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Roudnice nad Labem
Galerie Moderního uMění
do 16/4 Pavel Kopřiva, Jiří Černický, 
  War zone

MěstsKá Knihovna
29/3 1000 Čteme dětem
29/3 1400 velikonoční kuřátka a pletení 
  pomlázek – knihovnická dílna
1/4 1500 Příroda Madagaskaru
5/4 1700 velikonoční aranžmá 
6/4 1700 Zahajovací koncert roudnického 
  hudebního jara 2017, 
  stamicovo kvarteto
10–11/4 velikonoční výstava
20/4 1900 roudnické hudební jaro: 
  Koncert tanečního orchestru
22/4 900 nostalgický bazárek
30/4 1630 Celoměstské pálení čarodějnic 
  na husově náměstí

Děčín
oblastní MuZeuM
do 31/3 Za obzorem
do 30/4 obrazy ticha… a jiné
do 30/4 horní města Krušných hor

Kub seniorů Zlatý PodZiM
Pondělí, středa, pátek od 900 do 1700 
společenské, kulturní a vzdělávací 
programy, přednášky, zajímavé besedy 
o zdraví a životním stylu, rady z domácnosti

sd střelniCe
24/3 2000 retro ples
26/3 1000 setkání akvaristů a burza
2/4 1500 odpoledne s Modravankou
30/4 1000 setkání akvaristů a burza
30/4 1800 Pálení střelnické čarodějnice 
14/5 1500 odpoledne s Moravankou
26/5 1900 Zábava na terase 
  s kapelou Falzet
28/5 1000 setkání akvaristů a burza
11/6 1500 odpoledne s Modravankou

děČínsKý ZáMeK
výstavy 
do 30/4 Za oponou
aKCe
9/4  Jarní dialogy
11/4  velikonoční benefiční koncert 
  pro viktorku
28/4  Mladí ladí Jazz 2017 – 
  Max vandervorst

Lovosice
Ks lovoš 
25/3 2000 Ples vína
30/3 1800 Flétnový koncert

Most
MěstsKá Knihovna
PřednášKy neJen Pro seniory 
25/3 930–1130  Jarní kurz tvoření – 
  doceupage
28/3 1700 Kde vládnou ženy
25/5  hana Maciuchová – Žena vlčí mák 
  (z cyklu „Knihovna hraje“)

oblastní MuZeuM
do 7/5  egypt – dar nilu 
do 31/8 třetihorní flora Mostecké pánve
do 31/12 vystavení obrazu 
  „vražda jeptišek v Mostě“

MěstsKé divadlo
23/3 1900 tajný deník adriana Molea
27/3 1900 Charleyova teta
30/3 1900 Cabaret
1/4  saturnin

9/4 1800 Klevetění ii.
15/4 1800 Gospel nigh
22/4 1900 České nebe
27/4 1900 starci na chmelu
28/4 1900 řidič paní daisy

hiPodroM
16/4  Parkury
20/5  Parkury
17/6  Parkury
19/8  Parkury
9/9  Parkury
13/5  Jarní cena města Mostu – 
  Memoriál dr. Frankenbergera, 
  Memoriál v. smolíka
28/5  Cena Jezdectví
21/7  dostihy PMu
26/8  velká letní cena Ústeckého kraje, 
  velká mostecká steeplechase
14/10  Cena zimního favorita, 
  svatováclavská cena
29/10  Českomoravská cena
11/11  rovinové dostihy
ostatní aKCe
3/6  extrem bike Most
11/8  hudební festival
8/9  den horníků

středisKo volného Času
25/3 1530 Jaro je tu 
  (pojďte  přivítat jaro procházkou po 
  Resslu s úkoly a opéct si buřtíka)

Louny
oblastní MuZeuM
úterý až neděle 900–1600 
archeologický skanzen březno u loun 
informace na tel. 415 652 456, 415 783 057
aKCe 
8/4 900–1600  rukodělná sobota
výstavy
do 31/12 stepy lounského středohoří

Galerie Města loun
do 14/5 tomáš Polcar – obraz

Kulturní důM ZastávKa louny
23/3 2000 Partička
25/3 1400 oslavy dvaceti let tK luna
1/4 2000 Královský ples královského 
  města loun
8/4 1800 soutěž orchestrů Zuš louny
16/4 1400 velikonoční odpoledne 
  s lounskou třináctkou
29/4 1000 hrajeme s orffem
30/4 1400 Májové odpoledne 
  s lounskou třináctkou

Litoměřice 
viCtoria onKo Club
DsPs 14, Kosmonautů, Litoměřice 
Pravidelné setkávání, pondělí 13–1430 hod. 

Klub ČesKýCh turistů litoMěřiCe
29/3  slavín – Želízy – Čertovy hlavy – 
  Klácelka – liběchov
5/4  dubičná – Konojedy – 
  dubí hora – Kravaře
12/4  Úštěk – ostré – opičí hlava – 
  Úštěk
19/4  Kokořín – jeskyně staráky – 
  Klemperka – šemánovický důl – 
  Jestřebice
27/4  Porschdorf/Česko–saské 
  švýcarsko – hohenstein – 
  Porschdorf 
1/5  Procházka litoměřicemi pod 
  sochami, aneb „Kdo se to na 
  nás dívá“

oblastní MuZeuM
do 26/3 Příroda Českého středohoří – 
  kresby Petra nesvadby
13/4–4/6 Fenomén Merkur

divadlo K. h. MáChy
30/3 1900 solo – best of pantomima
10/4 1900 rošáda 
  divadelní spolek Frída Brno
13/4 1900 Koncert Zuzany rzounkové 
  lesní roh, flétna, klavír
20/4 1900 velvet havel 
  hraje pražské Divadlo Na zábradlí

Chomutov
středisKo KnihovniCKýCh 
a KulturníCh sluŽeb ChoMutov
výstavy 
do 31/3 Fotoobrazy – odrazy
do 31/3 Chomutovské dámy vystavují 
  Galerie na schodech
do 31/3 Markýz Franz von bayros 
  sklepy Galerie Špejchar
do 31/3 obrazy – Josef Moulis 
  Galerie Lurago

Žatec
reGionální MuZeuM v ŽatCi
do 26/3 Čas odložil svůj šat
do 30/6 návrat řetězového mostu
do 18/6 65 let stálé loutkové 
  scény Jitřenka

ChráM ChMele a Piva
1000, 1300 a 1500 
Prohlídky Chrámu Chmele a Piva 
Otevřeno: úterý až neděle od 10–1700 hodin 
Pro více informací volejte 725 861 895

MěstsKé divadlo ŽateC
10/4 1800 Mára a Marcel Zmožek
11/4 1900 rošáda 
  divadelní spolek Frída Brno
21/1 1900 vítr / představení loutkového 
  divadla Jitřenka
22/4 1845 evžen oněgin

Kadaň 
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.

Ústí nad Labem
důM Kultury

19/4 1900 Poslední recitál Marty Kubišové

národní důM
23/3 2000 hudba Praha band
28/3 2000 ida Zalewska a Jakub Pluzek duo 
  – pocta Billie Holiday
8/4 1900 swingová tančírna
10/4 2000 Paul batto
22/4 2000 stoletá diskotéka haška 
  a dostála
25/4 2000 James harries
26/4 2000 okudžava v míru 
  20 let od smrti velkého barda
1/5 2000 Katie bradley
13/5 2000 stoletá diskotéka haška 
  a dostála

sKanZen ZubrniCe
8–9/4  velikonoce ve skanzenu
13–14/5 Jarmark
22/7  Pouť sv. Máří Magdaleny

severoČesKé divadlo
25/3 1400 Krajská postupová přehlídka 
  dětských skupin scénického tance
26/3 1700 Země úsměvů
28/3 1900 Caveman
2/4 1500 Putování ztracené kapky aneb 
  cesta tam a zase zpátky 
  hraje Divadlo Kapsa, Andělská Hora
4/4 1900 nabucco
7/4 1900 baletní miniatury

MuZeuM 
aKCe
23/3 1600 Muzeum čte dětem
25/3 1000–1200 a 1300–1600 
  dinosauří dílnička 
25/3 1500 výstavou „odneseno – domov 
  ve věcech“ s tomášem okurkou
29/3 1700 Ďáblova bible
výstavy
do 29/3 Ďáblova bible
do 11/6 setkání v prostoru
17/3–14/5 hájek
do 16/4 Cizí dům? architektura českých 
  němců 1848–1891
do 23/4 odneseno – domov ve věcech
do 18/6 nelítostný pravěk 
do 31/12 Klaus horstmann – 
  Czech – dialog s časem
do 2/4  archeologické nálezy v severních 
  Čechách, kresby luďka Markse 
2/4  exponát měsíce – Krajkový textil 
  ve sbírkách uměleckého řemesla

Teplice
KrušnohorsKé divadlo
24/3 1900 Wohnout
28/3 1900 láska
2/4 1700 Multikulturní festival lea 2017
3/4 1900 shylock
7/4 830 a 1000  hrátky na pohádky
10/4 1900 Pro tebe cokoliv

12/4 1930 anna K „ve světle“ 2017
18/4 1900 Cyrano
20/4 1000 a 1800  broučci
21/4 1000 a 1800  broučci
24/4 1900 tři české kvartety
25/4 1000 dva české kvartety
25/4 1900 Jiří suchý a Jitka Molavcová

důM Kultury
30/3 1900 altaj
4/4 1600 a 1700 o neposlušných kůzlátkách
5/4 1900 Koncert v modrém
6/4 1900 6. abonentní koncert cyklu a
9/4 1500 Kouzelná školka
12/4 1900 6. abonentní koncert cyklu b
26/4 1600 tančíme se starou sešlostí
27/4 1900 7. abonentní koncert cyklu a

reGionální MuZeuM
do 9/4  velká krajská přehlídka 
  výtvarných oborů základních 
  uměleckých škol Ústeckého kraje
28/4–27/8 nesmrtelná krása
28/4–28/5 výstava kostýmů výtvarnice 
  evy stolařové trejtnarové
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 4 nový web přinese více 
informací o bezbariéro-
vém přístupu na turistic-
ká místa v Ústeckém 
kraji a v Sasku

 5 Na krajskou kancelář 
Sdružení na ochranu 
nájemníků se obrací 
víc a víc lidí

 7 Jsou města v kraji 
přátelská k seniorům?

 8–9 Na místo v domově pro 
seniory si počkáte, i když 
ne dlouho

 12–13  Hejtman 
 Oldřich 
 Bubeníček 
 ustanovil 
 svůj poradní 
 orgán pro 
 seniory

 16-17 Po padesátce se o sebe 
musíte začít starat, říká 
populární zpěvačka 
Petra Černocká

 18-23 Co se děje v seniorských 
klubech v Ústeckém kraji

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 607 154 021.

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: 23. 3. 2017
Příští vydání: 22. 6. 2017, uzávěrka: 14. 6. 2017
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: Daniel Mareš, tel.: 607 154 021, 
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.

PartneřiHlavní partner

Milí čtenáři,
máte v rukou první 
letošní číslo čtvrt-
letníku nejen pro 
seniory. A co jsme 
si pro vás tentokrát 
připravili? V rozho-
voru s hejtmanem 
Oldřichem Bubeníč-

kem se dozvíte, proč zřídil svůj po-
radní orgán, který se věnuje právě 
seniorům. Lékaři z nemocnic Kraj-
ské zdravotní se jako první v re-
publice odhodlali k šetrné operaci 
lokte. Na která turistická místa na 
severu Čech a v sousedním Sasku 
se dostanou i hendikepovaní, po-
radí nový web, který právě vzni-
ká. A samozřejmě nechybí spousta 
článků od vás, aktivních seniorů, 
kteří se s námi dělíte o své zážitky 
z výletů anebo kulturních či spor-
tovních akcí.

Při pořizování rozhovoru se zpě-
vačkou Petrou Černockou nás na-
padlo, že bychom měli začít se se-
bou něco dělat. Totiž, ona vypadá 
úžasně. A její energii, šarm a vtip 
by mohl závidět kdejaký třicátník. 
I my jsme záviděli… A jak to dělá, 
že vypadá tak skvěle a přitom 
přespříští rok oslaví hodně zajíma-
vé kulatiny, které by jí nikdo nehá-
dal? Každopádně nám vnukla myš- 
lenku, že to jde. A když už je to 
jaro, je ideální čas začít. Mimocho-
dem, pětina Čechů trpí nadváhou 
nebo obezitou, které mnohdy ve-
dou i k velmi vážným zdravotním 
potížím. Zkusme začít o sebe tro-
chu pečovat. Vždyť jiné tělo nám 
nikdo nedá a zdraví je důležité.

Odstartujme jaro bez pamlsků 
a minimálně s procházkami, ideál-
ně i na kole.

Přidáte se?
 za redakci Martina Seewaldová

E D i t O R i a l

díky podpoře našich partneřů doručujeme a distribujeme seniorské listy seniorům v ústeckém kraji zdarma. 

Senátor                      
Jaroslav DoubravaMěsto Litvínov
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Letos přibude 81 tisíc 
důchodců
Ústecký kraj – Lidé, kteří chtějí získat starobní pen-
zi, musí mít odpracováno 33 let. Podle informací 
České správy sociálního zabezpečení letos přibu-
de asi 81 tisíc lidí. Dalších 33 tisíc zřejmě projeví 
zájem o předčasný důchod.  sl

Na SON se obrací více lidí
Ústí nad Labem – Stále více 
práce má krajská kance-
lář Sdružení na ochranu 
nájemníků v Ústeckém 
kraji. V roce 2016 se na ni 
s různými problémy obráti-
lo 234 lidí. Často to býva-
jí senioři, protože majitelé 
nemovitostí, ale případně 
i vedení družstev nebo spo-
lečenství vlastníků se snaží 
využít jejich případné ne-
znalosti práva.

Podle Zdeňka Balcara 
z ústeckého SONu je loňský 
nárůst klientů 164 procent 
oproti roku 2015. „Nejčas-
tějším problémem, kteří 
lidé mají, jsou nedostatky 
s vyúčtováním,“ uvedl Bal-

car. Lidé vyúčtování někdy 
dokonce nedostanou nebo 
ho dostávají pozdě, případ-
ně neúplná nebo chybná.

Velkou část agendy také 
tvoří pomoc lidem ve zhor-
šené životní situaci se získá-
váním příspěvku na bydlení.

Ačkoli se nejedná o ná-
jemníky, SON řeší i pro-
blémy bytových družstev 

a společenství vlastníků 
bytů. Velkým problémem je 
například porušování sta-
nov. „Stává se, že lidé v čele 
SVJ se snaží využívat různé 
díry ve stanovách,“ vysvětlil 
Balcar. Například neopráv-
něně využívají společných 
prostor domů, neřeší nutné 
opravy nebo členům zatajují 
různé informace. 

Podle předsedy SON Mi-
lana Taraby je ústecká or-
ganizace úspěšná a velmi 
aktivní. „Velmi dobře se zde 
vypořádali s obtížnými pod-
mínkami a zhoršenou soci-
ální situací, která v regionu 
panuje,“ pochválil své ús-
tecké kolegy.  sl

Nový web přinese více informací 
o bezbariérovém přístupu na turistická místa 
Ústecký kraj – Propojené 
webové stránky s detailní-
mi informacemi o bezbari-
érovosti hotelů, kulturních 
zařízení i restaurací, spe-
ciální jízdy na mosteckém 
polygonu pro hendikepova-
né i lékařské konference. 
Tak bude ve zkratce vypa-
dat projekt Česko-saské po-
hraničí bez bariér.

Právě Ústecký kraj a Svo-
bodný stát Sasko si celý 
projekt vzaly pod svá kříd-
la. Český web by měl vznik-
nout ještě do konce letoš-
ního roku. Nyní se začíná 
pracovat hlavně na stu-
dii bezbariérovosti našeho 
kraje. V Sasku již svou část 
webu mají. Právě z této stu-

die by mohly vzejít veškeré 
informace na nově webové 
stránky. Celkový rozpočet 
projektu bude činit zhru-
ba jeden milion eur. Téměř 
900 tisíc ovšem půjde z do-
tace. Na webech najdou 

hendikepovaní návštěvníci 
například informace o tom, 
kolik je například u muzea 
parkovacích míst, jak jsou 
řešeny výtahy či toalety. 
Ústecký kraj plánuje v rám-
ci projektu také uspořádání 
handbike maratonu na Lab-
ské stezce a Krušnohorské 
magistrále. „Na společném 
webu najdou informace tu-
risté od nás i z Německa. 
Velkou měrou tak pomůžou 
tyto údaje i turistice. I z ve-
letrhů cestovního ruchu 
víme, jak důležité a potřeb-
né jsou tyto informace,“ 
uvedl krajský radní pro ob-
last cestovního ruchu Zde-
něk Matouš. Projekt bude 
trvat tři roky.   luc

Ochrana 
rekreačních 
objektů

Návštěvnost re-
kreačních ob-
jektů má v prů-
běhu roku svá 
neměnná pravi-

dla. V zimních měsících 
je lidé obývají jen velmi 
zřídka, výjimku tvoří ob-
jekty vhodné pro celoroč-
ní užívání. Větší intenzita 
přichází teď s blížícím se 
jarem, kulminuje v létě, 
aby se sklizní zahradních 
plodů na podzim začala 
slábnout. Objekty se za-
zimovávají a čeká se opět 
na jaro. Celý tento cyk-
lus se neustále opakuje. 
V minulém roce policisté 
v Ústeckém kraji evidují 
163 případů vloupání do 
rekreačních objektů, kdy 
se způsobená škoda po-
hybuje kolem 3 miliónů 
126 tisíc korun. Pachatelé 
si rádi vybírají především 
odlehlé nezabezpeče-
né objekty. Není v silách 
Policie ČR, aby uhlídala 
všechny objekty. Starost 
o zabezpečení těchto ob-
jektů musí mít především 
jejich majitelé.

