli 
klienti možnost vystoupit, 
projít se a pokochat se pří-
jemným prostředím a pěk-
ným výhledem na celé 
město. „Pro klienty žijící 
déle v Domově pro senio-
ry je vždy překvapením, jak 
rychle se město architekto-
nicky mění. Některé změny 
se jim moc líbí, např. úpra-
va zámeckých zahrad a ná-
dvoří, některé jsou pro ně 
překvapivé,“ poznamena-
la Věra Pourová, která tyto 
okružní jízdy pro klienty 
pravidelně organizuje. Zá-
jem o tento výlet byl nato-
lik veliký, že podobnou akci 
v nejbližší době zopakuje-
me.  Centrum sociálních služeb Děčín

Pravá česká zabijačka

V našem domově se konala pravá česká zabijačka, podávaly 
se zabijačkové speciality – prdelačka, ovar, jelítka, tlačen-
ka, sulc, zabijačkový guláš, sladké pečivo a další speciali-
ty. K pití se 6. dubna točilo pivo, sládkova limonáda, voda 
s citronem a káva. K poslechu hrál pan Suchý. Byl to hezký 
den plný dobrého jídla a pití.  Domov pro seniory Roudnice nad Labem

Výlet do muzea 

Na MDŽ, 8. března, navští-
vila skupina našich seniorů 
Národní technické muzeum 
v Praze, kde měla možnost 
si vyzkoušet práci hlasate-
lů v televizi, jak je náročná 
a jaké musí mít sebezapře-
ní při vysílání. Potom si pro-
hlédli expozice NTM. Tuto 
akci zajistila koordinátor-
ka Senzačních seniorů. Za-
čalo to společnou oslavou 
MDŽ s Přáteli východu, kde 
vystoupily a předvedly svo-
je volnočasové aktivity děti 
v péči pěstounů. Program 
obohatily i seniorky svojí 
recitací. Vzhledem k tomu, 
že byly velikonoční svátky 
již v březnu, tak se naši se-
nioři podíleli i na prvních 

Lounských Velikonocích, 
které byly velice úspěšné. 
Jsme přesvědčeni, že by se 
tato akce měla opakovat 
a připomínat nejen dětem, 
ale i veřejnosti vůbec naše 
tradice a historii. Víme, že 
nejsou populární jako Váno-
ce, zrození je vždy radost-
nější než smrt, ale je tu jaro 
a to je také důležité k ra-
dostnému přivítání.

Velikonoční radost jsme 
měli všichni, neboť těsně 
před svátky převzala z ru-
kou herečky Táni Fischero-
vé za dobrovolnickou čin-
nost paní Alena Fritschová 
„Křesadlo“. Náš klub má již 
dvě tato ocenění.

 Pomoc bližnímu – Klub seniorů Louny
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Pohádkové postavy 
ovládly Masopust 2016
Společenskou 
místnost Domova 
pro seniory ve Vel-
kém Březně den 
před masopustním 
úterým, zaplnili 
naši klienti spo-
lečně se spoustou 
pohádkových po-
staviček. Slavnost-
ní odpoledne se 
neslo v duchu tra-
diční oslavy ma-
sopustu spojené 
z dřívějších dob 
s hodováním, dob-
rým jídlem a pitím. V Do-
mově sice nebude následo-
vat čtyřicetidenní půst, jak 
by tomu dle tradice mělo 
být, ale i tak klienti neza-
háleli a pustili se do buja-
rých oslav a veselili se celé 
odpoledne ve vlastnoruč-
ně vyrobených maskách. 
Odpolední zábavu prová-
zela harmonika pana Vlka 
a nechyběla ani Červená 
karkulka, která společně 
s ostatními zajišťovala po-
hoštění a zábavu našich 
klientů. Masopustní vý-
zdobu, která hrála všemi 
barvami, dotvořily veselé 
a do detailu propracova-
né kostýmy zaměstnanců 
Domova, na kterých mohli 
přítomní hosté oči nechat. 
Krásná královna v zelených 
zdobených šatech a zlatou 

korunou ve vlasech, břišní 
tanečnice s chrastícími pe-
nízky na sukni, takže kaž-
dý její pohyb byl doprová-
zen specifickým cinkáním, 
Maková panenka, Marfuša 
a mnoho dalších známých 
postav navodily tu pravou 
pohádkovou atmosféru. 
K masopustním oslavám 
patří i dostatek výborné-
ho jídla a pití, a tedy i u nás 
nechyběly tradiční jitrnič-
ky, jelítka, plátky tlačenky 
a nealkoholické pivo tek-
lo proudem a hasilo žízeň 
našich klientů v průběhu 
celého odpoledne. Sladké 
koláče s tvarohem, mákem 
a povidly zdobily svátečně 
prostřené tabule a klienti 
našeho Domova si na nich 
mohli dle libosti pochutnat. 

