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Milí čtenáři,
máte v rukou
první číslo
čtvrtletníku
pro seniory
a jejich rodiny, kteří žijí
v Ústeckém kraji.
Žijeme a chceme žít,
ne jenom přežívat, řekla mi jedna seniorka
z Loun. A ano, senioři
žijí, což dokazuje spousta článků ze seniorských
klubů, které doputovaly na naši adresu a které
najdete v magazínu.
Rádi bychom, aby vám
magazín byl tak blízký,
jak jen je to vůbec možné. Abyste se stali jeho
nedílnou součástí, jeho
spolutvůrci, aby patřil
i vám. Chceme, aby byl
o nás všech. O seniorech
-sportovcích, seniorechhudebnících, seniorechhasičích, turistech, divadelnících… prostě, aby
každá komunita z našeho krásného regionu v magazínu měla své
místo. A protože každý
má v rodině nějakého seniora, není magazín určen jen těm dříve narozeným. Dozvíte se v něm,
i kam zajít za kulturou,
na výlet, jak nakládat se
zdravím, anebo i zajímavé informace o sociálních dávkách či bydlení.
Ale ten klíčový obsah
tvoříte vy, aktivní senioři. A proč by se o tom, že
váš klub je centrem výborných aktivit, neměli
dozvědět další lidé, kteří
by se rádi stali členy nějaké komunity, někam
patřili, jen prostě nemají
informace? Rádi budeme
tím zprostředkovatelem
setkávání, vzniku nových part a přátelství.
Chceme být s našimi
čtenáři a prožívat s vámi
všechny důležité okamžiky vašeho běžného každodenního života.

Ústí nad Labem
Lidické a Kostelní náměstí
29. 11. až 23. 12.
Ústecké Vánoce 2015
Pro letošní rok je program Ústeckých
Vánoc připraven nejen pro návštěvníky
Lidického náměstí, ale i Kostelního náměstí
u obchodního centra Fórum. Slavnostní
zahájení je naplánováno na 29. listopadu
s doprovodným programem, který bude
probíhat již od 14 hodin na Lidickém náměstí.
Akce potrvá do 23. prosince. V rámci
bohatého programu vystoupí nejen známé
pěvecké hvězdy, ale též místní organizace,
školy, hudební soubory, příspěvkové
organizace, ZOO aj. Návštěvníci budou nově
moci užívat ledové kluziště, které bude
umístěno u obchodního centra Fórum.
Muzeum města Ústí nad Labem
Výstavy
do 15. 11. Fotograf Adolf Čejchan
Další skvělá fotografická výstava
do 29. 11. Made in Lego
Stavebnice Lego – tak, jak se
vyvíjely od 90. let
do 31. 1. 2016 Staré pověsti české
V ústeckém muzeu připravili výstavu
Staré pověsti české
do 17. 1. Shůry
do 31. 12 Newseum
Shlédněte zajímavou výstavu
do 17. 4. 2016 Tenkrát na severozápadě
Nevšední výstava o konci druhé světové války
v Ústí nad Labem.
Zámek Krásné Březno
do 30. 11.
Milešov ve středověku a novověku
Zajděte si na zajímavou výstavu.
Všimněte si i přilehlého unikátního kostela.

Teplice
Regionální muzeum Teplice
do 29. 11. Výstava Československé legie
Na československé legionáře
v Teplicích nezapomínají.
Regionální knihovna Teplice
2. 11. 18:00 Teplický literární podzim
9. 11. 18:00 Teplický literární podzim
8. 12.		 Teplický literární podzim
Počasí přímo vybízí ke čtení,
další Teplický literární podzim je tu
Náměstí Svobody
29. 11.
Teplická vánočka
Z tradiční Teplické vánočky na vás
dýchne sváteční atmosféra
Šanovská Mušle v Teplicích
10. 12. 15:30 až 17:30 Vánoce s Arkádií
Program teplické Arkadie ani letos nezklame

Roudnice nad Labem
Galerie moderního umění
do 22. 11. Eva Brodská – Potichu
Díla Evy Brodské vás jistě nadchnou,
tak jako nás.

Děčín
Oblastní muzeum Děčín
do 31. 12. Vývoj lodní dopravy na Labi
V muzeu vám představí Labe jako rušný
dopravní uzel.

Kub seniorů Zlatý podzim
13. 11. 13:00–16:00 Posezení s živou hudbou
27. 11. 13:00–16:00 Posezení s živou hudbou
11. 12. 13:00–16:00 Posezení s živou hudbou
18. 12. 13:00–16:00 Posezení s živou hudbou
Děčínský klub seniorů připravil i letos tradiční
zábavná hudební odpoledne

Lovosice
Klub seniorů Úsměv = Zdraví
Lovosice
5. 12. Předvánoční trhy – zájezd do
Freibergu (odjezd 10:45 z Litoměřic
a v 11:00 z Lovosic)
Vánoční trhy ve Freibergu jsou zážitkem,
tak neváhejte a zúčastněte se.

Most
Oblastní muzeum v Mostě
do 13. 12. Cesty do pravěku
do 31. 12. II. světová válka na Mostecku
Hned dvě zajímavé výstavy stojí za to
zhlédnout v mosteckém muzeu. Ta o druhé
světové válce na Mostecku přináší i řadu
překvapivých zjištění.

Galerie města Loun
do 13. 11. Jaromír Funke – fotografie
Přední český fotograf a jeho krásné snímky.

Litoměřice
Oblastní muzeum v Litoměřicích
do 22. 11. Od nohaviček k bikinám
Výstava s názvem Od nohaviček k bikinám
návštěvníky provede jak historií plavek, tak
historií koupání na Litoměřicku.
Klub českých turistů Litoměřice
3. 11. 9:11 Výlet rychlíkem do Poděbrad
Zajeďte si do krásného města Poděbrady.
Městské kulturní zařízení
Litoměřice
22. 11. 15.00 až 17:00
Taneční odpoledne pro všechny generace
Nevíte, co s časem? Běžte si zatancovat.
O zábavu bude postaráno.

Chomutov
28. 11. Vánoční vlak
Na Vánoční vlak se letos můžete těšit
28. listopadu.

Městské divadlo v Mostě
16. 11. 19:00
Klavírní koncerty L. V. Beethovena
22. 11. 19:00
Koncert vokálního uskupení 4Tet
Městské divadlo láká na dva skvělé koncerty.
Nabídne jak klavírní koncert, tak i vokální
uskupení.

Hřebíkárna
29. 11. 1. Adventní neděle
Užijte si první adventní neděli.

Městský hřbitov v Mostě
2. 11. 15:30
Pietní akt u příležitosti Památky zesnulých

Městský park Chomutov
17. 11. Den boje za svobodu a demokracii
a mezinárodního studentstva
Akt k uctění památky všech nespravedlivě
stíhaných, souzených, popravených.
Vzpomínka na studenty a jejich boj za
svobodu.

Galerie výtvarného umění v Mostě
do 30. 11. Jaroslav Klápště – Homo animal
rationale X homo animal irrationale
Chodíte do mostecké galerie? Do 30.
listopadu si tu můžete užívat výstavu Jaroslav
Klápště.
OC Central Most
24. 11. 17:00 Debata se sportovci –
Jiří Kříž a Jaroslav Hrubí
Zajděte si na zajímavé povídání.
U Magistrátu města Most
27. 11. Předání světla svaté Barbory
Tradiční akce předání světla u mosteckého
magistrátu.
Středisko volného času Most
27. 11. 16:00 Adventní dílny
Jak se dělá adventní věnec a mnoho dalšího
se dozvíte a naučíte na Adventních dílnách.
1. náměstní Most
29. 11. 16:00 Rozsvěcení vánočního stromu
Akce pro celou rodinu, nasajte vánoční
atmosféru už na konci listopadu.

Patokryje
14. 11. 19:00 Svatomartinská zábava
Hudbu, tanec, dobré jídlo i pití.
To je Svatomartinská zábava.

Louny
Oblastní muzeum v Lounech
do 8. 11. Luna a kalich
Mistra Jan Hus a jeho odkaz v regionu

Oblastní muzeum v Chomutově
do 31. 12. Neznámí jirkovští rodáci
Každé město má své neznámé hrdiny
a rodáky.