Jednoduché preventivní rady:
•	 Zabezpečte si rekreační objekt 

především mechanickými 
zábrannými prostředky 
(certifikované zámky, odolné dveře, 
mříže, uzamykatelné okenice)

•	 Pozornost bychom měli věnovat 
zejména stavebním otvorům 
(vstupním dveřím, oknům, terasám)

•	 Vyšším standardem ochrany 
je využití elektronické ochrany, 
případně připojení objektu na pult 
centralizované ochrany

•	 Objekt by měl být také správně 
pojištěn nejen proti krádeži, 
ale i proti požáru

•	 Nechlubte se před neznámými 
lidmi svým majetkem

•	 Cennější věci rozhodně 
nenechávejte přes zimu v objektu, 
odvezte si je!

•	 Důležitá je občanská solidarita. Při 
pobytu na chatě si všímejte pohybu 
neznámých osob a aut. Nebuďte 
neteční – dnes navštívil zloděj sou-
seda, zítra se to může stát vám!

•	 Při vykradení, zásadně nevstupujte 
do objektu, neuklízejte a věc nepro-
dleně oznamte policii

•	 Vše důležité pro vypátrání odci-
zených věcí a dopadení pachatele 
řekněte policistům.

 V. Hyšplerová, Policie ČR Ústecký kraj

P O R a D n a

Důchody letos 
vzrostly o 308 Kč
Ústecký kraj – Letos se důchody zvý-
šily v průměru o 308 korun. Prů-
měrný starobní důchod tak činí 
11 745 korun. Navýšení přijde stát 
na dodatečných 10,7 miliardy ko-
run. Starobní důchod pobírá zrhu-
ba 2,4 milionu obyvatel Česka. Je-
jich příjem se zvyšuje pravidelně 
vždy na počátku roku, a to o růst 
cen a třetinu růstu reálných 
mezd. Vloni se starobní penze 
zvýšila pouze o 40 korun.  sl

V   Č Í S L E C H

Příručka budoucího důchodce
Důležité informace shrnuje Příručka budoucího důchodce. Vysvětluje pod-
mínky nároku na důchod, způsob jeho výpočtu a výplaty, postup při podá-
ní žádosti o důchod. Obsahuje také tabulku důchodového věku a doby po-
jištění potřebné pro starobní důchod. Příručka je k dispozici v elektronické 
podobě na: www.cssz.cz/cz/o-cssz/informace/informacni-materialy/ 
publikace.htm, v tištěné podobě bude brzy zdarma k dispozici na OSSZ.

Bezbariérový vstup má už řada 
památek, třeba zámek Červený Hrádek 
u Jirkova. foto: zčh
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 3. 4. 13:00 Svaz důchodců ČR (restaurace)
 4. 4. 13:00 Svaz důchodců ČR (restaurace)
  10:00 Malířský kroužek (DDM)
  15:00 Arcus, z. s.
 5. 4. 13:00 Trénink paměti (restaurace)
  14:00 Cvičení (restaurace)
 6. 4. 09:00 PC kurz (DDM)
  10:00 Pěvecký kroužek (restaurace)
 10. 4. 13:00 KD Loko depo Ústí (jarní setkání – restaurace)
 11. 4. 13:00 Vítání jara – Svaz důchodců ČR 
   (restaurace, do 17 hodin)
 12. 4. 10:00 Malířský kroužek (DDM) 
   (trénink paměti + cvičení z tech. důvodů odpadá)
 13. 4. 09:00 PC kurz (DDM)
  10:00 Pěvecký kroužek (restaurace)
 18. 4. 13:00 Svaz důchodců ČR (restaurace)
  10:00 Malířský kroužek (DDM)
 19. 4. 13:30 KD Spolchemie (přednáška)
  13:00 trénink paměti (restaurace)
  14:00 Cvičení (restaurace)

 20. 4. 09:00 PC kurz (DDM)
  10:00 Pěvecký kroužek (restaurace)
 24. 4. 13:00 Svaz důchodců ČR (restaurace)
 25. 4. 13:00 Svaz důchodců ČR (restaurace)
  10:00 Malířský kroužek (DDM)
 26. 4. 13:00 Trénink paměti (restaurace)
  14:00 Cvičení (restaurace)
 27. 4. 09:00 PC kurz (DDM)
  10:00 Pěvecký kroužek (restaurace)

Statutární město Ústí nad Labem a Rada seniorů města Ústí nad Labem 
srdečně zve seniory na dubnové programy v DK Ústí nad Labem

Možné změny v programu budou včas vyvěšeny. Veškeré bližší informace: Mgr. Lenka Jaremová, tel.: 777 990 100

Seniory v kraji povede Alois Malý
Ústecký kraj – Senioři v Ústec-
kém kraji mají nové vede-
ní. Na únorové konferenci 
v Ústí nad Labem si 118 de-
legátů zvolilo novou Kraj-
skou radu seniorů. V jejím 
čele stane v příštích čty-
řech letech Alois Malý, kte-
rý post zastával i v minu-
lých letech.

Více než stovka delegátů 
z celého kraje nejprve zvo-
lila sedmnáctičlennou kraj-
skou radu. Volba předsedy, 
kterého volí rada ze svého 
středu, byla tajná. Kromě 
Aloise Malého, který dostal 
devět hlasů, kandidoval 
Zdeněk Balcar a Vilma Svo-
bodová.

Hlavní úkoly rady ve vo-
lebním období vyplynou až 
z květnového sjezdu Rady 
seniorů ČR. „Jedním z mých 
cílů je, aby Ústecký kraj pro 
seniory nad 70 let a těles-
ně postižené udělal v celém 
kraji dopravu zdarma,“ uve-
dl Malý. Ta by se měla týkat 
zelených krajských autobu-

sů a vlaků, které kraj objed-
nává. Staronový předseda 
vyzdvihl dobrou spolupráci 
s vedením Ústeckého kra-
je i se starosty měst a obcí 
v regionu a se Svazem dů-
chodců, což v některých ji-
ných krajích není běžné.  

Pozvání na konferenci 
přijal předsera Rady seni-
orů ČR Zdeněl Pernes, ná-
městek hejtmana Jaroslav 

Foldyna,  předseda výbo-
ru pro zdravotnictví Pavel 
Csonka i ústecká primátor-
ka Věra Nechybová. Podle 
místopředsedkyně krajské 
rady seniorů Květoslavy Če-
lišové to svědčí o tom, že 
práce krajské rady přináší 
své ovoce a že politici seni-
ory berou vážně. 

Senioři se nezabývali jen 
vážnými tématy, ale mohli 
se bavit i při zábavném vy-
stoupení Jiřího Krampola, 
kterého pozvali. Známý he-
rec a komik přijede na další 
seniorské akce v regionu.  sl

Farmářské trhy 
se vrátily do měst
Ústecký kraj – Jaro se nám po-
malu blíží. Pro obyvatele 
regionu budou i v březnu 
připraveny na náměstích 
farmářské trhy. Farmáři 
na obvyklých místech pro-
dávají své produkty, které 
jsou známkou té nejvyšší 
kvality. Tradiční Severočes-
ké farmářské trhy se konají 
pod záštitou hejtmana Old-
řicha Bubeníčka.  kuuk

Nová rada seniorů
Ústeckého kraje
Předseda: Alois Malý
1. Místopředseda: Květoslava Čelišová
Místopředseda: Alois Bělota
Členové: Zdeněk Balcar, Emílie Fryčová, 
Václav Hieke, Vilma Svobodová, 
Zdislava Binterová, Věra Franková, 
Jiří Dospěl, Věra Vejražková, Helena 
Krejčová, Josef Obršal, Hana Zelenková, 
Jaroslava Rucká, Helena Ryšavá, 
Helena Voctářová

Kde a kdy
děčín: Masarykovo náměstí 
29. března 800–1500 
Chomutov: náměstí 1. Máje 
25. 3., 8. a 22. 4., 6. a 20. 5. 800–1200

louny: Mírové náměstí 
18. března 800–1200 
teplice: náměstí svobody 
24. 3., 7. a 21. 4., 5. a 19. 5. 900–1700 
Ústí nad labem: Mírové náměstí 
23., 28., 30. března 900–1500

Kadaň: Mírové náměstí 
12. dubna, 10. května 900–1600

bílina: Mírové náměstí 
28. dubna a 26. května 900–1600

Most: 1. náměstí, Jahodové slavnosti 
27. května 800–1200

SL
20
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Nejde jen o penze, ale i o kvalitu života
Starobní důchod pobírá 
zhruba 2,4 milionu obyvatel 
Česka. Letos penze vzrost-
ly průměrně o 308 korun. 
Podle členky republikové 
a místopředsedkyně krajské 
Rady seniorů Květoslavy 
Čelišové je letošní valorizace 
oproti loňským 40 korunám 
určitý posun. „Ale s ohle-
dem na to, že průměrného 
starobního důchodu 11 745 
korun řada seniorů nedosa-
huje, musíme v boji za vyšší 
penze pokračovat,“ uvedla.

Letos došlo k citelnému zdražení 
potravin, služeb, pohonných hmot. 
Jaký dopad to má na život seniorů?
Už řadu let upozorňujeme na to, že 
penze v České republice jsou nízké. 
A každoroční valorizace v řádech de-
seti- nebo stokorun nic neřeší. V tom-
to kontextu samozřejmě jakékoli 
zdražení základních potravin a služeb 
je pro seniory velkým problémem. Už 
nyní většina z nich balancuje na hra-
nici chudoby.

Letos byly penze valorizovány 
o 308 korun. Což je víc, než vloni…
O to se spolu s Radou seniorů zasadi-
la důchodová komise. Samozřejmě, 
že valorizace 308 korun je vyšší než 
vloni, ale na druhou stranu je stále 
nedostatečná. Rada seniorů doufá, že 
návrh progresivnějšího růstu, který 
je teď už ve sněmovně, bude schvále-

ný. Současný systém je prostě špatný 
a nedůstojný.

Jaký systém by byl ideální?
Rada seniorů od začátku prosazova-
la zvyšování penze o růst nákladů dů-
chodců a o polovinu růstu reálných 
mezd. Ale jakýkoli další návrh, který 
projde parlamentem, bude výrazným 
posunem. Protože starobní důchod pod 
hranicí 8500 korun pobírá necelých 
200 tisíc lidí v České republice. S ohle-
dem na náklady na bydlení, jídlo… je 
to částka směšná. Uděláme maximum 
pro to, abychom přesvědčili poslance 
a senátory, že je nezbytné důchodcům 
vyjít vstříc a nenechat je živořit.

Rada seniorů považuje za důležitý 
i návrh zákona o sociálním bydle-
ní, který by měl vyřešit mimo jiné 
problémy desítek tisíc lidí, kteří žijí 
v nájemních bytech.

Jsem ráda, že se vůbec po letech vláda 
a parlament tímto návrhem zákona 
zabývají. Mám ale obavy, aby různými 
pozměňovacími návrhy zákonodárců 
nevznikl paskvil, který bude nahrávat 
podnikatelům s chudobou. Budeme 
samozřejmě sledovat, jak se k návrhu 
postaví jednotlivé kluby v Poslanecké 
sněmovně a Senátu. 

Tento návrh se ale netýká jen seni-
orů. Náklady na bydlení jsou v České 
republice vysoké a tvoří podstatnou 
část výdaje z důchodu. Řadě seniorů 
při zaplacení bydlení zbude jen mini-
mum z důchodu na jídlo a léky. Z vý-
zkumu sociálně vyloučených lokalit, 
který se uskutečnil v roce 2015, vy-
plynulo, že stále roste počet seniorů 
bydlících v ubytovnách. A když ne-
dokáží platit ani ubytovnu, odcházejí 
z donucení k rodinám, do domovů dů-
chodců anebo v těch nejhorších pří-
padech končí jako bezdomovci.

Mluvíme o penězích a praktickém 
životě. Ale co aktuálně nejvíce 
chybí seniorům?
Necelá třetina seniorů žije osamo-
ceně. Pokud nemají dobré rodinné 
zázemí, připadají si zbyteční a jsou 
z toho frustrovaní. Nám se v Ústí nad 
Labem ve spolupráci s vedením měs-
ta podařilo založit radu seniorů měs-
ta, která pravidelně pořádá řadu akcí 
určených pro každého seniora. Jde 
o setkávání v kulturním domě, kde 
se například mohou naučit praco-
vat s počítačem, jsou tam skupinky, 
které malují, zpívají, trénují paměť… 
Ale nejde jen o tuto náplň. Jde hlavně 
o to, že se tam senioři pravidelně se-
tkávají, že nejsou opuštění a zavření 
sami doma, že si spolu oživují vzpo-
mínky na mládí a prostě vznikají tam 
nová přátelství. A to si myslím, že je 
to nejdůležitější.  sl

Turistické linky v kraji 
zahajují provoz 1. dubna
Ústecký kraj – Již od 1. dubna 
se mohou cestující svézt 
každou sobotu, neděli a ve 
státní svátek turistickými 
linkami v celém Ústeckém 
kraji. Jako poslední byla 
podepsána smlouva o služ-
bách mezi krajem a společ-
ností AŽD Praha na tak-
zvané Švestkové dráze. 
Smlouva platí až do roku 
2021. Cestující se mohou 
svézt nostalgickým vozem 
na trati z Lovosic do Mostu 
už od dubna. Ústecký kraj 

připravuje zahájení provo-
zu turistických železnič-
ních linek. Jízdní řády na-
jdete na internetové adrese 
www.dopravauk.cz.  kuuk

Zemřela operní ikona
Ústí nad Labem – Ve věku 84 let 
zemřela dlouholetá sólistka 
ústecké opery Květa Koníč-
ková. Do povědomí diváků 
se hluboce zapsala mnoha 
nádhernými rolemi – napří-
klad jako Mařenka z Proda-
né nevěsty, Rusalka, Ven-
dulka v Hubičce, Kněžna 
v Čertovi a Káče, Marie Stu-
artovna, Tosca, Čo-Čo-San 
v Madame Butterfly nebo 
jeko Bess v Porgy a Bess. 
Rozloučení s Květou Koníč-
kovou proběhlo i v její do-
movské scéně – v Severo-
českém divadle.  dam

Turistické linky
Lodní doprava na Labi
Švestková dráha
Kamenický motoráček
Brtnický expres
Zubrnický motoráček
Středohorský motoráček
Podřipský motoráček
Doupovský motoráček
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Jana Wünschová
71 let, předsedkyně Klubu čes. turistů, Litoměřice
Zdravé město Litoměřice každoročně 
pořádá více než měsíční akci Místa 
přátelská seniorům, na které mohou 
senioři z města a okolí soutěžit o co 
nejvíce navštívených míst, které jim tato 
akce nabízí. Dále mají senioři možnost 
se zúčastňovat krátkých i delších 
turistických akcí, které jim připravuje 
Klub českých turistů čtyřikát týdně, a to 
celoročně. Dále je ve městě velmi činný 
Klub důchodců, který pořádá mnoho 
různých akcí – přednášek, cvičení, výletů, 
návštěvu divadel apod. Také knihovna 
K. H. Máchy pořádá pravidelné páteční 
dopoledne zaměřené na seniory.

Iveta Valterová
45 let, zaměstnaná, Litoměřice
Myslím, že pro seniory tady toho dělají 
hodně, tanečky, maškarní a podobné věci.

Tomáš Kareš
61 let, hudebník a pedagog, Ústí nad Labem
Myslím si, že obecně není stát příliš 
nakloněn seniorům. A od toho se odvíjí 
i vztah měst k seniorům. Nejsem si jist, 
jestli pár autobusů bez vysokého nástupu 
nebo jízdné zdarma od 70 let.