 Domov pro seniory Velké Březno

Senioři z Lovosic a Coswigu 
soupeřili na Osmičce
V Lovosicích se uskutečnil 
historicky první Sportovní 
den seniorů partnerských 
měst Lovosice a Coswig. 
Pořádalo ho 18. dubna Kul-
turní středisko Lovoš, spo-
lek Úsměv = Zdraví, SenSen 
a města Lovosice a Coswig. 
Do Lovosic přijelo 40 
coswigských seniorů s do-
provodem ze sociálního od-
boru města Coswig, aby si 
změřili síly v netradičních 
sportovních disciplínách se 
svými lovosickými vrstev-
níky. Sociální odbor Coswi-
gu zastupovaly Anja Illgen 
a Birgit Wirsik, přijela taká 
členka zastupitelstva Lud-
mila Birkle a nechyběla ani 
mluvčí Ulrike Tranberg, 
kterou mnozí lovosičtí ob-
čané znají jako výbornou  
tlumočnici. Ranní setkání 
se uskutečnilo v sále staré 
radnice v Lovosicích. Ně-
mecké návštěvníky přivítal 
místostarostarosta Lovo-
sic Vladimír Šuma a popřál 
jim úspěchy a soutěžení 
v duchu fair play. Potlesk 
a úsměvy na rtech  vyloudil  
německým seniorům přá-
ním, ať si při sportu nepo-
lámou nohy. Hosty přivítala 
i předsedkyně Úsměvu Líba 
Žamberská a sdělila, že 
se akce koná pod záštitou 
města Lovosice. Čechy zase 
uvítala paní Ulli a uvedla, 
že se do Lovosic moc těšili. 
Zastupitelka Ludmila Birk-
le předala za německou 
stranu dar dvě sportovní 
sady badmintonu. Němečtí 
hosté obdrželi hezká kera-
mická sluníčka, vyrobená 
děvčaty ze spolku Úsměv, 
a čokoládu Lovosice.

Po občerstvení se všich-
ni přesunuli do lesopar-
ku Osmička, kde probíha-
lo sportovní klání. Soutěže 
zahrnovaly 8 sportovních 
disciplín, např. kroužky, 
hladovce, běh s míčkem 
na lžíci, lano s míčem aj. 
Všichni soutěžící obdrže-
li pěkné ceny. Počasí bylo 
vynikající, sluníčko svíti-
lo a tráva voněla. Nakonec 
všichni  udělali kolo a pro-
váděli vzájemnou masáž 
zad. Marcelka předcvičo-
vala a ostatní to opakovali. 
Pohyb seniorům slušel. Od 
16.00 hodin hrál v sále Lo-
voše Dechový orchestr KS 
Lovoš pod taktovkou kapel-
níka Petra Fröhlicha se zpě-
váky. Orchestr byl nakonec 
za svůj výkon pochválen 
potleskem.  Návštěvníkům 
byly předány pamětní listy. 
Uskutečnila se také spo-
lečná fotka, tzv. skupináč. 
Ještě následovala výborná 
večerně – maďarský guláš, 
který připravil Svaz Maďa-
rů žijících v Čechách, po-
bočka Lovosice,  s předsed-
kyní Ivetou Pospíšilovou. 
Tančilo a zpívalo se až do 
19 hodin. Setkání českých 
a německých seniorů se po-
vedlo. Reciproční akce by 
měla proběhnout příští rok 
v Coswigu.

 Líba Žamberská, foto z archivu spolku

Botanická exkurze Bledule pod Trojhorou 
Zájemci si užili botanic-
kou exkurzi nazvanou Ble-
dule pod Trojhorou. Akce 
se uskutečnila v neděli 

3. dubna a byla zaměřená 
na rozkvetlou nivu Troj-
horského potoka u Třebu-
šína s bohatými porosty 
bledule, ladoněk, křivatců, 
sasanek, dymnivek a dal-
ších druhů časného jara. 
Výlet pořádala Severočeská 
pobočka České botanické 
společnosti ve spolupráci 
s Oblastním muzeem v Li-
toměřicích. Zúčastnilo se 
57 výletníků.  Středohoří sobě