Žatec
30. 11. až 6. 12.
Adventní týden a rozsvěcení
vánočního stromu
I v Žatci budou rozsvěcovat vánoční strom.
Nenechte si ujít akci na malebném náměstí.
22. 11. Poslední podzimní pochod
Po Posledním letošním pochodu už se budou
všichni těšit na další sezonu.
Regionální muzeum v Žatci
26. 11. až 10. 1. Medové Vánoce
Výstava o včelařství a medových produktech.
Chrám chmele a piva
11. až 15. 11. Svatomartinská husička
Zajděte si do žateckého Chrámu chmele a piva
Hala SZEŠ Žatecdorostenky
16. 11. 24. ročník Memoriál M. Šubrtové
Letos si zájemci užijí už 24. ročník memoriálu
Městské divadlo Žatec
19. 12. Vánoční koncert J. J. Ryba
Krásné koledy rozezní městské divadlo

Kadaň
Mírové náměstí
28. 11. Adventní trhy s vánoční tematikou
– rozsvěcení vánočního stromu
Adventní trhy budou v Kadani zahájeny
28. listopadu. Nechybí ani rozsvěcení stromku.

Toto vydání Seniorských listů podpořili partneři:
Martina Seewaldová
šéfredaktorka
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Statutární město
Ústí nad Labem

Statutární město Most

Regionální rada regionu
soudržnosti Severozápad

Český porcelán, a. s.
Dubí

MND, a. s.

MUDr. Jiří Madar – Klinika
TORNERO Ústí nad Labem
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Pomoc nájemníkům 12–13 Na čem pracuje
v nouzi
speciální poradní
orgán hejtmana pro
seniory a zdravotně
V paneláku zlevnili
postižené
nájem pro seniory

Valorizace penzí
je urážející

16–17 Rozhovor
s olympioničkou
Bedřiškou Kulhavou
18–23 Co se děje
v seniorských
klubech
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Na jaké dávky mají
senioři nárok?

10-11 Poradny o zdraví
Chcete dostávat nebo dostávat více
výtisků Seniorských listů?

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

Víte o zajímavých počinech seniorů
nebo pro seniory?

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

Seniorské listy
MKČRE22171 Vydává Media Concept, s. r. o.,
17. listopadu 7, 400 10 Ústí nad Labem – zmocněnec
Rady seniorů Ústeckého kraje Redakční rada
Seniorských listů: seniorskelisty@gmail.com,
tel. 602 348 478 Redakce: šéfredaktorka Martina
Seewaldová, tel. 724 227 752, info@mediaconcept.cz
Inzerce, distribuce a společenské smlouvy: Miroslav
Pakosta, tel. 602 464 749, info@mediaconcept.cz,
miroslav.pakosta@mediaconcept.cz
Tisk: Europrint, a. s., Praha
Distribuce: Česká pošta, s. p. a Media Concept, s. r. o.
Periodicita: čtvrtletník

Chcet 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

Hlavní podporu poskytuje
Seniorským listům Ústecký kraj

Milí senioři
a poskytovatelé
sociálních služeb,
máte před sebou první číslo čtvrtletníku
zaměřeného
výhradně na
seniory, kteří
tvoří třetinu
celé populace v Ústeckém
kraji. Proto si
myslím, že tato významná skupina si zaslouží podporu jak ze strany státu, tak i krajské samosprávy.
V rámci této podpory byl před více
než dvěma lety zřízen speciální
poradní orgán hejtmana pro seniory, zdravotně postižené a handicapované sportovce.
Každoročně také finančně přispíváme na činnost Krajské rady
seniorů, která ve spolupráci s Ústeckým krajem pořádá řadu odborných přednášek, turnajů a soutěží
zacílených na aktivní vyžití seniorů. Jednou z takových soutěží je
SeniorArt, kterou mi bylo ctí zaštítit a letos již po druhé předat ceny
vítězům za jejich umělecká díla.
Zároveň se tato akce stala oslavou
mezinárodního svátku seniorů,
který připadá na 1. října. Je vidět,
že se Ústecký kraj ve spolupráci dalších subjektů snaží neustále
zlepšovat podmínky pro život seniorů, a nejsou to jen aktivity na
podporu ducha, ale i těla. Každý
rok se několik klubů a stovek seniorů z kraje sjedou na krajských
sportovních hrách, kde soutěží
v několika disciplínách nebo měří
síly v bowlingových turnajích.
Dalším významným počinem na
podporu aktivit seniorů je projekt
Seniorpasy, které zahrnují systém
slev na služby, zboží, volnočasové
a kulturní akce. Registrovaní senioři ze všech krajů tak mohou využívat slev u stovek poskytovatelů.
Jsem přesvědčen, že na následujících stránkách naleznete praktické rady z oblasti poskytování
sociálních služeb, zajímavé rozhovory, aktuální informace o dění
v kraji, tipy, kam za kulturou nebo
na výlet, a mnoho dalšího.
Za Ústecký kraj mohu slíbit, že
nepřestaneme zpříjemňovat podzim života významné součásti naší
společnosti a budeme pomáhat
komplexně řešit jejich problémy.
Váš hejtman, Oldřich Bubeníček
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Senioři
v roli oběti
Senioři
jsou společně s dětmi jednou
z nejohroženějších
skupin
obyvatel v souvislosti
s možností stát se obětí
trestného činu. Velkou
diskusi vyvolal dokument
s názvem Šmejdi, kdy si
celá společnost uvědomila, jak ohroženou skupinou právě senioři jsou.
Netýká se jich ovšem
jen tato trestná činnosti, ale rovněž se stávají
obětí i dalších typů kriminality, jako je násilná
a majetková kriminalita. Bohužel sem musíme
zařadit i týrání v rodině
nebo v institucích určených k péči o přestárlé
občany. Všechny tyto podoby kriminality vykazují značnou latenci, která
se dá mimo jiné vysvětlit i izolací ve stáří. Staří
lidé po smrti životních
partnerů často žijí osamoceně, stahují se do
sebe a velice často se
uzavírají před kontaktem
s okolím. Ať už se jedná
o podvody u domovních
dveří, ve kterých pachatelé zneužívají laciných
triků, o okrádání na ulici a nebo o organizované prodejní výlety, ve kterých jsou senioři lákáni
k uzavírání pochybných
kupních smluv. Pachatelé vždy kalkulují s fyzickými, mentálními či sociálními handicapy stáří.
Zneužívají u starých lidí
pocitů osamocenosti, naivity, důvěřivosti a vůbec
poklesu fyzické i duševní
zdatnosti.
Na těchto stránkách se
vždy budeme věnovat tématu „Jak se nestát obětí
kriminality“, kdy vás seznámíme s užitečnými radami a postupy, co dělat
při setkání s konkrétním
typem kriminality.
Veronika Hyšplerová
Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje
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Kancelář SON a Rady seniorů
pomůže nájemníkům v nouzi
Sdružení ochrany nájemníků (SON) a Rada seniorů
otevřely v Ústí nad Labem
svoji společnou kancelář.
Sídlí v ústeckém Grandu. Chtějí pomáhat především lidem, kteří se
dostali v oblasti bydlení
do nějaké nouze. „Pomoc
je určená těm, kteří byty
užívají k bydlení. Tedy
nejen nájemníkům, ale
i členům družstev nebo
společenství vlastníků,“
řekl předseda SON Milan
Taraba.

Podle něho v Česku mají
lidé velké mezery v tom,
jaká mají v oblasti bydlení práva. Nejčastější problém prý bývá s vyúčtováním služeb, vypovídáním
smluv, ale i s tím, že společenství vlastníků někdo
dluží peníze.
Podle krajského předsedy
SON Zdeňka Balcara jsou
na Ústecku problémy velmi podobné. Nejčastěji prý
řeší případy, které souvisí
s nájemníky bydlícími v bytech společnosti CPI.

Předseda krajské Rady seniorů Alois Malý tvrdí, že spojení se SON je logické. Hodně
lidí, kteří mají problémy, jsou
senioři. V kanceláři jim navíc
mohou pomoci třeba se získáním důchodu nebo příspěvků
na bydlení. Nebo v nějaké složité situaci.