Lukáš Ravinger
35 let, obchodní zástupce, Teplice
Myslím, že ano, město se je snaží 
podporovat. A i neziskový sektor pro ně 
vytváří zajímavé aktivity. 

Hana Míčanová
42 let, zaměstnaná, Litoměřice
Dle mého názoru je nakloněné seniorům. 
Máme zde několik domovů pro seniory 
i hospic. Chodníky alespoň ve středu měs-
ta jsou uzpůsobeny seniorům a hendikepo-
vaným. Město plánuje umístění cvičicích 
strojů do Jiráskových sadů. Akce a kultur-
ní vyžití považuji také za dostačující. Ráda 
bych však poukázala na to, že mnoho seni-
orů žije na hranici chudoby. Ale za to ne-
může naše město, ale naše vláda.

František Kirchner
36 let, strážník, Velké Žernoseky
Je to šílené, přijde mi, že se na Litoměřicku 
a v Ústeckém kraji neděje nic. 

Radka Dvořáková
47 let, učitelka, Litoměřice
Vůbec mě teď nic konkrétního, co naše 
město dělá pro seniory, nenapadá.

Božena Belisová
71 let, Klub seniorů Most, Most
Osobně, i za klub seniorů v Mostě si 
myslím, že město Most je seniorům určitě 
kladně nakloněno. Z vlastních prostředků 
financuje provoz klubu seniorů, kde 
se scházejí senioři k různým besedám, 
mohou se účastnit zde provozovaných 
kroužků, pořádají se zde zábavy, město 
hradí i jarní promenádní koncerty pro 
seniory, na podzim organizuje den seniorů 
a ostatní aktivity pro seniory.

Simon Malá
41 let, zaměstnaná, Louny
Nějak jsem nepostřehla, že by něco naše 
město dělalo pro seniory. 

Veronika Kuchynková
21 let, studentka, Ústí nad Labem
Je tu dost domovů důchodců, co pro 
seniory třeba vymýšlí různé aktivity, od 
vyšívacích kroužků po výlety. Dobré by 
bylo, kdyby se do těchto aktivit mohli 
zapojit i senioři, kteří bydlí doma. 

Martin Žemlička
31 let, učitel, Jirkov
Mrzí mě, že cena za pobyt v domově 
důchodců je 18 000 a důchod máte třeba 
jen 10 000. Dobře, 8000 vám v některých 
případech přispěje stát, ale jste v zásadě 
na nule nebo platíte další servisy nebo 
produkty (masáže, pleny) z našetřených 
peněz. Žijete jen v pocitu pokojného dožití. 
Masáž za 500 Kč na hodinu je skutečně 
zlodějská cena.

Jiří Škoda
44 let, proděkan, Ústí nad Labem
Domnívám se, že vzhledem ke vzrůsta- 
jícímu počtu seniorů a zdůrazněme, 
že aktivních seniorů, bude každé 
město muset být seniorům nakloněné 
a vycházet vstříc jejich potřebám. 
Nebude to věc volby, zda ano, nebo ne. 
Nakloněno bude, a věcí dalšího řešení 
bude to, jakým způsobem se ta náklon-
nost bude projevovat.  sl

Je vaše město přátelské k seniorům?
Jak se žije seniorům v jednotlivých městech a obcích Ústeckého kraje? 
Je ve vašem městě dost aktivit pro starší generaci? Jste spokojeni s bezpečností, 
jízdným, vstupy do bazénů, na sportoviště, do kulturních zařízení? 
Zapojují radnice seniory do rozhodování o budoucnosti měst?
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Na místo v domově si počkáte, i když ne dlouho
Ústecký  kraj – Dostat místo 
v domově pro seniory není 
v Ústeckém kraji většinou 
záležitost dnů nebo týdnů. 
I když podle některých ře-
ditelů jsou i případy, kdy je 
žádost klienta takto rych-
le vyřízená. Záleží nejen na 
pořadníku, ale i mnoha as-
pektech, které je nutné při 
žádosti jednotlivého seniora 
posuzovat. Vedení domovů 
v Ústeckém kraji odhaduje 
čekací lhůtu od tří měsíců do 
jednoho roku. Někdy i déle. 

Obecně ale platí, že volná 
místa v domovech pro se-
niory nejsou. Jejich ředitelé 
shodně tvrdí, že kapacita je 
plně obsazená. Přijmout ně-
koho nového tedy mohou jen 
v případě, že se nějaké místo 
uvolní. Kdy se tak stane, ale 
nikdo neví. „Máme v pořad-
níku kolem 300 zájemců. Od-
hadnout dobu čekání na jed-
no místo je velmi obtížné,“ 
vysvětlila například ředitel-
ka Centra sociálních služeb 
Děčín Jana Skalková. 

Velmi záleží na zdravot-
ním stavu a sociálních po-
měrech žadatele. Když je 
vážně nemocný, potřebuje 
trvalou péči, kterou mu ne-
jsou schopní zajistit posky-
tovatelé terénních služeb, 
a nemá ani nikoho blízké-
ho, dostává přednost. Zále-
ží ale i na době, kdy senio-
ři žádost o přijetí podali. 
Často to dělají v předsti-
hu, aby si zajistili výhodné 
místo. Činí tak i v případě, 
že aktuálně do domova ne-

chtějí, protože jsou schopni 
se o sebe postarat. „Často 
potom žadatele obvolává-
me, zda na uvolněné místo 
chtějí nastoupit, nebo ještě 
ne,“ uvedl ředitel DS Krás-
né Březno Jaroslav Marek. 

Navíc ne každé lůžko je 
pro daného seniora vhod-
né. V některých domovech 
je část nebo i většina lůžek 
určena pro klienty se zvlášt-
ním režimem. Většinou jde 
o lidi, kteří trpí demencemi 
nebo Alzheimerovou choro-

bou, a vyžadující tedy speci-
alizovanou péči. Jindy může 
být volné místo v pokoji, 
který není vhodný pro imo-
bilní klienty. Například farní 
charita v Litoměřicích po-
užívá pro umístění klientů 
speciální bodový formulář, 
který lze najít na interneto-
vých stránkách domova.

Zřizovatelé domovů pro 
seniory do nich v posled-
ních letech investují ne-
malé částky. Snaží se tam 
vylepšit prostředí a přizpů-
sobit ho moderním trendům 
pro seniory. Do některých 
zařízení se bude investovat 
i v letošním roce.

Ústecký kraj dal peníze 
třeba na rekonstrukci uby-
tovacího pavilonu DS Šluk-
nov. „Rádi bychom udělali 
rekonstrukci výtahu uby-
tovacího pavilonu a máme 
v dlouhodobém plánu i in-
vestici do ubytovacího 
pavilonu v Krásné Lípě,“ 
uvedla ředitelka Dagmar 
Hluchá.

Pro seniory mají 
vždy otevřené dveře
Rada seniorů města Ústí nad Labem, 
která zasedá již druhým rokem, letos 
rozhodla, že MDŽ oslaví za přispění 
města všechny kluby dohromady, včetně 
veřejnosti. 

Město připravilo pro seniory 
bohatý program. K tanci hrála kapela 
Oli a taneční parket byl zaplněný až do 
večera.  Se svým blokem nejkrásnějších 
písní minulého století vystoupil zpěvák 
a herec Šimon Pečenka. Senioři si mohli 
užít i  několik vystoupení dětí z DDM. Při 
vstupu do sálu měla každá žena dostat 
růži, avšak zájem byl tak veliký, že již 
hodinu před začátkem byl sál zaplněný 
až k prasknutí. Růže nakonec rozdaly 
seniorkám děti v sále. Další velkou akcí, 
kterou město chystá pro seniory, bude 
v říjnu Den seniorů, který se v minulém 
roce setkal s velkým úspěchem.

Kluby seniorů, kteří využívají prostory 
v DK, které jim město zajistilo, se zde pra-
videlně střídají se svými akcemi. Z větších 
akcí, které se budou konat na jaře, to 
budou například Jarní posezení Klubu 
důchodců Loko depa Ústí, nebo Vítání 
jara Svazu důchodců ČR. Všechny kluby 
mají pro ústecké seniory dveře otevřené. 

Program setkávání visí v Domě kultury 
nebo v informačním středisku v paláci 
Zdar. Rovněž je pravidelně zveřejňován 
na stránkách města v sekci Rada seniorů. 
Při organizaci akcí pro seniory město 
navázalo dobrou splupráci s DDM, kde je 
několik kroužků pro seniory, s FSE UJEP, 
jejichž studenti v DDM vedou počítačový 
kurz, nebo například s knihovnou, jejíž 
akce pro seniory jsou klubům pravidelně 
oznamovány. Do budoucna máme naplá-
novanou větší spolupráci s Severočeskou 
vědeckou knihovnou. Ať už na společných 
akcích pro seniory, nebo třeba na zřízení 
knihobudky v DK. Plánovaná rekon-
strukce Domu kultury nebude mít vliv 
na provoz v restauraci, kde se senioři 
setkávají.  mul

 
Rada seniorů města 
a Statutární město Ústí nad Labem 
vyzývá k účasti v soutěži

ÚSTECKÝ SEN-ART 2017
VÝtVaRná sOutĚŽ PRO 
SENIORY z ÚSTÍ NaD LaBEM
Pravidla soutěže: 
Soutěž je určena pro seniory ve 
věku nad 60 let s trvalým pobytem 
v Ústí nad Labem, včetně uživatelů 
služby domovů pro seniory, jejichž 
zřizovatelem je Město Ústí nad Labem. 
Senioři mohou soutěžní práce doručit 
tajemnici Rady seniorů Ústí nad Labem 
do budovy magistrátu města na 
Lidickém náměstí Mgr. Lence Jaremové 
od 1. května 2017.

Soutěžní kategorie: 
1. ruční práce
2. kresba, malba, grafika
3. fotografie

Každý ze soutěžících může předat 
maximálně jednu práci v každé 
kategorii. Přihlášením do soutěže autor 

výtvoru dle soutěžní kategorie souhlasí 
s jeho prezentací na výstavě a na webu 
Statutárního města Ústí nad Labem, 
a to bez nároku na honorář. 

Vyhodnocení soutěže provede odborná 
porota, která z každé kategorie vybere 
tři nejlepší práce. Všechny práce musí 
mít popisek se jménem a příjmením, 
věkem a kontaktem (adresa a telefon) 
na autora. Vyhlášeni budou v rámci 
oslav Dne seniorů v říjnu. 

Průběh soutěže: 
První tři vítězná díla z každé kategorie 
budou zveřejněna na www.usti-nad- 
labem.cz. Všechna díla budou vysta- 
vena v Informačním centru města 
Ústí nad Labem. Po ukončení výstavy 
budou díla vrácena autorům.
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Ve Velkém Březně na 
Ústecku by ředitel Tomáš 
Kříž rád získal peníze na 
vybudování protipovod-
ňové stěny. Má projekt 
na na stěnu, která by do-
mov chránila proti pade-
sátileté vodě. Stojí totiž 
blízko Labe a v minulých 
letech býval zaplavený. 
„Doufám, že získáme pod-
poru. V případě povod-
ní bychom klienty stejně 
museli stěhovat, ale jen 
na několik dní. Stěna by 
chránila majetek a klienti 
by nemuseli dlouhé měsí-
ce čekat, až budou hotové 
opravy,“ vysvětlil.

V Žatci vedení domova plá-
nuje opravu fasády, výmě-
nu oken a úpravu vnitřních 
prostor. V Litoměřicích zase 
potřebují vyměnit elektro-
spotřebiče v kuchyni, protože 
jim pomalu končí životnost. 
Ředitelé ale dělají i menší in-
vestice, například nakupují 
moderní lůžka, která klien-
tům poskytují. V Bystřanech 
na Teplicku chtějí nový eva-
kuační výtah a udělat přístup 
do smyslové zahrady. V Roud-
nici nad Labem by se senioři 
měli dočkat zahradního altá-
nu pro letní aktivity, zahradu 
chce upravit i ředitel v Krás-
ném Březně.  lu

Ceny za pobyt v některých domovech seniorů
v Ústeckém kraji

děčínsko
Centrum soc. služeb děčín: 1lůžkový: 190 Kč, 2lůžkový: 180 Kč (za den bez stravy)
ds šluknov a Krásná lípa: 1lůžkový: 9.610 Kč, 2lůžkový: 9.300 Kč (za měsíc se strav.)

Chomutovsko
ds Kadaň: 1lůžkový: 9.720–10.440 Kč, 2lůžkový: 8.720–8.940 Kč (za měsíc se stravou)
ds Písečná: 1lůžkový: 9.600 Kč, 2lůžkový: 8.400 Kč (za měsíc se stravou)

litoměřicko
domov na dómském pahorku: 1lůžkový: 210 Kč, 2lůžkový: 190 Kč (za den bez stravy)
dd roudnice n. l.: 1lůžkový: 200 Kč, 2lůžkový: 185–190 Kč (za den bez stravy)

lounsko
ds u Pramene: 1lůžkový: 9.248 Kč, 2lůžkový: 8.639 Kč (za měsíc se stravou)
ds Žatec: 1lůžkový: 160–173 Kč, 2lůžkový: 160–163 Kč (za den bez stravy)

Mostecko
dss litvínov: 1lůžkový: 5.400 Kč, 2lůžkový: 4.500 Kč (za měsíc bez stravy)
ds barvířská: 1lůžkový: 8.877 Kč, 2lůžkový: 8.725 Kč (za měsíc se stravou)

teplicko
dd bystřany: 1lůžkový: 4.350–4.400 Kč, 2lůžkový: 3.840–3.890 Kč (za měsíc bez stravy)
Podkrušnohorské dss: 1lůžkový: 190 Kč, 2lůžkový: 170  Kč (za den bez stravy)

Ústecko
ds dobětice: 1lůžkový: 186–200 Kč, 2lůžkový: 166–175 Kč (za den bez stravy)
ds Krásné březno: 1lůžkový: 10.200 Kč, 2lůžkový: 9.600 Kč (za měsíc se stravou)
ds velké březno: 1lůžkový: nemají, 2lůžkový: 9.900–10.850 Kč (za měsíc se stravou)

Zámek Valdštejnů Litvínov
ZÁMEK VALDŠTEJNŮ LITVÍ-
NOV, který do dnešní po-
doby barokního zámku 
nechal v letech 1732–1743 
přestavět František Josef 
Jiří Valdštejn podle návr-
hu Františka Maxmiliána 
Kaňky, je celoročně pří-
stupný. V současné době 
nabízí několik expozic 
a výstav.

Srdce na tisíc způsobů 
jako nadčasový fenomén, 
srdce ve fotografiích i v dí-
lech vybraných umělců do 
30. 9. 2017 zhlédnete v ex-
pozici SRDCERÁJ autorů 
M. Cihláře a V. Richterové.

Na výstavě VÁNOCE PO 
CELÝ ROK můžete celoroč-
ně čerpat inspiraci na tra-
diční i zcela netradiční vý-
zdobu vánočních stromků.

Od 29. 3. do 23. 4. 2017 je 
výstava doplněna o JARNÍ 
A VELIKONOČNÍ DEKORACE. 
Dne 2. 4. 2017 proběhne 
v zámku a Zámeckém par-
ku velikonoční program.

Nově je přístupná, a to 
do 31. 12. 2017, expozice 
mapující historii výroby 
hraček zn. HUSCH v Hor-
ním Litvínově pod názvem 
FENOMÉN TOVÁRNY HELLER 
& SCHILLER.

Firma Viktora Hellera 
a Ernsta Schillera začala 
jako jedna z prvních v Čes-
koslovensku vyrábět me-

chanické vláčky a autíčka 
na pérový pohon. Výroba 
hraček začala již v roce 
1925 a pokračovala až do 
roku 1938, kdy majitelé 
židovského původu mu-
seli odejít z vedení firmy. 
Na výstavě jsou k vidění 
nejen hračky z plechu, ale 
i ze dřeva, poprvé jsou vy-
staveny hračky z období 
pokračující výroby v letech 
1938–1940, pod vedením 
německé firmy Kurt Schmi-
dt&Co., která spolupracova-
la také s německou firmou 
Märklin.  pr

Kontakt
ul. Mostecká čp. 1 
www.litvinov.cz

otevřeno: 
středa–neděle 10–12, 13–17 hodin 
(úterý pouze po telefonické domluvě 
a jen pro skupiny) 
pokladna: tel. +420 603 151 600 
vstupné (v ceně vstupného jsou zahr-
nuty prohlídky všech expozic): dospělí 
50 Kč, důchodci 30 Kč, děti a studenti 
20 Kč, rodinné vstupné 90 Kč

Velkobřezenský domov pro seniory z ptačí perspektivy.
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Péči mohou pacienti dostat i doma
Věra Kosová pracovala několik let 
jako zdravotní sestra v nemocnici, 
ordinaci i domově pro seniory. Nyní 
působí v agentuře Acme a poskytuje 
zdravotní domácí péči. Vykonává 
tak dále práci zdravotní sestry, ale 
u pacientů doma.