Klub vážné hudby: Na premiéru 
dostali senioři Smetanu
V kadaňském Domově pro 
seniory odstartovala nová 
aktivita, Klub vážné hudby. 
„Jedná se o aktivitu zčásti 
poslechovou, zčásti vzdělá-
vací. Na jednotlivých setká-
ních, která budou probíhat 

stylově v našem Retrokout-
ku, bychom chtěli klientům 
jednak přiblížit kouzlo kla-
sické hudby, součástí hu-
debních hodinek ale bude 
také bližší poznávání světo-
vých autorů,“ říká ředitel-
ka Domova Lenka Raado-
vá. První dvě „kola“ již mají 
obyvatelé z Věžní za sebou. 
„Asi nelze začít jinak než 
českou klasikou. Na úvod 
jsme zvolili Bedřicha Sme-
tanu a jeho symfonický cy-
klus Má vlast. Posluchači se 
ale mohou těšit i na Chopi-
na, Mozarta, Beethovena, 
Bacha a mnoho dalších,“ 
slibuje Raadová. 

 MěSSS Kadaň, Domov pro seniory
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Mostečtí senioři se zúčastní 
také 29. sportovních her
Mostecký klub č. 2 připra-
vil v měsíci květnu a červ-
nu pro své členy řadu zají-
mavých věcí. Již od května 
až po říjen se rozjedou naši 
členové na rekreace, které 
pro ně připravila regionální 
organizace Most – Litvínov. 
Jsou to rekreační zaříze-
ní v Blatné, Jetřichovicích, 
Libverdě, rekondiční po-
byt v hotelu Mas Sezimovo 
Ústí, v Zadově na Šumavě 
a také na Slovensku v Ján-
ské dolině v hotelu Ave-
na. S nimi vyjedou i další 
členové z 20 klubů toho-
to regionu. Pro naše členy 
i ostatní, kteří se k nám 
přidají, se vypravíme na 
turistické výšlapy po zají-
mavých místech v našem 

kraji. V měsíci květnu si 
vyjedeme do Ústí nad La-
bem, půjdeme na Větruši, 
dále k Vaňovskému vodo-
pádu a na Střekov. V druhé 
polovině května nás čeká 
cesta Oparenským údolím, 
koncem měsíce společný 
poznávací zájezd do Vyso-
ké u Příbrami, Rožmitálu 
pod Třemšínem a Březni-
ky. V červnu se vydáme do 
Krušných hor z Cínovce na 
Komáří vížku a na vycház-
ku kolem Nové Vsi v Ho-
rách spojenou s návštěvou 
Novoveského muzea. Na 
květnové schůzce klubu 
vzpomeneme narození Kar-
la IV. a zúčastníme se akcí, 
které bude pořádat město 
Most. 2. června se budou 

v Litvínově konat 29. spor-
tovní hry seniorů, pomůže-
me jako rozhodčí, budeme 
závodit a přijdou nás pod-
pořit i členové jako diváci. 
Každé první pondělí zpívá-
me při kytaře, každé pondě-
lí naše členky čtou v Rámci 
hravého čtení s dětmi ze ZŠ 
Matějčka v Mostě. Pro čle-
ny mosteckých klubů je při-
praven zájezd do Kněževsi 
na Kněževeskou dechpará-
du. O prázdninách se určitě 
zúčastníme setkání seniorů 
na mosteckém hipodromu. 

 Jitka Marešová, předsedkyně klubu Most č. 2

Podbořanským se líbí dopis v Seniorských listech
Podbořansko je periferie Ústeckého kraje, 
ale Domov pro seniory v Podbořanech je 
pěkný. Když se přijde na recepci, tak si při-
padáte jako v botanické zahradě, kolik je 
tu květin. Po stěnách a vitrínkách jsou roz-
místěné rukodělné práce zdejších seniorů.

Vedení domova se stará o seniory nejen 
po stránce materiální, ale i po stránce vol-
nočasového zaměstnání a smysluplného 
využití volného času. Jsou zde rukodělné 
práce, třikrát do týdne tělocvik, kde si cvi-
čenci cvičí nejen tělo, ale i paměť a myšle-
ní. Jedenkrát týdně je hodina nazvaná „bu-
bínky“. Zde si senioři nejen hrají do rytmu, 
a tím cvičí ruce a prsty, ale také zpívají 
a rozvíjejí svou paměť. To vše se děje pod 
dohledem velice šikovné terapeutky z Ro-

dinného centra Sedmikráska Žatec. Pod 
vedením terapeutky z našeho domova řeší-
me kvízy a hrajeme boccia. 

Bohužel je nás většina, která je omezena 
v pohybu. To znamená, že nějaké výlety do 
přírody pěšky pro nás nepřipadají v úvahu. 
O to víc se naše vedení snaží přivézt kultu-
ru do domova. Již potřetí jsme v celorepub-
likové akci zpívali koledy, navštívili nás 
studenti a děti z místních škol, měli jsme 
Pyžámkový bál nebo také oslavu MDŽ.