Kancelář SON
budova Grand
Velká hradební 2, Ústí nad Labem
otevřeno: Út a Čt: 12:30–17:00
tel.: 777 792 111

Hravé čtení s babičkou a dědečkem má tradici
Most – Už 10 let probíhá na
mostecké Základní škole
profesora Zdeňka Matějčka
Hravé čtení – Čteme s babičkou a s dědečkem. Akci
zajišťují většinou bývalé
učitelky v důchodu a pracují se žáky od 9 do 12 let.
Škola tuto činnost pořádá ve spolupráci s klubem
Senzačních seniorů Sensen. „Setkáváme se již mnoho let pravidelně v pondělí. Děti čtou se seniory od

14:00 do 15:00 hodin, většinou jedna babička s jedním
nebo dvěma žáky. Pracují
společně buď v informačním centru nebo v jednot-

livých třídách či v prostoru
pro řečovou výchovu,“ popisuje ředitelka školy Hana
Ajmanová.
Děti si nejdříve vyberou
knihu. Potom si společně
povídají o ilustracích, převedou řeč, co dělali o víkendu, povídají si o dění
v rodinách. Babičky jim velmi často povídají o svých
zážitcích ze svého dětství
a předávají jim svoje zkušenosti. dam

Nejšťastnější senior pod sluncem
Kadaň – Přání, touhy, sny.
Máme je všichni. Splnění snu mnohdy také dokáže od základu změnit bytí
či přístup k životu. Jeden
takový příběh se odehrál
v kadaňském Domově pro
seniory. Petr Nachtigal se
setkal se svým sportovním
i životním idolem, českou
fotbalovou legendou Zdeňkem Nehodou.
Ve svých sedmašedesáti letech patří Petr Nachtigal mezi „mladíky“ Domova. Jak on sám říká, je zde
ze zdravotních důvodů.
„Je to tak. Fyzicky nejsem
ve formě. Celý život jsem
sportoval, byl jsem plný
síly a elánu. A dnes? Škoda mluvit...,“ přemýšlí nad
svým osudem tělem i duší
mnohaletý sportovec.
Tím, co vrátilo úsměv do
jeho tváře, byl projekt „Pl-

níme přání seniorům“. Přání měl pan Nachtigal veliké: „Mým snem je setkat se
s jedním ze svých životních
vzorů, a tím myslím jak lidských, tak sportovních, Panem fotbalistou Zdeňkem
Nehodou. Podat mu ruku,
popovídat si s ním, zajít třeba na dobrý oběd, strávit
v jeho společnosti malou
chvilku..., to je něco, co by
ze mě udělalo jednoho z nejšťastnějších lidí na světě.“
Volba fotbalového setkání nebyla u pana Nachtigala ničím překvapivým: „Fotbal, to je můj svět. Zasvětil
jsem mu celý svůj život.
Co se samotného přání
týká, v tuto chvíli již netřeba mluvit v čase minulém.
Sen milovníka fotbalu došel
svého naplnění. Pan Nachtigal před pár dny stanul
tváří v tvář Zdeňku Neho-

dovi, společně poobědvali
v pražském hotelu Esplanade a dvě hodiny měli
spoustu témat k probírání.
Jakých? „No tak to je přece úplně jasné. O fotbale...“
směje se Petr.
Spokojenost a radost vyzařovala také z fotbalového
internacionála Zdeňka Nehody: „Bylo mi ctí se s Petrem setkat. Jeho jméno mi
z fotbalových kruhů není
neznámé, on je doopravdy
velkým fotbalovým člověkem. zm
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Důchodcům zlevnili nájemné
Výraznou úsporu na nákladech za bydlení pocítili
senioři, kteří bydlí v domě
Rozcestí 3. Panelák patřící neštěmické radnici s 96
byty, je obývaný výhradně
lidmi v důchodovém věku.
„Při přidělování bytů je dáváme jedině seniorům. Je to
náš záměr,“ vysvětlila starostka Yveta Tomková.
Radní se v letošním roce
navíc rozhodli, že právě

zde sníží nájemné oproti
běžné ceně o pět korun za
metr čtvereční. Dům je již
opravený a nějaké výrazně

vysoké investice nepotřebuje. „I po snížení nájemného stále vybereme dost,
aby bylo na jeho údržbu
a investice. Pro místní obyvatele to znamená úsporu 200 až
250 korun měsíčně,“
řekla starostka
Tomková.
Právě pomoci
takto seniorům
byla motivace ke

snížení nájemného. Mnozí
z nich totiž mají velmi nízké
důchody a musí platit vysoké částky za léky. Často
jim pak sotva zbývá na to,
koupit si jídlo. Několik
stokorun navíc je pro ně
výrazná částka. Pokud
se ukáže, že provoz
domu není tak drahý, radní by zde
rádi nájemné snížili ještě více. lu

Kalendář zachytí
kontrast stáří a mládí

Na univerzitě třetího věku
nově golf a taiči

Nástěnný kalendář na rok 2016 s jedinečnými fotografiemi, na kterých bude v zajímavých situacích zachycen
kontrast stáří a mládí, chystá Městská správa sociálních
služeb v Mostě. Senioři a zaměstnanci budou společně
vyfoceni při jízdě na motorce (choper styl), na rockovém
koncertu, na motokárách, v casinu, na stadionu při překážkovém běhu, na pouti, u koní, v kavárně, při kulečníku, při cvičení na posilovacích strojích pro seniory, při
závodu vozíků a v selfie stylu.
Už se uskutečnila i první schůzka nad projektem, které
se zúčastnil též fotograf Daniel Šeiner a senioři a zaměstnanci, kteří se budou focení účastnit. Celkem se focení
zúčastní 22 seniorů a 15 zaměstnanců z různých zařízení
Městské správy sociálních služeb v Mostě. Michaela Nermuťová

Zájem o univerzitu třetího věku ústecké univerzity
Jana Evangelisty Purkyně
neustále roste. K zimnímu semestru 2015/2016 si
podalo přihlášku asi 870
uchazečů.
Největší zájem je o kurzy „O hudbě s průvodcem
Michalem Maškem“, „Toulky po severozápadních Čechách“, „Cestování neobvyklými destinacemi světa“
a klasicky o kurzy angličtiny, němčiny, francouzštiny
a španělštiny i kurz digitální fotografie.
„Novinkami letošního
kurzu, o které je velký zájem, jsou základy golfu
a Čínská cvičení pro zdraví
Tai chi,“ uvedla mluvčí univerzity Jana Šiková.
Univerzita třetího věku
bude v zimním semestru
pořádat 61 kurzů v Ústí nad

Labem, Roudnici nad Labem (Podřipské muzeum
a Kulturní zařízení města),
Žatci a Kadani (Kulturní zařízení Kadaň).
V každém semestru nabízí řadu zajímavých exkurzí.
Například Kouzla zahrad,
exkurze do České televize,
Toulky historií, Po Máchově
kraji a další. Nejsou vyjímkou ani návštvy koncertů,
například Michala Maška,
Igora Ardaševa s průvodkyní Valérií Zawadskou na
zámku v Libochovicích. js

Univerzita třetího věku
• Přihlásit se může každý, kdo již
dosáhl 50 let věku.
• Zájemci se mohou hlásit buď do
celého dvouletého cyklu, nebo do
jednotlivých kurzů.
• Univerzita třetího věku existuje
na UJEP od roku 1994.

V Děčíně dokončili rekonstrukci domova pro seniory
Do moderních prostor se
nyní stěhují klienti děčínského Domova pro seniory
na Kamenické ulici. Oficiálně bude otevřen začátkem
listopadu. Klienti zde najdou
zázemí, které splňuje všechny současné požadavky.
Rekonstrukce domova
je součástí IPRM. Město
Děčín ji zahájilo v květnu
2014. Náklady na přestavbu domova jsou 51 milionů korun bez DPH. Z toho
36 milionů korun pokryla
evropská dotace.
V zrekonstruované části vznikla půdní vestav-

ba, ve které jsou šatny.
Prostřední část objektu
byla zvýšena o jedno patro a na terase byla vybudována zahrada. Pokoje
pro klienty mají vlastní
sociální zařízení. Jsou jednolůžkové a dvoulůžkové,
a splňují tak současné požadavky na bydlení v podobných zařízeních. Jsou
vybaveny i komunikačním
zařízením sestra-klient.
Domov má také nově vybavenou kuchyň, kde na
nejmodernější technice
každý den uvaří více jak
100 obědů.