Jak jste se dostala k práci 
zdravotní sestry, která poskytuje 
zdravotní domácí péči?
Jsem vystudovaná zdravotní sestra. 
Pracovala jsme jak v nemocnici, 
tak v soukromé praxi i v domově 
důchodců, ale stále to nebylo ono. 
Chtěla jsem nějakou práci, kde bych 
měla větší svobodu. Po mateřské 
jsem proto nastoupila do agentury 
domácí péče.

Jak velká je to změna, v čem se to 
liší od nemocnice nebo domova 
pro seniory?
Liší se to hodně, v podstatě se to 
nedá srovnat. Největší rozdíl je ve 
svobodě času, kdy si ho organizuji 
sama a práci si také sama řídím. 
Když pracujete v nemocnici či 
ambulanci, tak je režim jasně daný, 
ráno přijdete, musíte poskytnout 

nějakou péči, splnit administrativu 
a odpoledne jdete domů. Tady 
dostanete plán a pacienty, které 
musíte navštívit. Zorganizuji si to, 
zavolám klientům a domluvíme se, 
kdy přijdu.

Jak práce probíhá, přijedete 
domů k pacientovi a děláte co?
Záleží na tom, jaký výkon musíte 
udělat. Poskytujeme zdravotní péči 
v domácím prostředí, tedy vše, co 

dělají sestřičky v nemocnici či nějaké 
ordinaci, my jsme schopni zajistit 
doma. Jedná se o injekce, pravidelné 
léky, provádíme převazy, ošetřujeme 
stomie nebo děláme rehabilitace 
a následnou péči. Záleží na tom, co 
je potřeba, a od toho se vše odvíjí. 
Když pacient potřebuje inzulin, 
přijedu, podám mu ho a odjedu. 
Když děláte rehabilitaci, trávíte zde 
samozřejmě mnohem více času.

Jaký je váš nejčastější pacient?
Většinou jsou to starší lidé, kteří 
jsou nějakým způsobem limitovaní. 
Mají třeba hole a nemohou dochá-
zet na rehabilitaci. Nebo potřebují 
dohled nad léky či pomoc s aplikací 
inzulinu. Hodně jsou to klienti po 
mozkové příhodě. To jsou většinou 
muži středního věku. Jde o to, aby 
se nezhoršoval jejich stav. Je to 
velmi tvrdá práce, jak pro klienta, 
tak pro terapeuta.

Ale máte s nimi asi jiný vztah, než 
kdyby byli v nemocnici.
Je tam větší důvěra, protože pokud 
k pacientovi docházíte dlouhodobě, 
vybuduje si k vám vztah.

Můžete ho přátelsky povzbudit?
Samozřejmě se stává, že přijdete 
a ten člověk není příliš naladěný. 
Třeba má ten den bolesti a necítí se 
dobře. Musíte ho proto motivovat 
k tomu, aby něco dělal. A když to 
bolí, tak mu vysvětlíte, že je to 
dobře. Protože cítí, že tam něco 
je. V drtivé většině jsou to velmi 
příjemné návštěvy. Mám jen hrstku 
lidí, kteří dokáží být nerudní, ale to 
dokážete v jejich stavu pochopit. 
Většinou se klienti na vás těší. 
Jsou to často lidé, kteří jsou na nás 
závislí. Nemají příbuzné a jsou sami. 
Vše nahrazujeme my.

Kdyby někdo chtěl dělat vaši 
práci, co musí splňovat?
Musí být vystudovaná zdravot-
ní sestra. Musí mít splněnou 
akreditaci, která je požadovaná 
ministerstvem. My jsme schopni 
jí zajistit praxi, pokud by si to chtěla 
vyzkoušet v terénu. Musí být zdatná 
ve výkonech, které provádí, protože 
jste v terénu sami. Pokud je dívka 
po škole, je ambiciózní a věří si, není 
jediný důvod, proč by to nemohla 
zkusit.  sl

Ústečtí lékaři drží další republikové prvenství
Prvenstvím v rámci České 
republiky se mohou pochlu-
bit renomovaní lékaři Ma-
sarykovy nemocnice. Pod 
vedením MUDr. Lubomí-
ra Koppa provedli vysoce 
specializovaný výkon na lo-
ketním kloubu. Jednalo se 
o artroskopicky asistova-
nou osteosyntézu zlomeni-
ny hlavičky vřetenní kosti, 
která byla prvním výkonem 
tohoto typu v rámci české 
operativy.

„Operovaný pacient utr-
pěl při pádu dislokovanou 
zlomeninu hlavičky vřeten-
ní kosti, která by se stan-

dardně řešila technikou 
krvavé repozice a vnitřní 
osteosyntézy. Tento ope-
rační postup vede často ke 

ztrátě výživy jednotlivých 
úlomků kosti, pooperač-
nímu ztuhnutí loketního 
kloubu či poranění vřeten-
ního nervu. Pro snížení ri-
zika pooperačních kom-
plikací byl proto zvolen 
miniinvazivní postup, kdy 
vlastní repozice úlomků 
a zavádění osteosyntetic-
kého materiálu byly prová-
děny artroskopicky asisto-
vaně, bez nutnosti otevírat 
postižený kloub,“ uvedl 
k výkonu MUDr. Kopp. Pa-
cient byl propuštěn třetí 
den po operaci do domácí-
ho ošetřování.  kz

Skoro čtyřicet procent lidí se bojí vakcín
Bezmála každý třetí klient Všeobecné zdra-
votní pojišťovny měl v uplynulém roce klíš-
tě. Prakticky všichni vědí, že se mohou na-
kazit klíšťovou encefalitidou, která může 
mít velmi vážné trvalé následky. Přesto však 
očkování proti této nemoci využila jen čtvr-
tina. Jedním z důvodů může být i to, že 38 
procent lidí nemá obecně důvěru v očková-
ní a bojí se vedlejších účinků. Vyplynulo to 

z průzkumu, který VZP uskutečnila začát-
kem března. Obavy z očkování jsou podle 
odborníků zbytečné. „Vakcíny, které jsou na 
trhu, jsou bezpečné. Jako u každého očková-
ní se může objevit zarudnutí a otok v mís-
tě vpichu, případně zvýšená teplota, úna-
va a slabost, ale tyto projevy za dva tři dny 
odezní,“ uvedl Roman Chlíbek, vědecký se-
kretář České vakcinologické společnosti.  ot

Oční přecitlivělost 
trápí každého 
druhého alergika
Až třetina Čechů trpí něja-
kou formou alergie. Nejčas-
těji na pyl, zvířata, určité 
potraviny, roztoče a prach. 
Navíc polovinu nemocných 
trápí oční alergie. Ta může 
zrak poškodit i trvale.

V Česku žije kolem 
3,5 milionu nositelů genů 
alergie. Zhruba 1,5 milio-
nu lidí trpí alergickou rý-
mou. Mezi nejčastější for-
mu alergií patří ta oční. 
Každou druhou alergii to-
tiž provázejí oční problé-
my. „Nejčastějším projevem 
oční alergie je zánět spo-
jivek. Ta je často spojena 
s jinou alergií, nejčastěji 
se sennou rýmou. Ačkoliv 
se záněty spojivek objevu-
jí nejčastěji během jarního 
období, mohou vznikat po 
celý rok. Nejzávažnější for-
my vznikající na jaře bývají 
způsobovány rostlinnými 
pyly,“ vysvětlil Pavel Sto-
důlka, přednosta sítě oč-
ních klinik Gemini.  pet
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Krajská zdravotní pamatuje i na seniory
Společnost Krajská zdravotní, a. s., jejíž osu tvoří pět nemocnic v Ústeckém kraji, 
konkrétně v Děčíně, Ústí nad Labem, Teplicích, Mostě a Chomutově, si v letošním roce 
připomíná 10 let od svého vzniku a současně hodnotí výsledky.

Loňský rok byl pro vedení 
Krajské zdravotní, a. s., 
a všechny její pracovníky 
úspěšný, a to nejen obje-
mem realizovaných inves-
tic a dobrou ekonomickou 
situací, ale především tím, 
že se v oblasti komplex-
ní zdravotní péče podařilo 
mnohé zajistit a zdokonalit 
pro pacienty, obyvatele Ús-
teckého kraje, mezi nimiž 
jsou významnou měrou za-
stoupeni senioři.

Co důležitého se tedy 
v roce 2016 podařilo?

Především zachovat v Ús-
teckém kraji statut Kom-
plexního onkologického 
centra pro pracoviště onko-
logie a nukleární medicíny 
v Masarykově nemocnici 
v Ústí nad Labem a detašo-
vané pracoviště v nemoc-
nici v Chomutově. Krajská 
zdravotní do nich masivně 
investovala s výrazným po-
dílem evropských dotač-
ních prostředků a peněz 
Ústeckého kraje. V Ústí 
nad Labem činily investi-
ce kolem čtvrt miliardy ko-
run a v Chomutově více než 
196 milionů korun.

Zahájením provozu PET 
centra a přístroje PET/CT 
v červenci 2016 v pavilonu 
ústecké Masarykovy ne-
mocnice V Podhájí tak spl-
nilo komplexní onkologické 
centrum všechny podmínky 
pro udržení statutu. 

Uskutečnily se plánované 
modernizace přístrojové-
ho vybavení v nemocnicích 
Krajské zdravotní v Děčíně, 
Ústí nad Labem, Teplicích, 
Mostě a Chomutově.

V září 2016 v ústecké 
Masarykově nemocnici za-
hájilo provoz nové oddě-
lení sportovní medicíny, 
nové fetomaternální cent-
rum, obě jako jediná takto 
specializovaná pracoviště 
v Ústeckém kraji, byla do-
končena první etapa velké 
rekonstrukce dětského pa-
vilonu.

V mostecké nemocni-
ci byla dokončena rekon-
strukce porodnice a stani-
ce šestinedělí a pokračují 
rekonstrukce interiérů, 
proběhla revitalizace pro-
stranství před poliklini-
kou  teplické nemocnice se 
vznikem dalších parkova-
cích míst. A mnoho zahá-
jených investičních akcí 
v krajských nemocnicích 
– v celkové výši tři čtvrtě 

miliardy korun – bude do-
končeno či zahájeno také 
v roce 2017.

Průzkumy dlouhodobě 
ukazují, že populace v Čes-
ké republice stárne, a paci-
entů v seniorském věku tak 
logicky bude dál přibývat. 
Proto chceme být na tento 
trend připraveni. Naši lé-
kaři a ostatní zdravotnic-
ký personál v pěti nemoc-
nicích Krajské zdravotní 
se snaží především starším 
pacientům, kteří hůře sná-
šejí hospitalizaci, pobyty 
v nemocnicích usnadnit. 

Pod hlavičku Krajské 
zdravotní se v roce 2015 
dostala oddělení následné 
péče v Zahražanech a v Ry-
jicích, jejichž nejčastějšími 
pacienty jsou právě senioři. 
A již v loňském roce se uká-

zalo začlenění obou odděle-
ní do Krajské zdravotní jako 
správný krok. Navíc ryjické 
pracoviště, zahrnuté mezi 
primariáty ústecké Masa-
rykovy nemocnice, v závě-
ru loňského roku získalo 
jako vůbec první z Krajské 
zdravotní, a. s., na základě 
splnění akreditačních stan-
dardů Spojené akreditač-
ní komise, o. p. s., (SAK ČR) 
akreditaci garantující vyso-
kou úroveň zdravotní péče.

Je mým velkým přáním, 
aby všichni pacienti zdra-
votnických zařízení pod 

logem Krajské zdravotní, 
a senioři obzvlášť, byli vždy 
spokojeni s péčí, která se 
jim dostane. Pro jeho splně-
ní uděláme maximum.

 Ing. Jiří Novák, předseda představenstva 
Krajské zdravotní, a. s.

Ing. Jiří Novák, předseda představen-
stva Krajské zdravotní, a. s.

MUDr. Petr Bauer vyšetřuje pacienta na interním oddělení děčínské nemocnice
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Splnil jsem slib a vznikl poradní 
orgán hejtmana pro seniory 
Hejtman Ústeckého 
kraje Oldřich Bube-
níček chce i v násle-
dujícím volebním 
období podporovat 
aktivity seniorů. 
Ostatně právě se-
niorské téma bylo 
jedním z hlavních, 
které prosazoval 
ve volební kampani 
před pěti lety.

Ústecký kraj byl první, 
který v roce 2012 ustano-
vil poradní orgán hejtma-
na pro seniory a zdravotně 
postižené. Proč jste se roz-
hodl jej založit?
Protože jsem to slíbil obyva-
telům našeho kraje ve vo-
lební kampani před pěti lety. 
A sliby se mají plnit. Zhru-
ba čtvrtina obyvatel našeho 
kraje je v seniorském věku. 
Uvědomuji si, jak je tato sku-
pina ohrožená. Chudobou, 
kriminalitou nebo například 
takzvanými „šmejdy“. 

Od členů tohoto porad-
ního orgánu se pravidelně 
dozvídám, v čem jim může 
kraj pomoci. Vše samo-
zřejmě záleží na financích, 
ale snažím se dělat maxi-
mum v rámci svých mož-
ností, aby činnost organiza-
cí zaměřující se na seniory 
a hendikepované byla pod-
porována. 

Co se například podařilo 
zrealizovat?
Cílem poradního orgánu, 
který jsme si dali hned na 
začátku jeho vzniku, je pře-
devším zkoordinovat veš-
kerou činnost, pravidelně 
se setkávat a upozorňovat 
na potřeby seniorů a zdra-
votně postižených. Ústec-
ký kraj pak v rámci svých 
kompetencí a možnos-
tí pomáhá s řešením těch 
nejpalčivějších. Důležitá 

je také následná podpora 
při jednání s orgány státní 
správy či místní samosprá-
vy v Ústeckém kraji. 

Řešili jsme mimo jiné se-
niorpasy, které už zdárně 
fungují a neustále rozšiřují 
své služby, zabývali jsme se 
zapojením osob se zdravot-
ním postižením do pracov-
ního procesu anebo jsme 
také partnersky podpořili 
vydávání Seniorských lis-
tů. Na základě zvýšení pre-
vence kriminality pácha-
né především na seniorech 
a hendikepovaných jsme 

uspořádali řadu preventiv-
ních akcí, na kterých vy-
stoupila celá řada odborní-
ků. Ti seniorům radili, jak 
se zachovat při rizikových 
situacích. 

Založili jsme také tradici 
soutěže pro seniory a se-
niorské kluby Senior Art 
a Nejaktivnější seniorský 
klub, jejíž vyhlašování je 
vždy spojeno se slavnost-
ním večerem v divadle, 
také letos už třetím rokem 
pořádáme kulturně-spole-
čenské akce na náměstích 
ke Dni seniorů.

Které organizace vám 
vlastně „radí“?
Do poradního orgánu je za-
pojený Výbor pro zdravot-
nictví a Výbor pro sociální 
věci, bezpečnost a sociálně 
vyloučené lokality, Komise 
sociální a zdravotní, Kraj-
ská rada osob se zdravot-
ním postižením, Rada seni-
orů Ústeckého kraje, Svaz 
důchodců Ústeckého kraje 
a Česká federace Spastic 
Handicap.

Jak se podle vás žije senio-
rům v Ústeckém kraji?

Ústeckému kraji se podařilo zrekonstruovat téměř všechny své domovy pro seniory. foto: kú úk
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Na to není lehká odpověď, 
neboť je to určené mnoha 
faktory, které nelze jed-
noduše ovlivnit.  Jako na-
příklad výše starobního 
důchodu. Určitě sleduje-
te každoroční nedůstojné 
valorizace penzí. Určitě se 
jinak žije seniorům, kteří 
mají důchod sedm tisíc a ji-
nak těm, kteří mají 15 tisíc. 
To ale kraj nemůže ovlivnit. 
Ale… Jednou z věcí, které 
spoluovlivňovat můžeme, 
je rozšíření nabídky akti-
vit pro seniory. V Ústeckém 
kraji fungují desítky a mož-
ná i stovky nejrůznějších 
klubů, svazů a dalších seni-
orských organizací, které 
pořádají výlety, zájezdy za 
kulturou, do lázní, nejrůz-
nější soutěže, a pokud jako 
senior máte chuť a možnost 
se zapojit, jistě je váš život 
kvalitnější, než když bude-
te zavřená doma. Ústecký 
kraj tyto aktivity finančně 
i jinak podporuje a budeme 
v tom pokračovat. Uvědo-
mujeme si, že kultura spo-
lečnosti se pozná i podle 
toho, jak se společnost sta-
rá o starší spoluobčany.