Také jsme si přečetli v Seniorských lis-
tech článek „...neuvěřitelné?“. Souhlasíme 
s pisatelem Miroslavem Smutným z Háje 
u Duchcova. Lepší nápad nemáme a pisa-
tele podporujeme.

 Za podbořanské seniory z DpS Ing. Libuše Mlejnková

Historické pohledy teplických 
restaurací, kaváren a hotelů
Teplické muzeum své sbír-
kové historické pohled-
nice teplických restaura-
cí vystavuje v květnu jako 
exponát měsíce. Jedná se 
o fotoprocházku po teplic-
kých restauracích, hote-
lech a kavárnách. Fotogra-
fie s doprovodným textem 
i mluveným slovem zhléd-
nete ve foyer teplického 
zámku. Vstup volný. 

Ochutnávka:
Na Tržním náměstí (dnes 
náměstí Svobody) vlevo 

stávala budova hotelu 
Grand (později hotelu Sta-
rá Radnice, před vchodem 
stojí fiakr s koňmi), který 
patřil teplickému hoteli-
érovi Franzi Dittrichovi. 
Ten z něj vytvořil nejlepší 
a svého času nejmoderněj-
ší hotel v Teplicích. Na po-
hlednici průhled do Zelené 

ulice (vpravo) a do Dlou-
hé ulice (vlevo). Náměstí 
v této podobě dnes již nee-
xistuje. Světlotisk koloro-
vaný, kolem roku 1910.

Snímek zabírá na jiho-
západní straně Tržního 
náměstí další tři hostin-
ce – zprava od druhého 
domu: Gasthof zum Anker, 
Gasthof zum Tyroler, Gast-
haus zum Engelbert. Světlo-
tisk černobílý, po roce 1906.

 Regionální muzeum Teplice

Královským městem se 
Litoměřice staly v rozme-
zí let 1219 a 1228. Histo-
rické jádro města je již 
od roku 1950 městskou 
památkovou rezervací, 
v níž je zahrnuto celkem 
44 ulic a devět náměstí. 
Ve městě sídlí biskupství 
litoměřické diecéze. 

Jednou ze zajímavostí 
Děčína jsou mosty z 15. 
a 16. století – Staroměst-
ský most přes Ploučnici 
a Ovčí můstek – krátké 
přemostění Jílovského 
potoka v Podmoklech, 
charakteristické vyso-
kým klenutím mostního 
oblouku.

V okolí Chabařovic bylo 
uhlí objeveno už v roce 
1774. Město díky tomu 
výrazně prosperovalo. 
Navýšil se počet obyva-
tel. V poslední čtvrtině 
dvacátého století však 
kvůli těžbě uhlí bylo na-
plánováno zrušení Cha-
bařovic k roku 1997. 
V roce 1991 však vládní 
rozhodnutí tento záměr 
zrušilo.

Na místě zámku Jeze-
ří stál už od středověku 
hrad Eisenberg (Železná 
hora). Byl založen v letech 
1363 až 1365. Leží zhru-
ba 12 km jihozápadně od 
města Litvínova na katas-
tru osady Jezeří, která je 
místní částí města Horní 
Jiřetín. Zámek stojí přímo 
nad obřím povrchovým 
dolem ČSA, ani ne půl ki-
lometru od jeho hrany.

V í t e ,  ž e …
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Nedělní zvelebování kapličky sv. Víta v Sinutci 
Postupné zvelebování lí-
bezného areálu zázračné 
studánky a barokní kaplič-
ky sv. Víta v Sinutci zdárně 
pokračuje. Nad studánkou 
vysazeny dva jeřáby mo-
ravské, jejichž plody snad 
v budoucnu naplní chuťo-
vé pohárky poutníků a tu-

ristů. Současně byla přímo 
u studánky vysazena i „ná-
hradnice“ za uschlý seme-
náček lípy z loňské výsad-

by a na loučce nad kaplí 
dostalo šanci na přežití 
pár sazenic lučních jahod. 
Malé zahradnické rados-
ti takto již několik let na-
plňují skupinku příznivců 
sinutecké kapličky z ús-
teckého spolku Středohoří 
sobě.  Středohoří sobě

Senior klub na 
Memoriálu K. Raise

Podívejte se na fotografie 
z Memoriálu K. Raise. Ten se 
uskutečnil 30. dubna v Lou-
nech. Vidíte ,že náš klub na 
rozdíl od jiných je účasten 
na životě města nejen seni-
orů. Jsem přesvědčena, že 
se potkáme  18. května na 
Hanbickách v Lounech. Se-
nioři ochotně vypomohou, 
kde je třeba, a tím žijí. 