Díky parkovým úpravám
a změně dopravního uspořádání uvnitř areálu získali senioři i přívětivé prostředí pro trávení volného
času. „Věříme, že vybudová-

ní bezbariérového přístupu
a nové prvky pro volnočasové aktivity zpříjemní seniorům pobyt v domově,“
řekla děčínská primátorka
Marie Blažková.
Na místě domova pro seniory v Kamenické ulici
stál od roku 1910 městský
chudobinec, vedle kterého pak v roce 1927 vyrostl
nový bytový dům. Podoba
domova pro seniory před
rekonstrukcí byla zhruba
z roku 1955 a vznikla přestavbou původního chudobince a stavebním propojením budov. lu
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Krajská soutěž seniorů má své vítěze
Vítězové soutěže Senior Art
2015 a Nejaktivnějšího klubu seniorů převzali 23. září
ocenění z rukou hejtmana
Ústeckého kraje Oldřicha
Bubeníčka.
Pro téměř pět set seniorů uspořádal Ústecký kraj
v prostorách Severočeského divadla opery a baletu slavnostní ceremoniál.
„Jsem rád, že jste se tu sešli v tak hojném počtu. Rád
bych vám popřál vše nejlepší k mezinárodnímu dni důchodců. A právě z vaší tvorby jde vidět, že vám elán do
života nechybí. Jen tak dál,“
řekl hejtman. Po vyhlášení vítězů účastníci setkání
zhlédli doprovodný program v podobě baletního
představení Někdo to rád…
Oceněné výrobky v rám-

ci soutěže Senior Art byly
k vidění ve foyer divadla.
Návštěvníci se tak mohli
seznámit s obrazy, fotografiemi, háčkovanými slunečníky nebo keramickými
soškami.
„Ústecký kraj podporuje aktivity seniorů trvale
a různými formami. Bylo
tak pro kraj milou příležitostí zorganizovat toto společenské setkání, a to již
třetím rokem,“ vyjádřil podporu aktivnímu životu seniorů Pavel Csonka, krajský
zastupitel a předseda poradního orgánu pro seniory
a zdravotně postižené.
Výtvarnou soutěž pro seniory Senior Art 2015 pořádá Ústecký kraj ve spolupráci s Krajskou radou seniorů
Ústeckého kraje. uk

Kategorie a výsledky
Kategorie kresba a malba
autor		
dílo	
pořadí
Malá Zdeňka
Radost – Mochyně
1.
Turek Milan		
České středohoří s Košťálovem a Milešovkou v pozadí
2.
Nováková Květa
České středohoří
3.
Kategorie fotografie
autor		
Prkno Jaroslav
Prachfeldová Soňa
Bláha Josef		

dílo
Labská flotila
Pramen živé vody
Lesní ráno

pořadí
1.
2.
3.

Kategorie ruční práce
autor		
Vrbková Libuše
Heymer Karel
Petrlíková Hana

dílo
Slunečník
Figurky hudebníci a svícen
Deštník

pořadí
1.
2.
3.

Smyslem soutěže Nejaktivnější klub seniorů je představit aktivity lidí staršího
věku. Oceněny byly tři nejaktivnější kluby v kraji:
1. Klub českých turistů Krásná Lípa
Václav Hieke
2. Klub důchodců Vědomice
Nováčková Marta
3. Svaz důchodců ČR – místní organizace Hrob
Folkertová Věra

Most poprvé hostil oslavu Dne seniorů
ří stále větší část populace, více vstřícná. Oslavu
dne seniorů přišel pozdravit za pořadatelské město
jeho primátor Jan Paparega a předseda krajské rady
seniorů Alois Malý. Během
slavnosti se na mosteckém
1. náměstí za přítomnosti
stovek diváků představil například pěvecký soubor jirkovských seniorek, recitační skupina seniorů z Loun,
chomutovský taneční soubor Skejušan a další. uk

Oslava svátku seniorů
v Mostě, v jednom z letošních osmi českých měst,
která využila příležitost popřát našim starším spoluobčanům k Mezinárodnímu
dni seniorů, se uskutečnil 3. října v centru města.
Most také celou oslavu spolu s Krajskou radou seniorů Ústeckého kraje a pod
záštitou hejtmana Oldřicha
Bubeníčka zorganizoval.
„Velmi si vážím všech,
kteří se aktivně i přes svůj

seniorský věk podílejí na
zlepšování života v našem
kraji, kteří jsou pravými
patrioty, protože svůj život
prožili aktivně zde, v tomto kraji. Senioři, Mostečané,
kteří svojí prací v minulých
6

desetiletích představovali
ono energetické srdce republiky, vědí, o čem mluvím,“ řekl hejtman Oldřich
Bubeníček. Zdůraznil, že
vládní politika by měla být
vůči seniorům, kteří tvo-
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Rada seniorů: Zvýšení
důchodů je urážející
Od ledna si čeští důchodci příliš nepolepší. Podle návrhu vyhlášky,
který připravilo ministerstvo práce, by se měla pevná část důchodu
zvýšit o 40 korun na 2440 korun. Podle předsedy Rady seniorů ČR
v Ústeckém kraji Aloise Malého toto navýšení seniory uráží.
Rada seniorů ČR se podílela na přípravě zvyšování
důchodů. Co říkáte na to,
že se důchody od příštího
roku zvednou v průměru
o 40 korun?
Toto navýšení je skandální
a přímo pro seniory urážející. Důchody rostou pravidelně vždy na začátku roku
o růst cen a třetinu růstu
reálných mezd. Jenže tyto
ukazatele byly za poslední
období nízké. A ze zákona
se důchody zvyšují o výši
inflace za určité období, což
znamená, že se od ledna
průměrný důchod 11 300
korun zvýší na 11 337 korun. S takto nízkou valorizací nemůžeme souhlasit,
vzhledem k prokazatelnému poklesu reálné kupní
síly důchodců. Rada seniorů udělá vše, co je v jejích
silách, aby navýšení bylo
podstatně vyšší.
Senioři zároveň dostanou
900 korun v únoru. Je to
dostačující s ohledem na
inflaci?
Částka 900 Kč je nedostačující a bereme ji jako jednorázový příspěvek všem
seniorům stejně. Tento
příspěvek nelze brát jako
navýšení důchodů, který
dostávají důchodci každý
měsíc.
Jak se vyvíjely důchody
versus inflace za posledních 20 let?
Nemám zrovna teď k dispozici tabulky růstu důchodů za dvacet let. Mohu
ale konstatovat, že vždy se
důchody seniorům navyšovaly. Každá vláda se snažila, aby nedocházelo k rozevírání nůžek mezi platy
pracujících a důchodců.
Teprve u pravicové vlády,
hlavně za ministra financí

Jak to bude
s důchody
od ledna 2016?
Ministerstvo práce a sociálních věcí zveřejnilo podrobný přehled, jak a proč byly
důchody dle zákona o důchodovém pojištění spočteny.

Růst inflace
Pokud jde o růst spotřebitelských cen je rozhodující index za srpen 2015 (ve
srovnání s cenovou úrovní
ke konci srpna 2014), jenž
činí 0,3 %.

Růst mezd

Miroslava Kalouska došlo
k tomu, že důchody stagnovaly a nůžky se rozevírají. Je s podivem, že stávající
vláda nechce toto zastavit
a důchodcům přidat odpovídající finanční částku.
Jaké další kroky Rada seniorů plánuje v souvislosti
s důchody?
Požadujeme stále valorizaci
3 % v roce 2016 u průměrné starobní penze. Vždyť
54 % seniorů na průměrnou
starobní penzi nedosahuje,
u nich bude valorizace ještě nižší. Rada seniorů povede jednání jak s ministryní
práce a sociálních věcí, tak
s ministrem financí a s premiérem. Plánuje jednání
také s předsedy poslaneckých klubů ve sněmovně.
Není na čase zavést nějaké systémové řešení?
Ano, stávající zákon o valorizaci důchodů je zastaralý. Rada seniorů už jedná
o změně. Požaduje změnit
nastavení mechanismu valorizace důchodů tak, aby
byla spravedlivá. Navrhu-

jeme základní výměru důchodů navyšovat plošně
o růst životních nákladů důchodců a procentní výměru navyšovat procentuálně
o nárůst 1/3 reálných mezd.
Pokud bude tato varianta
přijata, budeme moci být
spokojeni všichni. Bohužel,
stávající sněmovna nemá
moc zájmu o tom jednat.
Přesto budeme změnu výpočtu valorizace prosazovat.
Jak se vlastně žije důchodcům v Ústeckém kraji?
Důchodcům v Ústeckém
kraji se žije stejně jako
v jiných krajích. Rozdíly
ve výši důchodů v jednotlivých krajích se pohybují ve stokorunách. Každopádně v Česku se seniorům
žije těžce. Kolem 11 % je ve
skupině chudoby (hlavně
ve velkých městech), kdy
po zaplacení nájmů, léků,
atd. nemají někteří důchodci peníze na živobytí.
Dalších kolem 65 % je v situaci, kdy vyjdou, ale o nějakém hýření, kupování
oblečení, dovolených, atd.
nelze mluvit. sl

Pro zohlednění růstu reálných mezd je velmi důležitá informace, že se bere do
úvahy růst reálných mezd
za celé období od roku, kdy
byl růst reálných mezd naposled zohledněn. Protože naposledy došlo k růstu
reálných mezd v roce 2011,
hodnotí se pro výpočet valorizace v lednu 2016 vývoj mezd od roku 2011 do
konce roku 2014. Za tyto
tři roky vzrostly nominální
mzdy celkem o 5 %, inflace
vzrostla o 5,2 %.