Vnímáte, co vyjma penze 
seniory ještě trápí?
Když při svých cestách po 
našem kraji hovořím se se-
niory, trápí je zejména bez-
pečnost a ohrožení chudo-
bou zejména v souvislosti 
s náklady na bydlení. Ale 
setkávám se i s tím, že 
v některých vzdále-
ných oblastech je 
hůře dostup-
ná zdravot-
ní péče. 
Ale ono 
nejde jen 
o uspo-
kojení 
potřeb 
seniorů. 
Víte co je 
také hod-
ně trápí? Ro-
dinné vztahy… 
že za nimi nejezdí 
děti, málo komunikují 
s okolím, mají pocit samoty 
a zbytečnosti. To je hodně 
smutné. Ale proto se snaží-
me pro seniory dělat maxi-
mum a spolu s krajskou ra-
dou seniorů a jednotlivými 
kluby pořádat akce spor-
tovní, kulturní, společen-

ské, vzdělávací a jiné akce, 
kam kterýkoli senior může 
přijít a najít si nové přáte-
le, vazby, vztahy. 

Například jsme prá-
vě uzavřeli Memorandum 
s ústeckou Univerzitou 
Jana Evangelisty Purkyně, 
ve kterém je také pamato-

váno na spolupráci 
v oblasti celoži-

votního vzdě-
lávání, tedy 

takzvané 
Univerzi-
tě třetího 
věku, kte-
rou senio-
ři hojně 
navště-

vují.
Také jsme 

prosadili sní-
žené seniorské 

i rodinné jízdné na 
turistických tratích, na 

Švestkové dráze, na lodní 
dopravě na Labi – která le-
tos nebude jezdit jen z Ústí 
nad Labem do Litoměřic, 
ale i na druhou stranu – do 
Děčína. Začíná už nyní od 
1. dubna a bude jezdit až 
do října.

Kraj je zřizovatelem poby-
tových zařízení pro senio-
ry. Je v nich dost míst?
Podařilo se nám zrekon-
struovat a zmodernizovat 
téměř všechny krajské do-
movy pro seniory, aby se 
v nich žilo lépe. Investo-
vali jsme do nich desítky 
milionů korun. Letos nás 
čeká rekonstrukce domo-
va ve Velemíně. Jednáme 
s tamní radnicí a vše je na 
dobré cestě. Je to skuteč-
ně jeden z posledních ne-
příliš důstojných domovů. 
Pokud vím, v domovech je 
míst dost. V našem kraji 
se na místo v domově už 
nečeká roky. Ale rád bych 
dodal, že pokud senior 
může zůstat doma, napří-
klad s pomocí nějaké so-
ciální služby, je pro něho 
lepší, aby v domácím pro-
středí zůstal.

Má kraj dost peněz na 
seniory?
Financování sociálních slu-
žeb přešlo pod kraje, ale 
peníze na ně jdou stále ze 
státního rozpočtu. Asocia-
ce krajů musela vyvinout 
obrovské úsilí, aby stát 

poskytl rozumnou částku. 
Po mnoha jednáních jsme 
prosadili navýšenou částku 
pro náš kraj, nicméně není 
v takové výši, jakou by-
chom potřebovali, aby soci-
ální služby byly bezproblé-
mově financované. 

Využíváme také dotací 
z fondů ESF a podobně. 

Ideální by bylo vícezdro-
jové financování, tedy za-
pojení financí  od státu, 
kraje, obcí, nadací i spon-
zorů. Největší tíha je však 
vždy na zřizovateli.

Zmínil jste Univerzitu 
třetího věku, jaké 
volnočasové aktivity kraj 
ještě podporuje?
Například projekt Seni-
or pasů, na který senio-
ři mohou u mnoha posky-
tovatelů v regionu čerpat 
výrazné slevy. Ty poskytu-
jí partneři po celé České 
republice. Projekt má za 
sebou již dlouhou histo-
rii. Už v roce 2008 se Rada 
Ústeckého kraje rozhod-
la, že se zúčastní projektu 
Rodinné pasy. V následné 
době vznikl systém uživa-
telů i poskytovatelů služeb, 
kteří poskytují držitelům 
pasů různé výhody. V roce 
2014 byl doplněný o projekt 
Senior pasů. Mezi seniory 
je o vydávání pasů mimo-
řádný zájem a vzhledem ke 
stále rozšiřujícímu se po-
čtu poskytovatelů služeb se 
očekává ještě větší. Pokud 
vím, v loni bylo v našem 
kraji přes 10 tisíc lidí, kteří 
využívají Senior pas. A také 
počet poskytovatelů služeb 
se rozšiřuje. Je jich v našem 
kraji přes 150 a v celé re-
publice necelé tři tisíce. Se-
znam všech poskytovatelů 
lze najít i na internetových 
stránkách projektu www.
seniorpasy.cz.  pr

„Uvědomuji si, 
jak jsou senioři 

ohrožení. Chudobou, 
kriminalitou 

nebo například 
takzvanými 

šmejdy.“

Hejtman Oldřich Bubeníček s vnučkou na leteckém dni v Roudnici nad Labem.

Oldřich 
Bubeníček
Oldřich Bubeníček se narodil 5. ledna 
1953 v Ústí nad Orlicí. Pracoval jako 
novinář a v roce 2012 byl zvolen hejt-
manem Ústeckého kraje. Je jediným 
hejtmanem KSČM v České republice. 
Od roku 2015 je také starostou Bíliny. 
Je ženatý, má tři děti.

P R O F i l
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Boccia a žatečtí senioři
Každé úterý si v našem Domově mohou klienti zahrát 
bocciu. Boccia je sport podobný francouzskému pétanque 
určený lidem s těžkým tělesným postižením, tedy i těm, 
kteří jsou odkázáni na invalidní vozík. Hráči mají k dis-
pozici dobře uchopitelné kožené míčky červené a mod-
ré barvy, podle nichž jsou rozděleni v družstvech. Důle-
žitou roli hraje bílý míček, tzv. „Jack“, jeho vhozením do 
pole určený hráč zahajuje hru, ostatní se pak postupně 
snaží dostat míčky své barvy co nejblíže k Jacku. Vyhrává 
ten, jehož míčky jsou u Jacka v početní převaze. V našem 
Domově hrajeme tuto hru ve 2 družstvech po 4 hráčích, 
pokud je o hru větší zájem, tak i ve větším počtu. Hráči, 
kteří se účastní hry pravidelně, nás reprezentují na tur-
najích, ve kterých soutěží s jinými domovy. Tato hra je 
zde velmi oblíbená, protože klientům nabízí možnost zku-
sit si něco nového, zasportovat si i přes svůj pohybový 
handicap, společně se pobavit a smysluplně trávit volný 
čas.  Domov pro seniory a pečovatelská služba Žatec

Program Na semaforu zelená
V roudnickém Domově 
důchodců vystoupili Jaro-
slav Beneš a Jana Kouto-
vá s písničkovým progra-
mem Na semaforu zelená 
ku příležitosti Mezinárod-
ního dne žen. Po vystou-
pení všechny ženy dosta-
ly krásnou květinu, která 
každou moc potěšila.

 Domov důchodců Roudnice nad Labem

Masopust seniorů
Klienti Domova pro seniory 
Krásné Březno si užívali 
masopust. Ve středu 22. 
února si mohli dát dobrůt- 
ky v masopustní kavárně. 
Všichni se pobavili i při tra-
dičním průvodu masek. 

 Domov pro seniory Krásné Březno

V DS Orlická měli ples
Senioři si užili již „16. ples 
DS Orlická“. Pro všechny 
zúčastněné byl připraven 
bohatý kulturní program, 
tombola, živá hudba i dob-
ré občerstvení. K poslechu 
i k tanci nám hrál „Mikeš 
band“ a o kulturní vystou-
pení se postarali žáci ze ZŠ 
Mírová. Dívky z této základ-
ní školy nám nejen krás-
ně zazpívaly, ale i předved-
ly břišní tanec. Dále se jen 
tančilo, zpívalo, dobře jedlo 
i pilo a mnoho účastníků 
plesu vyhrálo krásné dary 
v tombole. Milou návštěvou 
byla paní starostka Severní 
Terasy Mgr. Renata Zrníko-

vá, která nám přinesla také 
velice dobré slané i sladké 
pohoštění pro naše seniory 
spolu s darem do tomboly. 
Na našem „16. plese“ vlád-
la milá atmosféra, kterou 
jsme si všichni moc užili. 

 Domov seniorů Orlická Ústí nad Labem

Oslava narozenin
V našem domově se opět 
uskutečnila společná osla-
va narozenin, tentokrát 
klientů narozených v mě-
síci březnu. Pro oslaven-
ce byl 6. března připraven 
slavnostně prostřený stůl, 
výborný domácí zákusek 
a káva. Atmosféra zde byla 
opět příjemná, klienti si 
společně zavzpomínali i za-
smáli. Oslavy se jako vždy 
zúčastnil pan ředitel, který 
všem popřál hodně zdraví 
do dalších let a osobně kaž- 

dému předal tulipán, jako 
první připomínku blížícího 
se jara.  Domov pro seniory a pečova-
telská služba Žatec

V Jiříkově měli masopust
Masopustní veselí se nevy-
hnulo ani seniorům z Do-
mova Srdce v dlaních v Ji-
říkově. 27. února si všichni 
užili spoustu legrace  při 
dětských hudebních vy-
stoupeních. Všichni už se 
těší na příští rok.

 Domov Srdce v dlaních, Jiříkov

Krásnobřezenská univerzita
V rámci naší Krásnobře-
zenské malé univerzity se 
uskutečnila přednáška na 
téma Azorské ostrovy, kte-
rou si pro naše klienty při-
pravil ředitel archivu města 
Ústí nad Labem, pan Vladi-
mír Kaiser. Zajímavá akce 
se uskutečnila 8. února 
a už teď se všichni těší na 
další přednášky.

 Domov pro seniory Krásné Březno

Březen, měsíc čtenářů: 
i mezi seniory
Dříve býval březen nazýván měsícem knihy, od roku 2009 
je znám jako měsíc čtenářů. K celostátní akci knihoven 
se letos připojil také náš Domov. Začali jsme stylově, po-
zvání do Klubu seniorů přijala trojice nejpovolanějších, 
kadaňské knihovnice Jitka Klimešová, Jana Vlasáková 
a Hana Košťáková. Pro své posluchače si kromě poutavé-
ho povídání připravily také „přehlídku“ moderních, i dnes 
již klasických knih. Zájem klientů nakonec vyústil v re-
alizaci zajímavého nápadu, obyvatelé Domova se budou 
s knihovnicemi setkávat každé první úterý v měsíci na vý-
měnu či půjčení nových knižních titulů. Pro zajímavost, 
domovní knihovna není špatně zásobena, ti největší čte-
náři ji ale mají víceméně přečtenou. Naše podpora krásné 
celorepublikové akce pokračuje vyhlášením čtenářského 
kvízu, samozřejmě pouze pro klienty Domova (hrajeme 
o knihu dle vlastního výběru), a na konci měsíce chystá-
me další překvapení.  MěSSS Kadaň, Domov pro seniory
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Turisté se vydali na sněženky
Vyrazili jsme do lužního lesa a jako každý 
rok nás les ani letos 8. března nezklamal. 
Na konci lesa jsme dali krátkou pauzu se 
svačinkou. Potom jsme se rozdělili. Pilnější 
to dotáhli do Hněvic. 8,5 km celkem a „sla-
boši“ podél Labe do Roudnice 5 km. Já šel 
se „slabochy“, protože jsem si pochroumal 
malíček na pravé nožce. V Roudnici jsem 
navštívili cukrárnu Siesta. Kafíčko, víneč-
ko a hlavně nádherné zákusky z jejich vý-
robny. A ceny příjemné. Je to na pravém 
chodníku od trati směrem k náměstí nad 
provozovnou Monaco. Čas na odjezd vy-
šel akorát 14:07, opozdilci 15:07. Bez pro-
blémů. Počasí bylo nádherné, akorát, ani 
zima ani teplo  a bez deště a větru. Jenom 
ke konci těsně před Roudnicí to trošič-

ku u Labe na cyklostezce zafoukalo, ale 
opravdu málo.  M. Rajchl, Klub českých turistů Litoměřice

Turnaj 
v kuličkách

Družstvo z DS Orlická se 
zúčastnilo tradičního tur-
naje v kuličkách v DD Libo-
chovice. Náš Domov repre-
zentovali tito hráči: paní 
Nožičková, paní Paterová 
a pan Bobek. V celkovém 
pořadí jsme se umístili na 
nádherném pátém místě ze 
14. družstev. Paní Nožičko-
vá se umístila na bronzo-
vém třetím místě jak v ka-
tegorii žen, tak i v kategorii 
podle věku účastníků. Na-
šim hráčům gratulujeme za 
úžasnou reprezentaci naše-
ho Domova v Orlické.

 Domov seniorů Orlická Ústí nad Labem

Cvičení 
v Senior klubu
Dvakrát týdně se scháze-
jí cvičenky a členky Seni-
or klubu v Litoměřicích ke 
kondičnímu cvičení pod ve-
dením paní Milušky Zycho-
vé. Prostory Klubu seniorů 
jsou také využívány ke spo-
lečným setkání seniorů. Na 
programu jsou hlavně před-
nášky nebo besedy se zají-
mavými lidmi.

 Jana Štěpánková, Senior klub Litoměřice

Ústí nad Labem má svou 
latinskou kroniku. Po-
chází z roku 1614 a na-
psal ji Johan August 
Tichtenbaum. Patří k vr-
cholným dílům soudobé 
latinské literatury v Če-
chách.

Barokní sousoší Kalvá-
rie, z období kolem r. 
1720, se sochou ukřižo-
vaného Krista, klečící 
Pannou Marií a sv. Janem 
Evangelistou, stojí, ač se 
to kupodivu nezdá, po 
celou dobu své existence 
na stejném místě. V prv-
ní polovině 18. století 
bylo osazeno na důleži-
té křižovatce cest, které 
se tu ještě před brana-
mi města setkávaly. Roz-
mach města v 19. století 
přinesl výstavbu domů 
do jeho těsné blízkos-
ti – vznikl zde zájezdní 
hostinec. Při jeho rozši-
řování byla v jeho stěně, 
z úcty k tomuto sousoší, 
vytvořena nika, ve které 
je nyní sousoší umístěno, 
a nemuselo se tak pře-
misťovat ze svého místa.

Po vyhlášení českoslo-
venské nezávislosti se 
Litoměřice připojily 
k nově vzniklému stát-
nímu útvaru Německé 
Čechy. Litoměřice byly 
posledním městem Deut-
schböhmen, které se 
vzdalo invazním česko-
slovenským armádám 
až 27. prosince 1918.  

V Í T E ,  ž E . . .

Květinový ples v Roudnici

V našem Domově důchodců v Roudnici nad Labem se 
konal Květinový ples. Celým plesem nás hudebně provedl 
pan Hartman. Každý si mohl 16. února koupit výherní 
lístky a vyhrát krásné ceny, a to jen díky velmi štědrým 
sponzorům, kteří nám ceny na ples poskytli. Během 
plesu se nám  představila taneční skupina Caravana 
s orientálními tanci. Bylo to velmi příjemné odpoledne za 
doprovodu krásné hudby, tance a skvělého občerstvení. 
Opět se těšíme na další ples.  Domov důchodců Roudnice nad Labem

Dobrý voják Švejk v Kadani
Legendární Josef Švejk na kadaňské seniory nezapomněl. 
Opět po roce zavítal v rámci masopustního dne do králov-
ského města, jeho první kroky ovšem vedly mezi obyva-
tele Domova pro seniory. Hodinka ve společnosti nejslav-
nějšího vojáka české historie byla tradičně skvělá. „Pana 
Kubištu, tedy Švejka, jsme u nás přivítali již potřetí, a ani 
tentokrát nezklamal. Veselé vyprávění, historky a pís-
ničky se prostě neomrzí,“ hodnotí akci ředitelka zařízení 
Lenka Raadová. Půvabný doprovod a harmonikářský pod-
kres dělala Švejkovi Jitka Kubištová alias hraběnka Kakó-
ny. „Jezdíme k vám moc rádi. Přímý kontakt s diváky, oka-
mžitá reakce, to je pro herce vždy to nejlepší,“ usmívá se 
šlechtična.  Zdeněk Moravec, MěSSS Kadaň, Domov pro seniory
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Petra Černocká: Do padesátky  to jde, ale pak...
Zpěvačka a herečka 
Petra Černocká baví 
své fanoušky již 
téměř 50 let. Přesto 
je stále aktivní 
zpěvačkou, která bez 
problému zvládne 
vystoupení na živém 
koncertě, kde celou 
dobu srší energií. Tu 
si nejraději dobíjí při 
aktivním odpočinku 
nebo na chalupě na 
severu Čech.