 Senior klub OS „Pomoc bližnímu“

Parta seniorek – sportovkyň 
z obce Klapý pod Hazmburkem
Milé Seniorské listy! Ne-
dávno se nám dostal do 
ruky váš časopis, v němž 
seznamujete veřejnost 
s různými aktivitami lidí 
v důchodovém věku a zá-
roveň radíte, jak se zacho-
vat v různých životních si-
tuacích. I u nás na vesnici 
existuje parta seniorek – 
sportovkyň, které si svou 
dobrou tělesnou kondici 
udržují pravidelným cviče-
ním, a to již po několik let. 
My ostatní, méně zdatní, 
se scházíme na každoroč-
ní akci pořádané obecním 
úřadem Klapý ke „Dni seni-
orů“ v místním kulturním 
domě, kde posedíme v druž-
ném hovoru při malém ob-

čerstvení a zvucích hudby. 
Také si zatančíme, zazpí-
váme a zavzpomínáme na 
staré časy. Člověka velmi 
potěší přístup našich mla-
dých radních v čele se sta-
rostkou Romanou Albrech-
tovou i péče členek „Sboru 
pro občanské záležitosti“, 
kteří a které na nás „vy-
sloužilce“ nezapomínají.
S pozdravem Senioři obce Klapý pod Hazm-
burkem

Tři skupiny děčínských seniorů rozhodně nazahálí 
V městě Děčíně pracuji tři skupiny, 
které se starají o naplnění volných 
dnů seniorů. Chtějí, aby ani ve stáří 
nezůstávali osamoceni. Aby se moh-
li scházet se svými přáteli a kama-
rády. Mnoho z nich již ztratilo své-
ho životního partnera. Všechny jsou 
členy Komunitní skupiny senioři, 
v komunitním programu soc. odboru 
děčínského magistrátu. Rovněž spo-
lu skupiny spolupracují. První je or-
ganizace – Senioři – Školství – Oros, 
při oblastní odborové radě pracovní-
ků školství v Děčíně. Pořádá pro své 
členy návštěvy koncertů SOČR v Pra-
ze, nebo se zúčastňují odpoledních 
divadelních představení ústeckého 
divadla. Každých 14 dnů se vydáva-
jí na turistickou vycházku do blízké-
ho i vzdálenějšího okolí města, nyní 
již v počtu až 35 osob. Každý měsíc se 
scházejí na besedách a přednáškách 
v městském klubu důchodců „Zla-
tý podzim“. V roce 2015 členové byli 
na dvou týdenních relaxačních po-

bytech. V březnu v Lázních Bechyně 
a v červnu v počtu 46 osob se vyda-
li poznávat Krušné hory do krásného 
města Boží Dar. Aby se zájezdů moh-
li zúčastnit i méně mobilní členové, 
uspořádali jsme dva autobusové zá-
jezdy z poznáním. Všichni byli spoko-
jeni, i když si vše hradí sami. Druhou 
děčínskou skupinou je Svaz diabeti-
ků, pod vedením velmi obětavé paní 
Vilmy Tůmové. I jejich členové cho-
dí i přes své zdravotní problémy na 

kratší vycházky. Vyjíždějí na týdenní 
pobyty. I na nich se paní Vilma peč-
livě stará o zdravotní stav účastní-
ků. Několikrát za týden měří krevní 
tlak i cukr v krvi. V září  tak poznáva-
li krásy Beskyd. V průběhu roku tuto 
službu svým členům poskytuje každý 
měsíc v klubu při Poradních dnech. 
I autobusové zájezdy pořádají i tři za 
rok. Třetí skupinou je Svaz důchodců 
pod vedením paní Janouchové. I oni 
pořádají podobné akce během roku. 
V roce 2015 nezůstalo ani město Dě-
čín pozadu. První týden v říjnu vyhlá-
silo „Týden seniorů“.

V tomto týdnu se senioři města 
mohli seznámit s různými zařízeními 
pro starší občany. Nebo jet na autobu-
sový výlet na zámek Konopiště i vý-
letní lodí do Hřenska a zpět.

Nechybělo ani divadelní představení 
amatérských herců z Rumburku. Všem, 
kteří se starají o využití volného času 
v důchodu, bych chtěla poděkovat. 
 Za všechny, předsedkyně Seniorů – školství – Helena Ryšavá

Tipy pro 
aktivní seniory
Jedním z diskutovaných 
bodů ústecké Rady seni-
orů byla i nově otevřená 
plavecká hala na Klíši. 
Někteří senioři projevi-
li nespokojenost s pří-
stupem do bazénu, který 
seniorům či lidem s tě-
lesným postižením dělá 
problém. Bylo zjištěno 
a některými členy i vy-
zkoušeno, že na požádá-
ní plavčík ochotně pomů-
že se vstupem do bazénu 
pomocí plošiny, která je 
součástí vybavení haly.