Při valorizaci se zvyšuje základní výměra. Výše
průměrné mzdy pro rok
2016 je 27 006 Kč. Základní výměra je podle zákona
9 % této mzdy – tedy platí
2440 Kč. Základní výměra všech důchodů se proto
zvyšuje o 40 Kč.
Celkové navýšení důchodů k lednu je určeno statistickými indexy růstu cen
a reálných mezd jen o 0,3
%. Protože při zvýšení základní výměry důchodu
o 40 Kč se tímto průměrný
starobní důchod zvýší již
o 0,4 %, ke zvýšení procentní výměry důchodu proto
nedojde. Průměrná hodnota starobního důchodu je
11 343 Kč. mpsv
7

zaujalo nás

V Ústí vznikne pro seniory městský klub
podporovat organizace, které se práci se seniory věnují.
S ohledem na tyto problémy
také dojde k rozšíření služeb
Pečovatelské služby, která
bude zajišťovat vedle péče
o seniory v domácnostech
také klub pro seniory.

Jak vy osobně vnímáte
seniorskou generaci?
Mezi jednu z nejvíce zasažených a ohrožených skupin obyvatel patří senioři,
kteří velmi nesnadno přijímají jakékoli sociální změny, včetně změn v systému
poskytování sociálních služeb. Stárnutí je celoživotní
proces, jenž je pro každého
z nás nezvratitelný. Je to období, které je neoddělitelnou součástí lidského života. Záleží však na každém
z nás, jak stáří budou prožívat naši prarodiče, rodiče,
my a jednou i naše děti.
Rostoucí počet seniorů lze
snadno pozorovat v dopravních prostředcích, v obchodech, v zaměstnání a velmi
často nás o negativním populačním vývoji informují
i média. Tento vývoj demografické struktury českého
obyvatelstva směrem k jejímu stárnutí si začíná uvědomovat každý občan.
Senioři mohou být spo-

lečnosti stále prospěšní
a užiteční, kupříkladu zejména tím, že předávají
nové generaci zkušenosti
a poznatky ze svého života,
které jsou nenahraditelné.
Setkáváte se se seniorskými
organizacemi, co podle vás
seniory v Ústí nejvíc trápí?
Setkávám se s řediteli příspěvkových organizací, které
se seniory pracují, vnímám
informace a problémy, které
jsou projednávány v rámci
koordinačních skupin. Jsem
v úzkém kontaktu se zástupci Rady seniorů.
Naše seniory vedle nemocí, na které je navázán pocit nemohoucnosti, že bu-

dou muset být odkázáni na
pomoc druhého, trápí také
chudoba a obavy z nedostatku finančních prostředků na
nákup léků. Vedle toho se
senioři také stávají snadnými obětmi kriminálních živlů, čemuž například věnují
náležitou pozornost v zařízeních pro seniory, realizací preventivních opatření včetně bezpečnostních
prvků. Dalším problémem
je také samota způsobená narušenými rodinnými
a přátelskými vazbami. Pocit nepotřebnosti pro rodinu
a společnost, nedostatek mezigeneračního setkávání. Na
to navazuje také otázka důstojnost stáří. Město se snaží

Jak město Ústí podporuje
seniory – vychází jim vstříc?
Město podporuje seniory
například dotacemi projektů na sociální služby a služby blízké službám sociálním, kde v roce 2014 a 2015
byla rozdělena částka ve
výši 2,2 milionu korun. Zastupitelstvo města také
bude v prosinci projednávat záměr zřízení klubu
seniorů od 1. 1. 2016, kde
chceme nabídnout seniorům široké spektrum volnočasových aktivit.
Jaké akce pro seniory
chystá město Ústí nad Labem na listopad, prosinec?
Město podporuje seniory nejen prostřednictvím svých
organizací, ale též podporou
subjektů, které spolupracují
se seniory a pořádají pro ně
kulturní akce.
V současné době se připravuje akce Ústecké Vánoce, kdy bohatý program
zahrnuje i akce pro seniory.
Ústecké Vánoce potrvají od
29. 11. do 23. 12. 2015, a to
na Lidickém a Kostelním
náměstí. pr

názor

Domov nebo doma…
Opravdu je nutné obávat
se života v Domově pro seniory?
Čas od času se v médiích
objeví zpráva či reportáž
o tom, jaké je to žít v Domovech pro seniory, a bohužel,
ne vždy je obraz předkládaný veřejnosti reálný. Člověk
po zhlédnutí nebo přečtení
takového materiálu nutně
získává pocit, že trávit podzim života v obdobných zařízeních je velikým neštěstím. Jaká je ale skutečnost?
Patnáct let pracuji jako ře-
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ditelka Městské správy sociálních služeb v Kadani. Naše
organizace poskytuje seniorům služby jak terénní, tak
pobytové. Plně chápu a uvědomuji si přání seniorů setrvat ve svých domácnostech,
je ale potřeba mít na paměti, že toto je možné pouze
za předpokladu, budou-li
seniorovi poskytovány veškeré potřebné služby. A zde
si dovolím tvrdit, že v převážné většině případů nedá
žádná terénní služba seniorovi takový komfort, takový

kontakt se svými vrstevníky a takovou nabídku na
trávení volného času ve
smyslu zapojení se do různých společenských aktivit, jakou nabízejí pobytová zařízení – domovy pro
seniory.
Plusů a výhod hovořících pro Domovy je mnoho, od stálé lékařské péče
přes již zmíněné smysluplné vyplnění každodenního volného času, všudypřítomného kontaktu s lidmi
svého věku až třeba po jistě nezanedbatelnou péči
o správné a zdravé stravování a prvotřídní hygienu.

Troufám si říci,
že byť se na první
pohled seniorům
a často i jejich
příbuzným může
zdát stěhování do
Domova krokem
zpátky, mnozí z nich velice
záhy poznávají, jak kvalitní
a bezstarostná budoucnost
se před nimi otevírá. Z mnohaleté profesní praxe mohu
potvrdit, že klienti v Domovech pro seniory našli nový
DOMOV, který pro ně znamená DOMA.
Lenka Raadová, ředitelka MěSSS Kadaň,
předsedkyně Asociace poskytovatelů
sociálních služeb ČR za Ústecký kraj

SL2015006

Téměř dvacet tisíc obyvatel
nad 58 let, kteří pobírají starobní důchod, žije v Ústí nad
Labem. Město je zřizovatelem sedmi domovů pro seniory a Pečovatelské služby,
kteří zajišťují péči o seniory jak v domácím prostředí,
tak v prostorách domovů.
Za poslední dva roky putovalo do této oblasti více než
116,5 milionu korun.
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Dávky? Nyní už si určitě poradíte
klienta. Určitě by
si neměli žádat občané, kteří jsou soběstační. Pobytová
služba je pro osoby, které potřebují
a vyžadují jinou pomoc. Vždy preferujeme pobyt seniora
v přirozeném prostředí s využitím
třeba pečovatelské
služby, která bude
docházet k němu
domů, nakoupí mu.
Anebo pomůže rodina.