V posledních měsících jste 
byla často na severu Čech. 
Jak často vystupujete?
Byly doby, kdy jsme hráli 
skoro pořád, skoro 20krát 
do měsíce. Ale to mi bylo 
také dvacet, takže jsem 
byla v jiné kondici. S mým 
mužem jsme to nyní vymy-
sleli tak, že v létě hrajeme 
o všech víkendech, ale přes 
týden si dáváme volno na 
chalupě, kterou máme tady 
na severu v Kytlici.  Někdy 
máme jenom pár vystou-
pení, protože jezdíme i do 
zahraničí. To si pak dám na 
pár dní pohov. Mě vystu-
pování strašně baví, ale to 
cestování dá zabrat. Kdy-
bych mohla hrát jen v Pra-
ze a okolí, tak hraji klidně 
i dvacetkrát měsíčně. Ale 
my za fanoušky jezdíme 
a při stavu silnic to není 
jednoduché. Možná by pan 
ministr dopravy potřeboval, 
aby mu někdo řekl, že to 
nezvládá.

Máte ve svých letech 
ještě nějaké plány nebo 
projekty?
Po pravdě již řadu let nic 
neplánuji. Když jste na svě-
tě tak dlouho jako já, tak 
zjistíte, že nejlepší věci se 
dějí tak nějak samy. Jakmi-
le se moc snažíte a moc vy-
mýšlíte, děláte nějaké velké 
PR, tak najednou zjistíte, že 
kvůli té snaživosti můžete 

být někomu i protivný. My-
slím si, že moje publikum je 
takové decentní, že se ne-
pohybuje na nějakých so-
ciálních sítích. Ani nechce, 
abych se fotila někde zle-
va a zprava, na Kanárech 
nebo kdo ví kde ještě. Tak-
že když třeba přijde dcera 
a řekne mami, budeme zpí-
vat ukolébavky, tak jdeme. 
Ona to celé připravila a pak 
jsme to CD nahráli. Chtěla 
bych ještě jedno CD udě-
lat, a to countryové. Ale to 
si ještě budu muset napsat 
pár písniček.

Píšete si je sama?
Slova i hudbu. Protože na 
ostatní není spolehnutí. 
A navíc ti nejlepší texta-
ři již tu nejsou. Pavel Vrba, 
Borovec a další. Dneska si 
lidé píší věci sami a vemte 

si, co je to za blbiny. Ráno 
jsem vstal, udělal tohle 
a pak tamto. To není text. Já 
chci, aby můj text měl něja-
kou poetiku, takže nezbý-
vá, než si to napsat sama. 
Já to zkoušela, ale nejde to. 
Navíc ono se tím dá těž-
ko živit, protože desky se 
už moc neprodávají. Dříve 
textaři z OSA chodily pení-
ze, dnes se jich prodá tak 
málo, že se neuživí.

Mluvila jste o tom, že 
odpočíváte. Jak?
Aktivně. Třeba každé úterý 
chodím cvičit. V pátek cho-
dívám na přednášky a po-
dobné akce. Mám kama-
rádku intelektuálku, která 
vždy vymyslí nějaký zají-
mavý program nebo najde 
nějakou výstavu. Takže ve 
všední dny si to dělám hez-

ké a v sobotu a neděli se 
hraje. A v létě jsem na cha-
lupě. Když je hezky, je po-
třeba být někde v přírodě.

Máte ji v Kytlici, jak jste 
k ní přišla?
Po válce tam zůstaly volné 
domy, do kterých se stěho-
vali lidé z celého Českoslo-
venska. A  shodou okolnos-
tí se stalo, že Kytlici jednou 
objevil Vlastimil Brodský, 
který byl můj bratranec. 
Tehdy přišel za mým ta-
tínkem a řekl mu, že našel 
krásnou obec, ale že se tam 
bojí. A že by byl rád, kdy-
by se tam také nastěhoval. 
Ve Vinohradském divadle 
pak ještě přemluvil několik 
dalších herců, kteří si tam 
také koupili chalupy. Takže 
svého času to byla ves s nej-
větší koncentrací umělců 
v Čechách. Někteří již tam 
nejsou, ale třeba po tátovi 
tam jezdí Marek Brodský.

Jste chalupářka, která 
musí mít zahrádku a vše 
ostatní kolem?
Už jsem trochu zvolnila. 
Když bylo třeba dát tu cha-
lupu do pucu, to jsme tam 
dělali hodně, podlahy, stále 
jsem něco natírala a šrou-
bovala. Ale naštěstí dům 
již je v dobrém stavu, takže 
už zbývá jen ta zahrádka, 
stromy a květiny. Manžel 
si vymyslel ještě skleník. 
Sice nevypadá na zahradě 
hezky, ale když si chce hrát, 
tak ať si tam ty okurky pěs-
tuje. Poslední léto vypada-
lo nadějně, že budeme mít 
lusky a už se chystal sklí-
zet. Ale všechno mu sežraly 
srnky. Vždycky tam vše se-
žerou. Lidé jsou ale sveřepí. 
Vysadí to znova. 

A slyšel jsem, že tam často 
jezdívá vnučka…
Ano. Ale záleží to také na 
tom, jestli přijedou děti 
z okolních chalup. Ona se 
tedy se mnou vždy zaba-
ví, ale co já. Ona pak chce, 
abych s ní celý den byla, 
a to pak nic neuděláte. Ne-
ustále vyžaduje pozornost. 
Ale když jsou tam její ka-
marádi, tak si tam neuvě-
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Petra Černocká: Do padesátky  to jde, ale pak...
řitelně vyhraje. Ani se jí 
pak nechce domů. Já pro 
ni udělám první poslední, 
mám ji strašně ráda, ale už 
mi schází ta energie. Tři 
dny jsou v pohodě, ale tý-
den už je horší.

Četl jsme, že jste velká 
zastánkyně zdravé výživy 
a zdravého životního 
stylu…
To je pravda. Zjistila jsem, 
že jak stárnu, tak to za-
čne být nutné. Do padesát-
ky to jde, svaly stále pruží. 
Ale pak je třeba něco dě-
lat, prostě dohlédnout na 
údržbu. Se stravou je to 
to samé. Ve dvaceti může-
te stláskat, co chcete, a tu 
energii vydáte. Ve stáří je 
to horší. Mám kamarádky, 
které se nehlídají a stěžu-
jí si na kolena a klouby. Já 
bych se tomu chtěla vy-
hnout, a tak trénuji. Také si 
dám nějaké vitamíny a cal-
cium, zinek. Ale základ-
ní věc je váha, hlídat se. 
Ale s věkem se figura mění 
a člověk si musí odříkat. Já 
přitom tak miluji zmrzli-
nu a buchty. Odolejte tomu, 
když někdo upeče.

Jak vzpomínáte na počát-
ky své kariéry?
To je jednoduché. Já už 
si skoro nic nepamatuji. 
(smích) Vzpomínám přede-
vším na konzervatoř, pak 
začátky s kapelou, protože 
na prvním koncertě mě vy-
pískali. To se nezapomíná. 
Pak se to začalo zlepšovat, 
poté přišel Zdeněk Merta, 
což byla nejslavnější éra, 

kdy jsme léta vyprodávali 
sály. To si rámcově pama-
tuji. Ale také často potká-
vám lidi, kteří mi připomí-
nají historky, o kterých už 
dávno nevím. Nebo když mi 
spolužačky ze školy říkají, 
že jsme byly na horách a já 
si na šponovky našila zápla-
ty. A já fakt nevím. Ale těch 
zážitků bylo za celý život to-
lik, že se to asi musí třídit.

Veřejnost vás zná hlavně 
jako Saxanu. Netrpěla jste 
třeba tím, že jste byla he-
rečka téhle role?
Já jsem nikdy nechtěla být 
herečka, takže mě to moc 
netrápilo. V době, kdy jsem 
natočila Saxanu,  jsem už 
měla kapelu a úspěšné pís-
ničky. Takže mě ani nena-

padlo být aktivní herečkou 
a jsme za to vděčná, proto-
že to je těžký život. Herci 
jdou z role do role. A když 
nemají roli, tak se trápí. 
Ono je to nespravedlivé. Ně-
kdo nemusí být tak dobrý 
herec, ale je v televizi a je 
známý. A na druhou stra-
nu jsou výborní herci, kteří 
hrají třeba někde v Hradci 
a té popularity se nedočka-
jí. U zpěvu je to mnohem 
snazší a můžete se rozho-
dovat sami. Já si napíšu text 
a hudbu, kterou chci zpívat. 
Ve filmu či divadle vám re-
žisér přinese scénář, kte-
rý může být i špatný, a vy 
to musíte odříkat. K filmu 
jsem se dostala, jen když si 
někdo vzpomněl. Třeba po-
kračování Saxany. A není 
to tak dávno, kdy jsem to-
čila film Andílek na nervy. 
To byla obtížná role, hrála 
jsem tam starostku. Ale vel-
mi mě to bavilo, i když to 
bylo namáhavé.

Co považujete za vrchol 
kariéry?
Období s Kardinálama 
a Zdeňkem Mertou. Byli 
jsme velmi nadšení a tvůr-
čí, stále vymýšleli něco no-
vého. Bavilo mne vymýšlet 
kostýmy. Režíroval nás Petr 
Novotný a ten by nikdy ne-
dopustil, aby to byl obyčej-

ný koncert, vymýšlel růz-
né scénky. To mě opravdu 
neskutečně bavilo. Nejlep-
ší představení, které jsem 
kdy hrála, se jmenovalo Můj 
Mikuláš Dačický. Zdeněk 
Merta na to dokonce na-
psal renesanční písně. Di-
váci koukali, protože chtě-
li slyšet Náklaďák a Píseň 
si se mnou broukej. Nás to 
tak bavilo, že neměli šanci. 
I když pak jsme jim to nako-
nec zahráli. Pak už to začala 
být trochu rutina. A pak mě 
začalo bavit, když jsme za-
čali hrát jen s kytarou.

Takže práce s vaším 
mužem vás baví?
Úžasně. My jsme za těch 15 
let tak sehraní, že si vymýš-
líme blbiny. Lidi to na vy-
stoupení nepoznají, protože 
se baví, ale my prostě nemá-
me rutinu. Navíc pokaždé 
máte jiné publikum a někdy 
zmáknout publikum, když 
jste na podiu jen dva, je do-
cela výzva. Třeba na něja-
kém firemním večírku, po 
rautu, když je to takové ko-
žené. Tak to je těžké. Pokud 
je nechytíte, tak se budou 
bavit. Na severu Čech ale 
publikum bývá většinou vel-
mi úžasné. V Praze je to jiné, 
to je hrozná konzerva. Tam 
hraju nejméně ráda. S kape-
lou to bylo jednodušší.

Hrajete i pro seniory?
Už několikrát a to je doslova 
pošušňání. Oni si tak strašně 
rádi povídají a jsou šťastní, 
že slyší písně svého mládí. 
Takže tuhle éru mám ještě 
před sebou. Jsou to lidé, kte-
ří moje písně opravdu znají 
a těší se na ně. Po koncertu 
si s nimi strašně ráda poví-
dám. Někdy i říkám, že jde-
me hrát pro penzisty. A pak 
si uvědomím, že vlastně je to 
pro mé vrstevníky.  lu

Petra Černocká
Česká zpěvačka a herečka. Narodila 
se 24. listopadu 1949. Vystudovala 
konzervatoř, vystupovala s několika 
kapelami, především se skupinou 
Kardinálové Zdeňka Merty. Její nej-
známější rolí je dívka Saxana ve filmu 
Dívka na koštěti, působila například 
i v divadle Semafor. V posledních letech 
vystupuje s manželem Jiřím Pracným.

P R O F i l

Petra Černocká s manželem Jiřím Pracným tráví spoustu času na chalupě v Kytlici.
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Děti z Valů potěšily seniory
Třináct dětí a tři pedagogové ze školičky na Valech vyrazili 
potěšit svou muzikou babičky a dědečky do Domova dů-
chodců U Nových lázní v Teplicích. Ve společenské míst-
nosti se 2. března sešlo mnoho lidí, vlastně bylo úplně plno. 
Tolik vlídných obličejů a trpělivého očekávání zapůsobilo 
na děti na okamžik jako kouzlo, a jindy bezprostřední ško-
láci najednou stáli plni nervozity a trémy před publikem. 
Nasadili jsme jako první píseň Myš domácí, během níž po-
stupně tréma opadala. Potlesk, který děti sklidily, vyloudil 
na jejich nervózních tvářích první uvolněné úsměvy a dále 
se zábava rozproudila způsobem, který by se dal přirovnat 
k energetické injekci. Nutno podotknout, že energie ne-
proudila pouze jednostranně – děti sice přijely potěšit ba-
bičky a dědečky, což se jim, myslím, do puntíku podařilo, 
ale rovněž dědečkové a babičky svým vlídným a aktivním 
přístupem během koncertu dobíjeli energii nám – vystupu-
jícím. Vzájemná radost a vlídnost trvala po celou dobu naší 
návštěvy a byla završena dárečky, které děti od obyvatel 
domova dostaly za odměnu. Jsme moc rádi, že se koncert 
vydařil a že jsme mohli udělat také my něco pro druhé. Pro 
děti je dobré si uvědomit, že i s handicapem, pro který čas-
to potřebují pomoci, mohou také samy pomáhat a být ak-
tivní. Těšíme se na příště.  Zuza Potočková, Arkadie Teplice

Masopust ovládli Pepíci
Vzpomínáte? Masopust 
2016 a bezkonkurenční Ses- 
try v akci. Rok se s rokem 
sešel a máme tady další 
skvělý masopust. A znovu 
to bylo o zpěvu. Tentokrát 
do Domova zavítali „praví 
a nefalšovaní Pepíci“ s kla-
sickými českými fláky.

 MěSSS Kadaň, Domov pro seniory

Zemřel Ladislav Skokan

Katedra geografie Přírodovědecké fakulty UJEP se zá-
rmutkem oznamuje, že ve věku nedožitých 84 let zemřel 
6. března docent Ladislav Skokan, dlouholetý člen kated-
ry a přední odborník na politickou a ekonomickou geo-
grafii. Ladislav Skokan se narodil 4. července 1933 v Mo-
ravských Budějovicích, kde též získal klasické vzdělání. 
Byl absolventem Geografické fakulty Lomonosovovy uni-
verzity, kde promoval s ekonomicko-geograficky zaměře-
nou prací pod prof. Isaakem Majergojzem. Své dlouholeté 
pedagogické působení spojil s Vysokou školou ekono-
mickou v Praze a Univerzitou J. E. Purkyně v Ústí nad La-
bem. Zde působil od počátku 90. let minulého století, po 
několik let též jako vedoucí katedry geografie. Za své pe-
dagogické působení byl v roce 2015 doc. Skokan oceněn 
medailí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR. 

 UJEP Ústí nad Labem

Čestný doktorát pro E. Koháka
V Císařském sále  ústecké-
ho muzea byl předán titul 
„doctor honoris causa“ prof. 
Erazimu Kohákovi, Ph.D. 
Udělení tohoto čestného 
akademického titulu ústec-
kou univerzitou reflektu-
je na nemalé zásluhy prof. 
Koháka o českou filozofii 
a československou i českou 
demokracii, kterou rozví-
jel a podporoval v rámci své 
akademické i občanské čin-
nosti doma i v USA.