Cena pro osoby nad 
62 let, ZTP, ZTP/P je 
50Kč/1h a 65Kč/2h. Do-
provod ZTP/P má vstup 
zdarma. 

Cena sauny pro seniory 
je 40 Kč/1 h a 60 Kč/2 h.

Sportovně aktivní 
senioři mohou využít 
v zimních měsících i na-
bídky tenisových kur-
tů v ústeckých Všeboři-
cích, kdy ve všední den 
od 8–12 hodin za hodi-
nu zaplatí za kurt pouze 
190 Kč.

 Lenka Jaremová, 
Magistrát města Ústí nad Labem
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Dejte si pozor, zdraví je totiž krásný kšeft
RBP je zdravotní pojišťovna se sídlem 
v Ostravě. To samo o sobě není nic špatné-
ho. Co je ale v tomto případě rovnou nezá-
konné, je způsob, jakým změnu zdravotní 
pojišťovny „pán se stolkem“ nabízel. V Ústí 
nad Labem je podomní prodej upraven 
vyhláškou a v přehledu povo-
lených objektů a parcel ulice 
Prostřední, popř. U Kolejí jme-
nované nejsou. Za změnu po-
jišťovny „pán se stolkem“ navíc 
lidem platil 100 až 500 Kč. To 
už mimo jiné spadá do kate-
gorie nekalých praktik, stejně 
tak, že změnu pojišťovny mohl 
dospělý změnit i za svého partnera či jiné 
dospělé příbuzné. Jak si ale vysvětlit, že 
„pán se stolkem“ pořádal nábor pro zdra-
votní pojišťovnu, která má v Ústí nad La-
bem nasmlouváno minimum praktických 
lékařů a specialistů? Jako zneužití sociál-
ní situace a neznalosti lidí? Jako způsob, 
jak lékaře donutit, aby s pojišťovnou uza-
vřeli smlouvy? Nejspíš oboje. Většina lidí 
pocítila následky v okamžiku, kdy je lékař 
odmítl ošetřit z důvodu, že s danou zdra-
votní pojišťovnou nemá uzavřenou smlou-
vu. A to se stalo i paní Janě. RBP má v Ústí 
nad Labem své jednatelství, otevírací doba 
pro klienty je v pondělí. Paní Jana se za 
doprovodu naší terénní pracovnice vyda-

la svůj problém řešit. Pracovnice RBP paní 
Janě sdělila, že se pokusí lékaře přemlu-
vit, aby se zdravotní pojišťovnou smlouvu 
uzavřel (když lékař zjistí, že je část jeho 
pacientů registrována u zdravotní pojiš-
ťovny, se kterou nemá uzavřenou smlou-

vu, tak novou smlouvu uza-
vře). V tomto případě se tak 
nestalo a lékař smlouvu uza-
vřít odmítl.  Terénní pracov-
nice upozornila na nezákon-
nost a nekalé praktiky během 
náboru. Pracovnice RBP po-
tvrdila, že o „nekalých prakti-
kách“ ví, ale že s tím nemůže 

nic dělat. Opravdu? Zdravotní pojišťovnu 
je možné změnit 2krát za rok v zákonem 
vymezených termínech. A další možnost 
změnit zdravotní pojišťovnu se blíží – čer-
venec.  Uvidíme, jestli se s podomním pro-
dejem znovu setkáme. „Dělat s tím něco“ 
může kdokoliv, kdo je podomními prodejci 
mimo určená místa osloven – může volat 
PČR. RBP sama o sobě může být kvalitní 
a profesionální zdravotní pojišťovnou, ne-
měla by se ale snižovat k praktikám, kte-
ré její jméno mohou poškodit či pošpinit. 
Což „pán se stolkem“ rozhodně udělal. To, 
že lidem na nějaký čas „zavařil“, než našli 
lékaře, který je ošetří, ho nejspíš netrápí. 