Populace v Ústeckém kraji stárne a přibývá i seniorů. Ze statistik vyplývá,
že v roce 2010 bylo v kraji evidováno 117 tisíc lidí
nad 65 let, vloni to bylo
už 140 500. Někteří senioři mají nárok na sociální
dávky. Ale kde o ně žádat?
„Komplexní systém sociálních dávek zajišťují úřady
práce,“ říká vedoucí sociálního odboru Ústeckého
kraje Petra Lafková.
Na jaké sociální dávky
mají senioři nárok?
Dávky pro osoby se zdravotním pojištěním, kam
spadají i senioři. Je to příspěvek na mobilitu, kde
měsíční vyplácená dávka
je 400 korun. Pak je to příspěvek na zvláštní pomůcku, což je například příspěvek na rekonstrukci bytu,
na schodolez a podobně.
Další je průkaz pro osoby
se zdravotním postižením –
jsou tři typy průkazů – TP,
ZTP a ZTP/P. Ještě mají nárok na státní sociální podporu, kde pro seniory připadá v úvahu pouze dávka
příspěvku na bydlení. Tu
mohou ale využít jen senioři, kteří bydlí v bytě nebo
v rodinném domě, pokud
nemají dostatečný příjem.
A to jsou všechny dávky,
které mohou senioři žádat?
Ještě existuje systém dávek
pomoci v hmotné nouzi. Pro
seniory, kteří žijí v domácnosti, může připadat v úvahu příspěvek na živobytí,
pokud by jejich důchod byl
nižší, než je životní minimum. A doplatek na bydlení. Tyto dvě dávky mohou

být poskytovány i do pobytové služby, pokud senior
nemá žádný příjem.
Žádné další dávky už
senioři žádat nemohou?
Existuje ještě mimořádná
okamžitá pomoc. To jsou
dávky, které jsou pouze pro
příjemce příspěvku na živobytí, a může to být spojené
na jednorázový výdaj. Když
by si třeba potřebovali koupit ledničku.
Dá se nějak rozškatulkovat, kteří senioři o jednotlivé dávky mohou žádat?
Třeba podle věku?
Věk nehraje roli, vše je odvislé od jeho příjmu.
Jen v případě pobytové
služby rozhoduje věk. Pokud jakýkoli občan v Ústeckém kraji dosáhne věku 65
let, může žádat o zařazení
do domova pro seniory. Ale
rozhodující je i potřebnost

A co když na pečovatelskou službu
nemá peníze? Lze
požádat o příspěvek?
Příspěvek na pečovatelskou
službu není. Existuje ale
příspěvek na péči. Tam se
posuzuje zdravotní schopnost a způsobilost klienta. Tento příspěvek se přiznává ve čtyřech stupních
a v tom nejvyšším čtvrtém
stupni je to 12 tisíc korun.
Ale to už jsou lidé, kteří
jsou odkázáni 24 hodin na
péči jiného člověka.
O tento příspěvek mohou
žádat i senioři, kteří jsou
v domovech?
I kteří nejsou v domovech.
Tento příspěvek není vázán
na seniorský věk, ale na
zdravotní stav a schopnost
klienta se o sebe postarat.
Posuzuje se deset kritérií
jako například příprava jídla, oblékání, doprava, sebeobslužnost…
Pokud senioři chtějí žádat
o některou z těchto dávek,

kam se mají obrátit?
Na úřady práce. Pobočky
jsou v celém Ústeckém kraji. Tam jim rovněž poradí
a vysvětlí a stejně tak v obcích s rozšířenou působností a na pověřených obecních úřadech mají sociální
odbory, úsek sociální práce
a sociální pracovnici. Takových míst je v Ústeckém
kraji 30.
Právě jste vydali brožuru
s názvem Určitě si poradíte, kde se dá sehnat?
Brožura nabízí přehledné
schéma sociálních a zdravotních služeb poskytovaných v Ústeckém kraji.
Pomůže k orientaci v síti
nabízených služeb, ať už dle
názvu jednotlivých poskytovatelů a zařízení, nebo
podle situací, které je aktuálně nutné řešit. Vychází
z předpokladu, že o sociální a zdravotní služby se občané začínají zajímat až ve
chvíli, kdy je sami nebo někdo z jejich blízkých potřebují, proto je velmi přehledná a požadované informace
jsou snadno dostupné a srozumitelné i tomu, kdo se
s nimi setkává poprvé. Už
máme první ohlasy z obcí
a brožura se jim líbí.
Je k dostání zdarma?
Ano zdarma. A můžete ji
získat na krajském úřadu, na magistrátech v Ústí
nad Labem, Mostě, Děčíně,
Teplicích, Chomutově, na
radnici v Litoměřicích, Lounech, na pověřených obcích a v nemocnicích Krajské zdravotní v Ústí nad
Labem, Teplicích, Mostě,
Chomutově a v Děčíně. pr

„Kadaňský poklad“ se stal nejlepším projektem roku 2015
Kadaň – Kadaňský poklad.
Kniha plná pohádek se rok
a kousek po svém vydání dočkala dalšího velkého úspěchu. Hlavní podíl
na něm ale nemá samotný
hmatatelný výsledek v podobě třinácti příběhů pro
děti, nýbrž cesta, po které
se k Pokladu došlo. Úžasné spojení dvou generačně
odlišných lidských světů,

dětského a tak trochu stále
ještě naivního a na druhé
straně moudrého, seniorského. Společně strávené
chvíle, vyprávění a vzájemná důvěra daly vzniknout
literárnímu dílku a celá
tato mezigenerační spolupráce byla následně oceněna v soutěži Poslání pečovat jako nejlepší projekt
roku 2015.

„Je to opravdu mimořádný
úspěch. Obstáli jsme v konkurenci dalších asi čtyřiceti projektů z celé Čes-

ké republiky a Slovenska,
a podle vyjádření odborné
poroty bylo její rozhodnutí
jednoznačné a jasné,“ usmívá se ředitelka kadaňského
Domova pro seniory Lenka
Raadová a pokračuje, „ocenění nepatří samozřejmě
pouze nám, myšleno Domovu, ale i dětem z ‚fotokroužku08‘, s nimiž se celý projekt uskutečnil.“ zm
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O lymfomech toho
Češi moc nevědí
Znalost podrobností o leukémii není pro Čechy samozřejmostí. Vyplynulo
to z průzkumu agentury
STEM/MARK. V případě
otázky na lymfom dopadla čísla ještě hůře. Termín
bezpečně zná pouze 5 procent obyvatel, zatímco třetina o něm nikdy neslyšela.
„Lymfomy jsou šestým nejčastějším nádorem v České republice. Každoročně
jimi onemocní okolo 2400
lidí, což znamená, že každé
4 hodiny je diagnostikován
nový nemocný. Nemocní se
rekrutují převážně z věkové
kategorie 60–70 let,“ říká
profesor Marek Trněný,
předseda Kooperativní lymfomové skupiny.
V České republice žije
přibližně 25 000 pacientů,
kteří v průběhu svého života byli léčeni s lymfomem
či chronickou lymfocytární
leukémií. sl

Estetické zákroky nejsou jen pro mladé
I ten sebevyrovnanější člověk
nelibě nese projevy stárnutí. „Nejvíce mých pacientek tvoří ženy
po padesátém
roku věku, které začínají trápit
projevy stárnutí především v obličeji, ale
i na těle,“ říká primářka kliniky plastické a estetické
medicíny Esteticusti Blanka Vraspírová.

Jaké vylepšení starší ženy
nejčastěji žádají?
Určitě operaci očních víček. Je to jednoduchý výkon
v lokální anestezii, trvající
30 minut s velmi pěkným
estetickým efektem. Rozzáří a omládne celý obličej. Nemluvě o zdravotních
výhodách, neboť klient se
zbaví slzení očí a tíhy na
očních víčkách. Mnohdy
nám řekne, že má pocit, že

i lépe vidí, i když
samozřejmě dioptrie zákrokem
neovlivníme.

vrásky kolem úst, na které
kyselina hyaluronová rovněž velmi dobře působí.

Předpokládám,
že každou ženu
trápí vrásky.
Ano, ty trápí především ženy,
i když muži také nejsou výjimkou. A my jim umíme pomoci. Nejjednodušší je odstranění mimických vrásek
s pomocí botulotoxinu, kdy
tenkou jehličkou vpichujeme látku do mimického svalu, ten se přestane smršťovat a vrásky se vyhladí.

Hitem poslední doby jsou
liftingové nitě…
Nitě miluji, dnes je to číslo
jedna v estetické medicíně. Je to zákrok bez řezání,
nebolí a má ihned viditelný efekt. Je ale třeba velmi
dobře zvážit, pro koho se
hodí. Pokud je obličej hodně spadlý, je tam velký kožní přebytek, je nutné nitě
zkombinovat se zmiňovaným minifaceliftem, potom
dosáhneme krásného efektu omlazení.