Na slavnostní ceremoniál 
udělení četného doktorátu 
navázala 9. března bese-
da, na níž byla představena 

kniha Oheň a hvězdy. Jde 
o upravený překlad úspěš-
né knihy The Embers and 
the Stars, která vyšla v USA 
v roce 1984, a čeští čtenáři 
ji mohli číst pouze v sami-
zdatu.  UJEP Ústí nad Labem

Senioři mohou pěstovat 
petržel i z postele
Tady máta, rozmarýn, bob-
kový list. A tamhle zase 
ženšen, oregano, meduň-
ka… Senioři v Jirkově mají 
novou mobilní bylinkovou 
zahrádku. V úterý ji veřej-
nosti slavnostně předsta-
vili v Domově pro osoby 
se zdravotním postižením 
U Dubu. Jednou z těch, kte-
rá bylinky sázela, je klient-
ka domova Anna Buriano-
vá. „Dřív jsem zahrádku 
měla, takže jsem byla zvyk-
lá bylinky pěstovat,“ usmí-
vala se nad zelenou nadíl-
kou osmasedmdesátiletá 
důchodkyně. Její oblíbenou 
bylinkou je prý petrželka, 
ale pomáhala se všemi rost-
linami. „Je krásné se k tomu 
zase vrátit a vidět, jak to 
všechno kvete,“ dodala. 
Mobilní zahrádku předsta-
vují čtyři bytelné stolky na 
kolečkách. Tři už jsou plné 
substrátu a nejrůznějších 
bylinek. Ty senioři osáze-
li během září na zahradě. 
Čtvrtý stůl je určený na pře-
sazování. „Díky tomu, že 
jsou stoly vyvýšené, k nim 
mají dobrý přístup i klien-
ti na invalidních vozících, 
a dokonce i ti, kteří jsou 
upoutaní na lůžko,“ popisu-
je vedoucí sociálního úseku 
Veronika Nestlerová. „Navíc 

se s nimi můžeme pohybo-
vat po celé budově, a díky 
tomu dovézt tu krásu, zeleň 
a vůni klientům přímo na 
pokoj.“ Bylinky však v do-
mově nejsou jen na okra-
su či k očichání. Senioři si 
mohou třeba natrhat lístky 
meduňky do čaje nebo po-
sypat pomazánku na chlebu 
čerstvou pažitkou. Bylinky 
také použili na výrobky, kte-
ré budou prodávat v rámci 
jirkovského charitativního 
adventu. Zahrádku, nyní již 
umístěnou uvnitř budovy, 
otevřela slavnostně mís-
tostarostka Jirkova Dana 
Jurštaková. „U nás v rodině 
se říkalo, že zeleni a květi-
nám se daří tak dobře, jak 
dobře se o ně lidé stara-
jí. Tady je vidět, že tu máte 
všichni dobré srdce a šikov-
né ruce,“ vysekla poklonu 
nad rozkvetlými záhonky. 
Na sebe pak prozradila, že 
sama na zahrádce své kvě-
tiny nahlas chválí, aby jí 
dobře kvetly.  J. Dušek, Senioři Jirkov
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Veselí v Chlumci
Závěr roku 2016 byl pro 
členy Klubu seniorů města 
Chlumec pomyslnou „třeš-
ničkou na dortu“, co se akcí 
a vystoupení týče. Klubová 
rada sestavila program, aby 
byl co nejpestřejší, a tak se 
uskutečnilo několik akcí po 
sobě. V prosinci nejprve zá-
jezd do Drážďan na vánoční 
trhy a pak předposlední den 
v roce Setkání při znovu-
otevření rekonstruovaných 
prostorů kulturního domu. 
Zcela zaplněný sál nejen 
místními, ale i seniory zpřá-
telených klubů z Chabařo-
vic, Všebořic a Ústí nad La-
bem se bavil při vystoupení 
herce, moderátora a bavi-
če Jiřího Krampola. Tles-
kal pražským hudebníkům 
a zpěvákům Šimonu Pečen-
kovi a Běle. Zpíval a tančil 
při lidovkách, které hráli 
muzikanti z Povrlů. Silvestr 
pro seniory se vydařil nad 
očekávání a účastníci mají 
stále na co vzpomínat. Před-
silvestrovská zábava byla 
milým kulturním zakonče-
ním úspěšného roku. Zcela 
pracovně bylo pojato se-
tkání předposlední lednový 
den nového roku. V předsálí 
kina naši senioři hodnotili 
vlastní aktivitu a iniciativu 
při zajišťování a organizo-
vání vyžití v roce 2016. Byli 
seznámeni i s výdaji finan-
cí, které byly obsahem zprá-
vy o hospodaření za stejné 
období. Schválili předlože-
ný celoroční „plán činnos-

ti pro rok 2017“ a zvolili na 
příští období svoji Radu. 
Novinkou je založení turis-
tické sekce. Vedoucí sekce 
Jana Rokytová předložila 
harmonogram pěších výletů 
a túr. Dne 7. února se čtyři 
zástupci našeho klubu zú-
častnili „Krajské konferen-
ce seniorů“ v Ústí nad La-
bem. Mezi nově zvolenými 
členy krajské rady je Zde-
něk Balcar, místopředseda 
chlumeckého klubu. Blaho-
přejeme! Žijeme a chceme 
žít, ne jenom přežívat. Což 
dokazuje spousta akcí a ak-
tivit, které jsme v průběhu 
prvého roku naší existence 
absolvovali. Chceme v nich 
nadále pokračovat, abyste 
o nás věděli. Již je nás 80. 
Rádi do našich řad přiví-
táme nové zájemce. Děku-
jeme zástupcům města za 
finanční podporu, ale i za 
účast, když nás navštívíte. 
Též i za zpříjemňování na-
šeho života. Co se samotné-
ho přání týká, v tuto chvíli 
již netřeba mluvit v čase 
minulém. Co jsme si předse-
vzali, to jsme nejen splnili, 
ale nadále budeme plnit.

 Milan Louda, KS Chlumec

Spolky začaly rok 
vzděláváním
„Na přání většiny členů 
jsme díky ředitelce knihov-
ny Zdence Černé zajistili 
lektora a  začali  s trénová-
ním paměti,“ informuje ve-
doucí spolků Líba Žamber-
ská. Doufejme, že se paměť 
všem potřebným zlepší. 
Semináře o zdraví pokra-
čují. „Návrat ke zdraví“ je 
první z bloku přednášek 
doc. Ing. Heleny Kratochví-
lové.  Nepřestávají seminá-
ře  Oční cviky, Dechová cvi-
čení, Jóga prstů, SuJok atd. 
Oblíbená fyzioterapeutka 
Líba Zemánková zájemce 
21. 4. 2017 naučí správně 
používat tejpy; mnohé 
z nás si umí ulevit od boles-
ti právě pomocí tejpování. 
Projekt „Nejde jen o prsa“ 
se osvědčil. Národní ústav 
pro vzdělávání ocenil naši 
činnost  s přednáškami na 
středních školách a vzal si 
tento projekt pod svá kří-
dla. V přednáškách pokra-
čujeme po absolvování se-
mináře, který vedla MUDr. 
Miroslava Skovajsová, Ph.D. 
Jedná se o velmi důležitý 
úkol: bohužel Litoměřicko  
se v posledních letech do-
stalo do vedení ve výskytu 

rakoviny. Naše ambasador-
ky Jarka Výravová a Hana 
Miková sledují a zapisují  
každý uplavaný bazén v mě-
síci únoru (akce „Přeplavme 
svůj La Manche“, 34 km). 
„Přeplavat kanál La Manche 
je akce sledovaná ve všech 
klubech SenSen. Není dů-
ležité přeplavat, ale udě-
lat něco pro sebe! V těchto 
zimních měsících se více 
navštěvuje ergoterapie – 
keramika, pletení, vyrábění 
z papíru, Hama korálky, tvo-
ření jarní výzdoby, vazby, 
výpichy atd. Zdravotní cvi-
čení a skupinová relaxace  
si našly své zájemce a stále 
se další hlásí. Zveme všech-
ny, kdo mají zájem, každá 
zkušenost se hodí a společ-
ně se to lépe táhne. „Těšíme 
se na vás,“ zvou do spolků 
organizátorky.  Líba Žamberská, 
Spolky Úsměv = Zdraví a SenSen

Vyrazili jsme na 
francouzskou klasiku
Milovníci kultury pro ten-
tokrát vyměnili stříbrné 
plátno za divadelní prk-
na. Zážitek to byl v mno-
ha ohledech veliký, vždyť 
většina klientů navštívila 
divadlo naposledy před de-

sítkami let. „Je to rovných 
padesát roků, v sedmaše-
desátém,“ vzpomíná na své 
poslední představení jedna 
z účastnic divadelního výle-
tu. A na co a kam se obyva-
telé Domova vypravili? Do 
Orfea, na francouzskou hru 
„Bez obřadu“ (Sans cérémo-
nie; Jacques Vilfrid a Jean 
Girault), v podání kadaň-
ského ochotnického sou-
boru Navenek. Za pozvání 
a jedinečný prožitek děku-
jeme.  MěSSS Kadaň, Domov pro seniory

Senioři si udělali bramboráky

Senioři v Domově Srdce v dlaních v Jiříkově si udělali la-
hodné bramboráky. Vydařenou akci, při které si vaření 
ohromně užili, chtějí brzy zopakovat.  Domov Srdce v dlaních, Jiříkov

Děti v Domově Srdce v dlaních
Na Mezinárodní den žen si pro seniorky v Domově Srdce 
v dlaních v Jiříkově připravili překvapení. Zazpívaly jim 
děti z Mateřské školy Slunečnice. Akci si všichni přítomní 
moc pochvalovali.  Domov Srdce v dlaních, Jiříkov
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Krupka má novou kronikářku
Mnohaletou práci obecní 
kronikářky završila k po-
slednímu dni roku 2016 Rů-
žena Voráčková. Dvanáct 
let usilovné práce, shroma-
žďování informací nejrůz-
nějšího zaměření, pečlivé 
vedení podkladů a rozsáhlé 
a informačně nabité zápisy 
na věčnou paměť, to i mno-
hem více paní Voráčková 
zvládala s elánem a úsmě-
vem sobě vlastním. Stovky 
popsaných stránek několi-
ka svazků naší obecní, nebo 
chcete-li městské kroniky 
vypovídají o veškeré vyna-
ložené píli, pečlivosti a tr-
pělivosti. Od začátku roku 
2017 přebrala vedení obec-
ní kroniky Nikola Růžičko-
vá, absolventka oboru Ar-
chivnictví a pomocných věd 
historických na Filozofické 
fakultě Univerzity Karlovy. 
Výměna kronikářské strá-
že – tak bychom také moh-
li nazvat předání této pro 
město velmi důležité funk-
ce. „Děkuji paní Voráčkové 
za její dlouholetou a obě-
tavou činnost. Vaše práce, 
která zachytila současnost 

a minulost Krupky, je neo-
cenitelným bohatstvím pro 
budoucí generace,“ řekl bě-
hem slavnostního setkání 
s odcházející a budoucí kro-
nikářkou Krupky starosta 
města Zdeněk Matouš. Do 
funkce městské kronikář-
ky byla ve stejný okamžik 
uvedena Nikola Růžičková, 
která symbolicky převza-
la poslední svazek kroniky 
města. Na Městském úřadě 
Krupka je uloženo 6 svaz-
ků kroniky města s prvním 
zápisem z roku 1935. Starší 
kroniky a zápisy v podobě 
pamětních knih byly ode-
vzdány k uchování Státní-
mu oblastnímu archivu v Li-
toměřicích. Zájemci z řad 
veřejnosti mají možnost do 
kroniky města nahlédnout 
po předchozí domluvě.

 Rostislav Kadlec, Krupka

Mostečtí na bowlingu
Městská správa sociálních 
služeb v Mostě – příspěvko-
vá organizace uspořádala 
pro své seniory Novoroční 
turnaj v bowlingu. Turnaje 
se zúčastnilo na dvacet na-
šich seniorů z Domova pro 
seniory, ul. Barvířská a ul. 
Jiřího Wolkera, a z Penzio-
nů pro seniory, ul. Ke Kou-
pališti, ul. Komořanská 
a ul. Albrechtická. Turnaje 
se zúčastnil i ředitel orga-
nizace Ing. Martin Strakoš, 
který si společně se seniory 
zahrál, popovídal si s nimi 
a nakonec předal vyhod-
noceným ceny, které naše 
organizace nejlepším hrá-
čům věnovala. Oceněn byl 
i poslední hráč turnaje „ču-

librk“. A všichni účastníci 
si nakonec odnesli malou 
pozornost za svou aktivi-
tu. Mezi seniory panovala 
přátelská, i když bojovná 
atmosféra. Určitě se velice 
rádi při takovýchto sou-
těžních kláních setkávají 
a těší se na to, co jim při-
pravíme na příště. 

 Helena Houšková, kulturně-výchovná pracov-
nice, Městská správa sociálních služeb v Mostě

Beseda s pamětnicí holocaustu
Třída 9.B se účastnila společně s dalšími studenty na 
FF UJEP besedy s paní Doris Grozdanovičovou, která pře-
žila období holocaustu v terezínském ghettu. Paní Doris 
je velmi vitální dáma, která se 30. ledna podělila s naši-
mi žáky o svůj příběh, který zejména v době Protektorátu 
Čechy a Morava prožila. Její příběh byl plný emocí a doje-
tí. Žáci měli ještě dlouho po besedě o čem přemýšlet a ve 
škole se k besedě ještě formou diskuse vrátili. Vyplynulo 
z toho, že těchto setkání si žáci cení, protože se s historií 
seznamují mnohem intenzivněji než jen prostřednictvím 
učebnic ze školních lavic.  J. Lédl, ZŠ E. Krásnohorské

„Dárkový štěk“ pro psí útulek
V měsíci lednu proběhla mezi uživateli a zaměstnanci 
Domova sociálních služeb Meziboří Tříkrálová sbírka pro 
opuštěná zvířata, pobývající toho času v Městském psím 
útulku v Litvínově. Zadařilo se nad očekávání – a tak mohl 
být její výtěžek, čítající celkově 85 kg speciálního krmiva, 
předán 30. 1. v prostorách Domova zástupci útulku, panu 
Štefanu Horskému. Ani on ovšem nepřijel s prázdnou. 
Dorazil spolu se svý nerozlučným parťákem, psem Ťap-
kou, která o co má míň tlapek (o jednu při nehodě přišla), 
o to má větší srdce. A tak může spolu se svým pánem, po 
úspěšně absolvovaných zkouškách z canisterapie, přiná-
šet radost nejen v domovech pro seniory, ale i dětem ve 
školách či dětských domovech. Celá akce se nesla ve vel-
mi srdečném a bezprostředním duchu, koneckonců zde 
Ťapka nebyla poprvé. Kromě ukázky výcviku měli všich-
ni zúčastnění možnost si vyslechnout velmi poutavé vy-
právění o svěřencích útulku a jejich osudech. Z násled-
né diskuse vyplynula mimo jiné i občasná paralela mezi 
obdarovanými svěřenci a životem některých seniorů, kdy 
především kontakt s někým blízkým je tou nejhodnotněj-
ší devizou. A tak nezbývá než popřát všem „útulkáčům“, 
aby alespoň zčásti mohli prožívat toto, jak všichni doufají, 
přechodné období, v ovzduší pohody a porozumění. 

 Martin Krčka, fyzioterapeut, Domov sociálních služeb Meziboří

2. ročník Valentýnského 
turnaje v bowlingu seniorů
Na druhý ročník Valentýn-
ského turnaje seniorů se 
sešlo celkem 10 párů smí-
šených dvojic seniorů ze 
sportovního klubu senio-
rů města Mostu. Také ně-
kolik jednotlivců, kterým 
bohužel chyběli partneři, 
a tak do turnaje nezasáh-
li. Soutěžilo se na dvě kola, 
systémem, že jeden hrál do 
plných a druhý z dvojice 
dorážel zbylé kuželky. Toto 
je velmi oblíbené mezi se-

niory. Soutěžní klání bylo 
vyrovnané, mezi první 
a druhou dvojicí rozhodl 
pouhý 1 bod. První dvoji-
ce obdržela poháry, první  
tři dvojice medaile a diplo-
my, všichni účastníci pa-
mětní list z Valentýnského 
turnaje seniorů v bowlin-
gu s umístěním a počtem 
bodů. Už teď se všichni těší 
na 3. ročník Valentýna.