 Radka Kunešová, koordinátorka sociálních služeb

Mezinárodní výstava 
orchidejí v Drážďanech     
Šum v Klubu seniorů pro-
zrazoval zájem o další akci-
-výstavu orchidejí v Dráž-
ďanech. Bylo slyšet hlasy: 
„Jeďte, je to nádhera, my 
už jedem po druhé.“ A tak 
17. března v 7,15 byl odjezd 
z náměstí směr Drážďany. 
Předpověď počasí na ten-
to den vycházela na 100 %. 
Slunce zářilo na modré ob-
loze a my jsme radostně po-
slouchali informace našich 
průvodkyň – obětavé člen-
ky výboru  Mileny Machové 
a tlumočnice Marie Kromb-
holzové o Německu, Sasku, 
orchidejích... Cesta příjem-
ně ubíhala a zanedlouho 
jsme vnímali krásné pro-
středí výstaviště. Vpuštěni 
do hlavního prostoru jsme 
byli s německou přesností 
v 10,00 hod. Při vchodu nás 
vítal  nádherný vodotrysk 
v podobě stromu – střídají-
cí se barevná světla s trys-
kající vodou – to bylo vel-
mi působivé a mnozí z nás 

si vzpomněli na Křižíkovu 
fontánu v Praze. Ostatně 
další fontána s hudebním 
programem byla u jeviš-
tě, kde se konala soutěž 
v aranžmá květin. Přešli 
jsme prodejní pulty s oče-
kávanou nádherou orchi-
dejí všech barev, velikostí 
i vůní. Jenže nepochopitel-
ný kurz eura vůči koruně 
nám velké nákupy neu-
možnil. Ale další aranžmá 
orchidejí s jinými rostlina-
mi a přírodními materiály 
nás okouzlovala stále víc... 
A když se dostavila úna-
va, sedli jsme si ke kafíčku. 
Všude čisto, šatny i toalety 
k dispozici.

Poté jsme ještě měli mož-
nost navštívit bohatě záso-
bené velikonoční trhy v dal-
ších sálech.

Odpoledne jsme se za-
stavili v  historickém cen-
tru Drážďan, které většina 
z nás už několikrát navští-
vila. Ovšem teplé počasí 

přímo vybízelo k procház-
ce završenou promenádou 
u Labe. Škoda jen, že ještě 
nebyly k dispozici lavič-
ky. Také jsme nahlédli do 
Hofkirche – katedrály Nej-
světější Trojice. Kdo chtěl, 
mohl nakupovat v obchod-
ním domě Rewe. Ještě jsme 
chtěli nalézt naši loď s ná-
kladem soli, která, jak jsme 
věděli z našich médií, za-
blokovala plavbu ostatním.
Tu jsme však viděli z auto-
busu až na zpáteční cestě.

Unavení, ale blažení z té 
nádhery, jsme dojeli v po-
řádku do svých domovů.

 Mgr. Jana Jakešová, členka MO SDČR 
v Roudnici nad Labem

Městské části 
Klíše a Bukov 
na starých 
pohlednicích 
Dříve samostatná obec 
Klíše vznikla asi ve 12.–
13. století. Až do konce 
19. století měla jedno-
značně zemědělský cha-
rakter. V roce 1898 od-
koupilo město Ústí nad 
Labem od Westphalenů 
celý klíšský velkostatek 
a o dva roky později byla 
Klíše připojena k městu. 
Do první světové války 
byl položen základ roz-
lehlé vilové čtvrti podle 
důmyslného urbanistic-
kého plánu a bylo vybu-
dováno několik škol. Vý-
stavba poté pokračovala 
i v meziválečném období. 
Postupně mizely pozůs-
tatky zemědělské obce. 
V 60. letech byla zlikvi-
dována náves staré Klíše 
s kaplí sv. Floriána, která 
stála v místech dnešních 
vysokoškolských kole-
jí. Doba založení Buko-
va není známa, první 
písemné zmínky jsou ze 
14. století. Po hospodář-
ské stránce nebyl dlouho 
příliš významný. K rych-
lému rozvoji začalo do-
cházet až v 19. století 
v souvislosti s průmyslo-
vým rozvojem Ústí nad 
Labem, kdy se Bukov 
stal převážně předměst-
ským sídlištěm soused-
ního města. V samot-
ném Bukově vzniklo jen 
několik menších prů-
myslových závodů (pila, 
cihelna). Výstavba byla 
charakteristická stavbou 
menších domků, pouze 
podél hlavní ulice (dneš-
ní Masarykova) vzniklo 
několik větších obytných 
domů. Počátkem 20. sto-
letí byl spojen s Ústím 
nad Labem elektrickou 
dráhou. Bukov zůstal sa-
mostatnou obcí až do 
roku 1939, kdy byl při-
pojen k Ústí nad Labem. 
Velká část historické zá-
stavby Bukova byla zlik-
vidována koncem 80. let. 