Co ale s hlubokými vráskami?
Hluboké nosoretní vrásky vyhlazujeme přírodními nealergizujícími a zcela bezpečnými látkami na
bázi kyseliny hyaluronové,
které se injekčně aplikují
pod vrásku a tím ji vyhlazují. Mnoho žen rovněž trápí

Prý nitě, ale i další novinky testujete sama na sobě.
Dělám to se všemi novinkami, pak přijdou na řadu sestřičky a moje kamarádky.
Díky tomu můžeme pacientům přesně vylíčit, jak co
funguje, bolí, co jaká metoda
umí a jak dlouho vydrží. ms

Platíte hodně za plyn? Vyměnit dodavatele není složité
měnou dodavatele
plynu můžete ušetřit i tisíce korun ročně.
A tak o novém dodavateli
uvažuje až třetina českých
domácností odebírajících
plyn. Co je ale důležité, na
co si dát pozor a jak postupovat? Podle obchodního
ředitele Moravských naftových dolů Ludvíka Baleky
je změna jednoduchá.

Skutečně se finančně
vyplatí změnit dodavatele?
Ano. Velká část spotřebite
lů má za to, že se jim pře
chod k novému dodavateli jednoduše nevyplatí
nebo, že uspoří jen minimum. Stačí, když se podíváte na některé z nezávislých srovnání, například
na kalkulator.tzb-info.cz,
který doporučuje i Energetický regulační úřad, nebo
na bezplatnou linku MND
800 400 500. Tam přesně
zjistíte, kolik uspoříte. Čas
to to nebývají zrovna zane
dbatelné částky. Samozřej
mě platí, čím vyšší je roční
spotřeba plynu, tím větší je
10

také výše úspory. S novým
dodavatelem můžete ušetřit několik tisíc korun ročně, za které si pak můžete
pořídit něco do domácnosti, přispět na rodinnou dovolenou nebo si udělat radost něčím na sebe.

né ukončení smlouvy vám
pak udělí značné finanč
ní sankce. Ideální je proto
vybrat si dodavatele, který
vám nabídne smlouvu na
dobu neurčitou.

Na co si dát pozor?

Předtím, než s vybraným
dodavatelem uzavřete
smlouvu, raději si ho pořádně prověřte. Hodně
vám napoví také jednání
zaměstnanců společnosti. Doporučujeme zavolat
si na zákaznickou linku
vybraného dodavatele,
která by měla být bezplatná, a ověřit si, jak
pružně dokáží reagovat na vaše dotazy
a jak dlouho
musíte čekat
na přepojení. Určitě se
vám bude
lépe mluvit se skutečným
člověkem, než
s hlaso-

Na to, abyste vybrali do
davatele, s jehož plynem
opravdu ušetříte. Nejjed
nodušší je využít někte
rý z nezávislých srovnávačů cen, jako například
již zmiňovaný kalkulátor
od TZB-info. Sledovat
byste neměli pouze
cenu plynu, ale také
podmínky, za které
tuto cenu získáte,
například zda má volání na infolinku zadarmo (linka začínající
840 není zadarmo),
zda nemusíte platit
za posílání faktury
poštou extra peníze
atd. Mnoho dodava
telů si vás bude chtít
uvázat na dobu určitou a za předčas-

To je jediné úskalí,
jak nenaletět?

vým automatem s desítkou
předvolených možností.

Není změna dlouhá
a složitá?
Není. Spousta zákazníků žije v domnění, že jde
o dlouhý a složitý proces
a hromadu papírování.
Ale to už dávno není pravda. Mnoho dodavatelů na
českém trhu dnes nabízí možnost změnu provést
jednoduše prostřednictvím
internetu a z pohodlí domova. O nic se nestaráte,
nový dodavatel na základě plné moci u stávajícího dodavatele vypoví vaši
smlouvu a vy už pak jen
šetříte. Například u nás
v MND je možné změnu
provést online za 15 minut. Během tohoto času si
na našem webu spočítáte úsporu, vyplníte formulář, vytisknete si, pročtete,
podepíšete, odešlete zpět
a je hotovo. Pro ty, kteří
preferují spíše telefonní
kontakt, se nabízí bezplatná linka 800 400 500, kde
vám rádi poradíme. pr
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I faraon zřejmě zemřel na anafylaktický šok
Alergiemi trpí na severu
Čech lidé více než ve zbytku republiky. Podle imunoložky Karoly Haasové
z krajského zdravotního
ústavu za to může znečištěné životní prostředí.
Proč jich v našem regionu
stále přibývá?
Alergická onemocnění se
řadí mezi takzvané civilizační choroby, jejich nárůst
je mimo genetiku ovlivněn
i prostředím, ve kterém žijeme, co jíme. Proto je tak
vysoké procento alergiků v našem kraji, které se
dlouhodobě potýká se znečištěným prostředím.
Mohou se projevit alergie
i ve vyšším věku?
Často se v ambulanci setkávám u seniorů s větou:
Nikdy jsem na nic nebyl
alergický, jak to, že na stará
kolena jsem? Bohužel v devadesáti procentech to není
pravda. Když takový člověk zapátrá v paměti, zjistí, že v dětství měl na jaře
a v létě stále rýmu, svrběly

ho očí, či dokonce se mu špatně
na jaře a v létě
dýchalo. Alergie
se ve vysokém
procentu projeví
v dětském věku,
v dalším vývoji se
její příznaky mohou mírnit,
aby se ve stáří znovu objevily. Vzácně se alergie může
ve stáří objevit i poprvé.

jednou hůř, jste zahleněn, či stále pokašláváte, neváhejte vyhledat
alergologa. Pak stačí
málo a příznaky ustoupí a vám se uleví. Alergie prostě bují, bohužel, v každém věku.

Léčí se alergie jinak
u mladší generace a jinak
u seniorů?
Diagnóza a léčba alergických onemocnění jsou ve
vyšším věku komplikovány
častěji přidruženými nemocemi a tím jakýmsi překrytím alergií. Je to například
u lidí s rozedmou plic. Záchvaty kašle a dušnost
v pylové sezoně se svezou
na konto rozedmy a senior
se nevyšetří u alergologa.
Proto pozorujete-li v přítomnosti zvířat, v prašném
prostředí či v pylové sezoně slzení, pálení očí, rýmu
či naopak pocit ucpaného
nosu, dýchá-li se vám na-

Dá se alergie jen léčit
nebo i vyléčit?
Alergická onemocnění jsou
nejspíše stará jako celé lidstvo. Zjistilo se například při
zkoumání mumie egyptského faraona, že zemřel nejspíše na anafylaktický šok po
bodnutí vosou nebo včelou.
S predispozicí k alergiím se
rodíme, je zabudovaná v genech, a proto je tak těžké jí
léčit. Léky užívané v sezóně, jako jsou antihistaminika, protialergické kapky do
očí či spreje do nosu pouze
potlačují příznaky alergie,
ale neléčí. Jediná známá léčba spočívá v letitém podávání alergenu, na který alergii
máme, aby si na něj imunitní systém „zvykl“. Zcela ji
vyléčit nelze, predispozice
zůstává vždy. ms

době je příčinou i psaní na
počítači, hlavně u lidí, kteří si správně neopřou lokte
(existují speciální loketní
opěrky).
Léčba není jednoduchá
a hlavně je dlouhodobá
a metody se odvíjí od stupně postižení.
Důležité je nosit takzvanou epikondylární pásku.
Je to ortéza, která se nasazuje na šlachy pod loket
a snižuje mechanicky přetížení úponů.
Další metodou léčby je
použití elektroléčby = ultrazvuku, ale jen u malých obtíží, u větších a delších průběhů nemoci již nezabírá.
Mnoho pacientů používá
různé masti, ale dle mých
zkušeností i zkušeností
mých pacientů nezabírají
a jsou to jen zbytečně utracené peníze.
Při těžším stupni nemoci někteří lékaři používají
obstřiky. Jedná se o kortikoidy aplikované do místa