 Za sportovní klub seniorů zpracoval a celou 
akci organizoval Josef Houška

Trmičtí senioři uspořádali ples
Seniorský ples, který spo-
lupořádalo město Trmice, 
sociální komise a Klub se-
niorů Trmice, se neobyčej-
ně povedl. Zájemců bylo 
4. února tolik, že se do sálu 
restaurace U Kastnerů sot-
va vešli. Nepřišli jen senio-
ři a jejich přátelé z Trmic, 
na zábavu dorazili i hosté 
z Ústí nad Labem nebo Tep-
lic. Čekalo na ně občerstve-
ní, skvělá muzika a bohatá 
tombola.  Klub seniorů Trmice
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Senioři se baví
Ve městě Lom na seve-
ru Čech se konal už druhý 
ročník velmi oblíbeného, 
populárního a navštěvova-
ného plesu seniorů. Sál kul-
turního domu byl 4. března 
plně obsazen více jak 200 
seniory. Město si dalo vel-
mi záležet a výzdoba sálu 
byla ukázková. Ples zahá-
jila paní starostka města 
Bc. Kateřina Schwarzová. 
Program byl velmi dobrý. 
Vystoupili tanečníci ze sou-
boru z Teplic a s hodinovým 
programem vystoupili i zpě-
váci paní Pavlína Filipov-
ská a Karel Štědrý. Člověk 
musel obdivovat, že i přes 
jejich věk jsou stále velmi 
agilní a jejich známé hity 
rozezpívaly celý sál. Veliký 
úspěch měla tombola. Jed-
nak množství, ale hlavně 
neuvěřitelné ceny vyráže-
ly dech. Nutno říct, že něco 
takového jsem dosud nevi-
děl. A to nemluvím o tom, 
že veškeré náklady na ples 
hradilo město. Žádný senior 
nic neplatil – vstupné, chle-
bíčky, vždy pro čtyři lidi la-
hev vína zdarma, brambůr-
ky, arašídy atd. Vše provázel 
taneční orchestr, který 
k tanci hrál známé melo-

die. Závěrem musím kon-
statovat, že senioři v Lomu 
mají v osobě paní starostky 
osobu s velkým sociálním 
cítěním. Město, které není 
nijak veliké, věnuje velké 
finanční částky pro uspo-
kojování potřeb svých se-
niorů. Bohužel, jsou veliká 
města, která, pokud senioři 
něco potřebují, se vymlou-
vají na to, že nejsou pení-
ze. Měla by si vzít příklad 
z města Lomu. Jak se říká, 
vše to je o lidech. V tomto 
by paní starostka Schwar-
zová mohla být příkladem 
všem ostatním starostům 
v kraji i v celé ČR. Přeji 
všem seniorům z Lomu, aby 
se jim dařilo, a paní starost-
ce přeji, aby ještě hodně let 
pokračovala v podpoře seni-
orů a spravovala město ke 
spokojenosti všech obyva-
tel.  Alois Malý, předseda KRS ÚK

Podkrušnohorská 
liga zábavy
K důstojnému zahájení 
adventu přispěli i senioři. 
Dne 2. prosince proběhla 
v Citadele další Liga zábavy, 
tentokrát v duchu advent-
ním. Díky skvělé hudbě, 
o kterou se postarali Jana 
Loosová a Jiří Vitoušek, vě-
domostní soutěži, která je 
zábavná a poučná, odcháze-
jí návštěvníci v dobré nála-
dě, a navíc obohaceni o dal-
ší cenné poznatky z naší 
historie a života vůbec. 
Upřímné poděkování pat-
ří všem vystupujícím, žáku 
Ondřeji Krejčovi, který za-
ujal hrou na harmoniku, 
žákům ze ZUŠ v Litvínově 
a pěveckému sboru Zvonky 
ze ZŠ Hamr. K tradičně pů-
sobivým momentům večera 
patří vystoupení litvínov-
ských Sokolek. Velké po-
děkování patří též Citadele 
za vstřícnost a laskavé po-
chopení pro pořádání akcí 
pro seniory. Díky za příjem-
ně prožité chvíle v útulném 
prostředí v sále litvínovské 

Citadely. Absolutní prven-
ství z letošní soutěže Liga 
zábavy, kterou tak pečlivě 
a zajímavě připravuje mo-
derátor Jaromír Truhlář, si 
odnesl klub z Horního Ji-
řetína. Z druhého místa se 
radovali senioři z Meziboří 
a krásné třetí místo si od-
nesli soutěžící ze senior-
ského klubu č. 1 v Litvíno-
vě. O ligu zábavy projevují 
zájem i další. V té letošní 
jsme tak mohli přivítat klub 
Policie ČR Z Mostu a dal-
ší mostecký klub č. 6. Těší 
nás rovněž zájem seniorů 
z okolních měst. Senioři při 
takových akcích nezapomí-
nají na jubilanty. Tentokrát 
společně gratulovali Marii 
Šlamberové k jejím osmde-
sátinám. Již nyní se všich-
ni společně těšíme na dal-
ší Ligu zábavy v Citadele 
7. dubna 2017 v duchu veli-
konočním a v duchu vítaní 
jara, v duchu nových nadějí 
a životního optimismu.

 Za kluby seniorů Blažena Lochovská, RO-SD

V Chlumci slavili MDŽ 
s Harapesem a Kantorkovou
Senioři v Chlumci s dvou-
denním předstihem slavili 
Mezinárodní den žen. Ne-
byli sami, protože do zdej-
šího kulturního domu za 
nimi přijeli Vlastimil Hara-
pes a Miriam Kantorková. 
Vše tradičně uváděl Šimon 
Pečenka. Sál kulturního 
domu byl zaplněný k prask-
nutí a při historkách a vy-
stoupení hostů se všichni 
náramně bavili. „Chceme 
podobné akce pořádat čas-

těji,“ uvedl Zdeněk Balcar 
z místního Klubu seniorů 
Chlumec.  sl

Svěží vítr do myšlení seniorů
Chceme být flexibilní, svobodní a otevření všemu nové-
mu. Ač senioři (KS Most č. 2) – jdeme s dobou, nebojíme 
se nových změn, které ovlivňují náš život, udržují nás du-
chem mladé.  Bylo jen otázkou času, kdy si založíme vlast-
ní webové stránky. Podařilo se. Zasloužila se o to hlavně 
paní Květa Štěpánková, správce stránek. Náš klub č. 2 má 
jako první na Mostecku své webové seniorské stránky, na 
nichž se „klubově“ žije. Všichni mají možnost vyjádřit svůj 
názor, informovat se, zhlédnout fota z klubových akcí, se-
známit se nabídkami činností celého KS Most.

 L. Blumenthalová, KS Most

Ďáblický a Čimický háj 
Nesmělé slunce prvního 
březnového dne vylákalo 
velký počet našich turistů 
objevovat neznámá místa 
v katastru Prahy. Ďáblický 
háj má turistům vskutku 
co nabídnout. U hvězdárny, 
kde začalo naše putování, 
je nejkrásnější panorama-
tický výhled v Praze. Do-
hlédli jsme na Říp, Dlou-
hý vrch, Sedlo, Milešovku, 
Kletečnou, ale i Bezděz, Ješ-
těd a v dáli v mlze Krkono-
še. Hvězdárna je na malém 
vršku, který se tváří trochu 
jako velehora, je kamenitý, 

a má dokonce jako správný 
kopec křížek. Dále po žluté 
a zelené značce jsme se vy-
dali lesoparkem kolem nej-
vyššího bodu háje 359 m n. 
m. a zvlněným terénem po 
těžbě buližníku a několika 
zatopenými doly směrem 
k Čimickému háji. V půli 
cesty jsme se setkali s další 
naší partou, která se vyda-
la o vlak později, a společ-
ně jsme došli až k botanic-
ké zahradě. Zde jsme se 
pokochali několika krásný-
mi výhledy na Prahu, prošli 
se vinicí sv. Kláry. Někteří 
pak po 6,5 km odjeli busem 
do Prahy, někteří ještě pro-
šli Stromovkou do Podbaby 
k vlaku a část z nás pokra-
čovala po nábřeží Vltavy až 
do Holešovic. Počasí si snad 
spletlo datum, neboť bylo 
přímo aprílové.  Jana Wünschová, 
Klub českých turistů Litoměřice
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Jedeme do Paříže!

V Městské správě soci-
álních služeb v Mostě – 
příspěvkové organizaci, 
konkrétně v Domově pro 
seniory, ul. Jiřího Wolkera, 
odstartovali celorepubliko-
vý projekt na podporu akti-
vizace klientů domovů pro 
seniory z celé České repub-
liky „Jedeme v tom společ-
ně“. Projekt vyhlašuje Do-
mov pro seniory Vrbno pod 
Pradědem. Do letošního 
ročníku je přihlášeno 53 do-
movů pro seniory a zaříze-
ní sociálních služeb z celé 
České republiky a dvě zaří-
zení ze Slovenska. Do této 
akce jsme se s očekáváním 
zapojili i my. Naši senio-
ři už 14 dní trénovali, aby 
byli na tuto soutěž připra-
veni. Zapojeny budeme mít 
i dva povolené dobrovolní-
ky. Smyslem celého pro-
jektu je motivovat seniory 
k pohybu. V tomto případě 
jde o jízdu na šlapadle či ro-
topedu. Každý přihlášený 
domov má mít na pomyslné 
mapě závodu nastavenou 
trasu se stejným startem 
a cílem. Startuje se hypote-
ticky na Pradědu, cíl je v Pa-
říži. Trasa je dlouhá 2000 
km. Ujeté kilometry se ka-
ždý den za celý domov sčí-
tají. Soutěžit se může pou-
ze od pondělí do pátku ve 
stanovenou dobu a pravidla 
určují čas dvě hodiny den-
ně, aby byly podmínky pro 

všechny stejné.  Našlapané 
hodnoty se každý den hlásí 
na dispečink, který je samo-
zřejmě v Domově důchod-
ců ve Vrbně pod Pradědem.  
Záštitu nad projektem pře-
vzala manželka prezidenta 
České republiky paní Ivana 
Zemanová, dále 1. místo-
předseda vlády a ministr fi-
nancí Andrej Babiš, europo-
slanec Tomáš Zdechovský 
a další. Zahájení akce u nás 
se ujal ředitel organizace 
Martin Strakoš a Venuše 
Zaspalová, pověřená vede-
ním zařízení. Pan ředitel 
popřál všem aktérům hod-
ně sil a elánu a sám provedl 
první „šlápnutí do pedálů“. 
Během prvních dvou hodin 
se na rotopedech vystřídali 
téměř všichni, tj. 10 našich 
přihlášených závodníků. 
Atmosféra během prvního 
dne byla pozitivní a nadše-
ná. Všichni se chtěli dnes 
zapojit. Dokonce nám po-
mohl hned první den i náš 
dobrovolník. Na další dny 
máme již připravený har-
monogram jízd. Výsledek 
prvního dne je překvapují-
cí. Dohromady jsme najeli 
81 kilometrů, což je úžasné 
a nečekané. Tak nám všich-
ni držte palce, ať to všech-
no fyzicky, duševně i časově 
zvládneme a úspěšně doje-
deme směrem k cíli, to je do 
Paříže.  Helena Houšková, 
kulturně-výchovná pracovnice

Senioři a masopust
Do našeho žateckého Do-
mova pro seniory zavítal 
masopustní průvod masek 
s muzikou, který pořáda-
la MŠ speciální. Děti přišly 
28. února potěšit naše kli-
enty a zároveň jim připo-
menout starou českou tra-
dici masopustu, který končí 
právě v úterý 28. února den 
před Popeleční středou. 
Protože tato tradice se čas-
to pojí s vepřovými hody, 
mohli naši klienti ochutnat 
jitrnice a tlačenku, kterou 

jim průvod MŠ nabídl. Spo-
lečně si všichni zazpívali 
známé písničky v doprovo-
du harmoniky pana ředite-
le MŠ.  Domov pro seniory a pečovatelská 
služba Žatec

Předání peněz 
na kostelní zvon
Domov pro seniory v Žatci 
navštívil otec Vilém, který 
v naší kapli slouží pravi-
delné bohoslužby. Při této 
příležitosti mu byl předán 
symbolický šek s peněžní 
částkou 6 000 Kč, jako pří-
spěvek na zhotovení zvo-
nu v poutním Liběšickém 
kostele. Na tuto částku se 
složili někteří zaměstnan-
ci a klienti Domova společ-
ně s Domovem Kamarád 
– LORM. Reagovali tak na 

vyhlášení sbírkové výzvy 
Liběšické farnosti u příle-
žitosti 100. výročí zrekvíro-
vání zvonu.  Domov pro seniory a pe-
čovatelská služba Žatec

Turnaj ve cvrnkané
Roudničtí senioři se zúčast-
nili turnaje ve cvrnkané 
v Domově důchodců v Libo-
chovicích. Umístili jsme se 
na pěkném 7. místě. Celý 
turnaj jsme si moc užili 
a už se těšíme na další 
podobné akce. 

 Domov důchodců Roudnice nad Labem

Ve znamení kočičích tlapek
Pravidelná setkávání oby-
vatel Domova se zajímavý-
mi a inspirativními lidmi 
rozšířila další dvě jména. 
Pozvání do našeho Klubu 
seniorů přijaly Petra Kos-
zilová a Monika Synko-
vá z kadaňského kočičího 
útulku Petronella. Nepřišly 
samy, doprovod jim děla-
li šestiletý Mikeš, čtyřletá 
Kecka a ještě o rok mladší 
Micka. Jak jsme se vzápětí 
dověděli, šlo o pouze malou 
část z celkového počtu ko-

čičího osazenstva, v sou-
časné době pobývá v za-
řízení na dvaasedmdesát 
zvířat.  MěSSS Kadaň, Domov pro seniory

Turnaj v kuželkách
Pro naše klienty jsme 
uspořádali turnaj v kužel-
kách. Akci si všichni moc 
pochvalovali. Tři nejúspěš-
nější vyhráli hezké ceny. 
Všichni už se nemůžou do-
čkat dalšího turnaje.

 Domov pro seniory Krásné Březno

z   k L u B ů

2 2



K Ř í Ž O V K a V tajence najdete citát Karla Čapka

Skleněné obklady propůjčí interiéru nový barevný kabát
Sklo je ideální materiál pro všechny inte-
riéry, které chtějí na první pohled komuni-
kovat, že jdou s dobou, nebo že ji dokonce 
předběhly. Sklo hraje v současném inte-
riéru naprosto nezastupitelnou roli, a ať 
už je cílem minimalistická čistota, nebo 
výrazný barevný akcent, není materiálu, 
který by se elegantněji zhostil této role. 
Možností, jak ozvláštnit interiérové stěny, 
je dnes bezpočet. Barevný nátěr je tou 
nejčastější variantou, velikou oblibu mají 
i tapety a různé cementové stěrky. Hledá-
me-li ale materiál, který dokáže naplnit 
touhu současnosti po jednolitosti, hlad-
kosti a moderním vyznění, těžko najdeme 
lepší, než je sklo. Možnost velkých ploch 
s minimem spár, snadná údržba, dokonale 
hladký povrch a nespočet dalších výhod 
přináší skleněné obklady.

Odolný materiál šetrný 
k životnímu prostředí
Již dobře známá skla Lacobel a Matelac lze 
použít na stěny, posuvné dveře a nábytek, 
který si zachová svůj originální vzhled po 
celé dlouhé roky. Průmyslová technologie 
používaná pro aplikaci laku na zadní 
stranu skla jej činí daleko odolnějším vůči 
poškrábání a dává mu jednotný a trvalý 
vzhled. Navíc jsou obě skla, Lacobel 
i Matelac, šetrná k životnímu prostředí, 
protože neobsahují žádné těžké kovy nebo 
škodlivé chemikálie. V roce 2016 byla skla 

společnosti AGC Glass Europe znovu certi-
fikována a získala ocenění Cradle to Cradle 
CertifiedTM Bronze, který dokládá snahu 
výrobce poskytovat výrobky pro udržitelný 
rozvoj a chovat se ekologicky.

Vyvážená škála 
v LESKU a MATU
V květnu loňského roku se tedy společ-
nost AGC rozhodla uvést na trh zcela 
novou barevnou škálu těchto skel. 

Zmíněná dvojí škála s názvem Lacobel 
a Matelac 2020 obsahuje 20 módních 
odstínů v každém z obou provedení. Barvy 
byly pečlivě vybrány ve spolupráci s před-

ními odborníky v oblasti designu a jsou 
předurčeny k tomu, aby udávaly směr 
minimálně do roku 2020. Obsahují jemné 
a pudrové tóny i jedinečné třpytivé barvy 
pro dosažení luxusního vzhledu. Dovolují 
střídání matných a lesklých efektů někdy 
tón v tónu (14 stejných odstínů), jindy 
ve vzájemném kontrastu. Škála matných 
skel Matelac se sametovým povrchem 
byla rozšířena o 8 barev a sleduje trend 
matných a saténových povrchů.

Škála Lacobel & Matelac 2020 byla na-
vržena výhradně pro interiérové aplikace 
a propůjčí jak nábytku, tak i obkladu stěn 
sofistikovaný nádech.  pr

LACOBEL & MATELAC 
lakované sklo v lesku i matu

www.yourglass.com

Skla od AGC
lacobel
Sklo pokryté na jedné straně 
vysoce kvalitním lakem. Průmyslová 
technologie výroby zajišťuje jednotný 
vzhled a vysokou barevnou stálost. 
Matelac
Lakované sklo z jedné strany matované 
kyselinou. Jemný matný povrch 
minimalizuje otisky, vytváří kontrast 
k lesklým plochám a celkově zjemňuje 
a zklidňuje interiér.  
Zrcadla Mirox
Klasické zrcadlo nebo v barevné 
škále modrých, zelených, bronzových 
a šedých tónů. Unikátní produkt 
Black Mirox se může stát výrazným 
designovým prvkem vašeho interiéru.
více bezpečí a odolnosti
Skla určená pro lepení na stěny 
či do posuvných dveří vestavěných 
skříní doporučujeme ve verzi SAFE+. 
Průhledná fólie, která se aplikuje na 
zadní stranu skla, zaprvé chrání lak 
před poškozením a za druhé funguje 
jako ochrana uživatelů (při rozbití 
zůstává sklo přilepené na fólii).

Kontakt
Pro více informací o výrobcích společ-
nosti AGC Glass Europe a o dalším 
využití skla v interiéru navštivte 
webové stránky www.yourGlass.com 
nebo nás kontaktujte na 
sklenene.interiery@eu.agc.com.
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Ty nejkrásnější trasy  
pro vaše výlety!

www.branadocech.cz

Objevte nejzajímavější  
místa v Ústeckém kraji.

SL
20

17
11

5