 Muzeum města Ústí nad Labem

Z   H i s t O R i e

Z   k l u b ů

2 2



Souhlasíte, je to tak?
Jeden z našich politiků prohlásil: 
„Velmi silně si uvědomuji, že velké 
množství seniorů, nebo třeba ma-
tek samoživitelek, doslova žije ze 
dne na den. Další a nám známý rad-
ní z Litvínova v minulých novinách 
prohlásil: „že už máme v zařízeních 
asi polovinu seniorů, kteří mají tak 
nízké důchody, že kraj na ně musí 
doplácet“. Samozřejmě, že je to po-
moc, protože oni už jinou možnost 
výdělku nemají. Máme to štěstí, že 
každý obyvatel této republiky není 
úplně bez pomoci. Náš sociální sys-
tém sice není dokonalý, ale je na 
slušné úrovni. Lidé, kteří jezdí do 
Afriky, potvrzují, že v oblasti, kde 
žádný sociální systém není, jsou 
lidé odkázáni pouze sami na sebe, 
bez jakékoli pomoci, a dokonce se 
nedostanou ani k čisté vodě.

Velkou pozornost budí u nás zprá-
vy o příjmech „velice přizpůsobivých“ 
obyvatel. Nepracují, jejich děti už ani 
neví, co to pracovat znamená, a žije 
se jim velice dobře. Nemusíme uvá-
dět, o koho jde. Zato dostáváme infor-
mace ze všech stran, jaké nehorázné 
sumy jsou jim každý měsíc vypláceny.

Jeden příklad. Devítičlenná rodi-
na, sedm dětí a dva dospělí dostávají 
3500 Kč měsíčně. Dospělí jsou silní 
kuřáci a alkoholu chodí naproti veli-
ce svižně. Co se týče dětí, tatínek je 
jako samec velice aktivní a drží se 
přísloví „proč má ženská chodit po 
světě prázdná“.

Při sedmi dětech to znamená ko-
lem dvaceti let mateřské dovolené. 
Rodičovský příspěvek na děti do čtyř 
let činí 3800 Kč, přídavky na děti 
4340 Kč a zbytek jsou sociální dávky 
na bydlení a živobytí. Svým způso-
bem se dá říci, že nic moc, ale nikdo 
z rodiny nemá potřebu pracovat. 
Hlava rodiny, tentokrát paní se nebo-
jí říci, „práce by tu byla, ale než bych 
ho poslala pracovat za nějakých 
8000 měsíčně, to ať sedí doma“. Kva-
lifikace není žádná, pomocné práce 
lépe placené nejsou. Protože o tuto 
částku by se snížil příspěvek na ži-
vobytí, nevyplatí se jim vůbec prá-
ci hledat. A také ji nehledají, dávky 
jim život umožní, jsou na nich zá-
vislí a docela spokojení. Bohužel, je 
spousta, jak říkají Romové, „bílých 
gádžů“, kteří za tyto peníze do práce 

chodí. Na osobu mají každý 8000 Kč. 
Řekneme nic moc, ale přispívají na 
sociální systém a časem se nalezne 
práce za větší peníz.

Vraťme se k důchodům. Zatím na 
důchody se daří vládě finance zajis-
tit. U některých seniorů jsou dokon-
ce nižší než 4000 Kč, což je opravdu 
málo, a v tom případě stát musí po-
moci. Bohužel, s „velice přizpůsobi-
vými“ občany si nikdo rady neví a vy-
padá to, že to tak „dočasně“ zůstane. 
Náš sociální systém dovoluje nepra-
covat za peníze a ne zrovna malé.

Jsou hlasy, že více dětí znamená 
více sociálních dávek. Opět s tím ni-
kdo nic nedělá, jenom je to terčem 
kritiky pracujících občanů. Vypa-
dá to tak, že se vše řídí zákonem do-
časnosti „bez jediného dne na věčné 
časy a nikdy jinak“.

Souhlasíte? Je to tak?
 Miroslav Smutný, Háj u Duchcova

N A P S A L I  J S t E

Tajenku posílejte do 22. května 2016 na e-mail: info@mediaconcept.cz. Šest výherců získá po dvou vstupech (na guest list) na vystoupení Šlágr Bandu 25. května 
v ústeckém Domě kultury. Výherci z minulého čísla: Ivana Šťastná, Marta Richterová, Jiří Novák obdrží poštou vstupenky do Severočeského divadla. Blahopřejeme!

k Ř í ž O V k a Antonín Macek: Nic neprospívá člověku více, než... (tajenka)
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Ty nejkrásnější trasy  
pro vaše výlety!

www.branadocech.cz

Objevte nejzajímavější  
místa v Ústeckém kraji.