úponu, které mají způsobit odumření úponů na
kost a tím vymizení bolesti. Já je již právě kvůli
tomu prakticky nepoužívám, a pokud ano, tak jen
u starších pacientů. Hlavně upozorňuji na to, že se
jich nesmí aplikovat moc
a hlavně ne v krátkém časovém období. Tedy maximálně dva až tři po dvou
a více měsících.
V posledních letech se
používá rázová vlna, která
přes buněčný metabolismus způsobuje zhojení poškozených úponů. Její účinek je dle výrobce i mých
zkušeností u tohoto onemocnění okolo 80 %. Aplikuje se jednou týdně, je po
ní nutno dva dny končetinu šetřit. Dle délky nemoci
a stupně postižení je potřeba mezi 3-6 aplikacemi. Bohužel, jako všechny nové
metody, je ani po dlouholetých zkušenostech nehradí
zdravotní pojišťovny. Cena

Očkování? Zatím
to nefunguje
Po měsíci platnosti novely
zákona, jež mimo jiné zaručuje seniorům nad 65 let
očkování proti pneumokokovým infekcím zdarma,
vyzývá Rada seniorů ministerstvo zdravotnictví k zásahu. Celý první měsíc platnosti nemohli senioři svého
nároku využít, neboť lékaři
nedostali metodický pokyn,
jak očkování vykazovat
pojišťovnám! Poté, co na
vzniklou situaci upozornila
média a Rada seniorů požadovala po ministerstvu okamžitý zásah, se ministerstvo zdravotnictví dohodlo
s pojišťovnami na naprosto
nevyhovujícím a zákon nenaplňujícím řešení. Senioři
tedy za očkování při dodržení očkovacího schématu
doporučeného odborníky
musí stále platit. „Rada seniorů ČR prosazovala delší
dobu, aby osobám starším
pětašedesáti let bylo zdarma hrazeno očkování proti pneumokokovým infekcím,“ říká Zdeněk Pernes,
předseda Rady seniorů. sl

PORA D NA

Dotaz
Je mi šesedát let a mám
dlouhodobě potíže s loktem, takzvaný tenisový
i oštěpařský. Dělali mi obstřik, ale to nepomohlo.
Existuje nějaká jiná varianta léčby?
Jaroslava Svobodová, Žatec

Odpověď
Jedná se o chronický zánět
úponů svalů na kost v oblasti lokte. Většinou vzniká
dlouhodobým přetížením
manuální prací, v poslední

u nás na klinice je 250 Kč
za jednu aplikaci.
Ještě se zkoušejí analgetické RTG ozářky, které mají
účinnost okolo 50–60 %.
Jejich nevýhodou je přece
jenom určitá dávka záření,
která se dostane do organizmu a já proto opět nedoporučuji mladším lidem.
Poslední metodou při
neúspěchu neinvazivních
metod je již jen operační
řešení.
Závěrem chci vám
i ostatním pacientům doporučit, abyste se vždy nechali vyšetřit odborníkem
se zkušenostmi, jelikož je
nutno při této chorobě odlišit toto postižení úponů
hlavně od postižení kloubu
v oblasti lokte, kdy je léčba
zcela odlišná.
MUDr. Jiří Madar
Ortopedie
Klinika TORNERO, s. r. o.
Ústí nad Labem
www.klinikatornero.cz

SL2015004

Na dotazy čtenářů odpovídá
ortoped MUDr. Jiří Madar.
Dotazy posílejte na e-mail:
info@mediaconcept.cz
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Z kraje

Seniory podporujeme, tvoří čtvrtinu
P

řed krajskými volbami
v roce 2012 Oldřich
Bubeníček slíbil, že v případě jeho vítězství zřídí
speciální poradní orgán,
který se bude zabývat
potřebami seniorů a zdravotně postižených občanů
našeho regionu. Poté co
na ustavujícím zastupitelstvu Ústeckého kraje byly
zvoleny orgány kraje a byl
schválen rozpočet na rok
2013, zřídil hejtman právě
tento speciální poradní
orgán. Pro potřeby jeho
řízení stanul v čele tohoto
poradního orgánu Pavel
Csonka, který je současně
předsedou výboru pro zdravotnictví a sociální věci. Za
téměř tři roky se podařilo
již řadu věcí vyřešit.
Co přesně tento poradní
orgán dělá?
Tento poradní orgán sdružuje lidi z několika cílových skupin. Na straně jedné jsou senioři a na straně
druhé jsou osoby se zdravotním postižením s různými handicapy. Systém
fungování spočívá zejména
na platformě maximálního přiblížení řešení problémů těchto osob se státními
orgány a zejména orgány
samosprávy. Tento orgán se
schází zpravidla jednou za
čtvrtletí u nás na krajském
úřadu. K tomuto jednání je
vždy přizván kancléř úřadu pan Luboš Trojna a pan
hejtman Oldřich Bubeníček.
Dle potřeby nebo avízovaných problémů jsou zváni
i vedoucí příslušných odborů dle projednávané problematiky. Tento orgán se podílí i na tvorbách různých
strategických dokumentů.
Jen jako příklad uvádím „
Krajský plán pro vytváření
rovných příležitostí pro osoby se zdravotním postižením“, který vychází i z celorepublikového plánu.
Informace pramenící z tohoto orgánu jsou přenášeny
i na odbor sociálních věcí,
který s těmito informacemi pracuje i při sestavování dalších strategických
dokumentů jako například
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střednědobé plány rozvoje sociálních služeb, tvorba
základní sítě poskytovatelů
sociálních služeb. Zástupci rady osob se zdravotním
postižením zase například
upozorňovali na některé nedostatky na úseku dopravní
obslužnosti v určitých lokalitách. K takovým problémům byl zase přizván vedoucí odboru dopravy pan
Franěk. Zjednodušeně řečeno, informace z tohoto orgánu jsou pro nás nejkratší
cestou pro jejich řešení.
Jak se například řeší
problémy seniorů?
Tak toto je otázka, na kterou se nedá krátce ani jednoduše odpovědět. Pokusím
se však několika větami co
nejjednodušeji odpovědět.
Náš region, který má
něco přes 860 tisíc obyvatel má ve svém složení
přes 200 tisíc seniorů. To
je přeci velice silná skupina, která bude z demografického hlediska stále silnější. Ale i tato skupina by
se dala rozdělit na několik
podskupin, a to zejména

na seniory aktivní a neaktivní. V dalších rovinách
na seniory se zdravotním
postižením a seniory bez
významných zdravotních
problémů, dále seniory osamělé a seniory žijící v rodinách či s životními partnery. V neposlední řadě také
na seniory s nízkými příjmy
a seniory s vyššími příjmy.
Z toho lze dovodit jejich
problémy. Jako krajská samospráva můžeme řešit
pouze některé typy problémů. V žádném případě jim
nemůžeme nahradit rodinu
včetně citových vazeb na
ni. Jsme schopni pro seniory vytvářet lepší sociálně společenské podmínky,
ale ani to se neobejde bez
jejich aktivní spolupráce.
Takže nakonec jsme schopni podporovat aktivity seniorů buď finančně nebo
nefinančně v podobě poradenství a podobně.
Z finančních aktivit mohu
zmínit například podporu
projektu Eutroklíče pro vozíčkáře a pro seniory každoroční finanční dotací 200
tisíc korun na účet krajské

rady seniorů, jejímž představitelem je Alois Malý.
A co nefinanční podpora?
Tak ta spočívá zejména
v podpoře společenských
aktivit a poradenství. Již
druhým rokem pořádáme
soutěž „Senior Art„ a „Nejaktivnější Seniorklub“ v Ústeckém kraji. Vyhlášení
této soutěže vždy spojujeme
se společenským večerem
v divadle u příležitosti dne
seniorů. Samozřejmě, že
i tyto aktivity něco stojí, ale
smyslem je podpora tvůrčí činnosti seniorů. Musím
smeknout před šikovností
našich seniorů, neboť jsem
viděl jejich díla v různých
kategoriích od obrazů po
fotografie a výrobu dalších
děl. V rámci další nefinanční podpory jsou různé formy poradenství a prevence
v podobě odborných přednášek za přítomnosti odborných lektorů z psychologie.
Policie ČR, zdravotnictví
a sociální péče. Docela zajímavé bylo zhlédnutí filmu Šmejdi a s tím spojené
různé kazuistiky. Pan Mgr.
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populace v Ústeckém kraji
Kočí jakožto člen našeho
poradního orgánu hejtmana je zaměstnancem v KZ,
a. s., a v Infolistech KZ, a. s.,
vychází malé okénko v sociálním poradenství. Jsou
tam informace o legislativních změnách, novelách
v zákonech o zdravotních
službách, státní sociální podpoře, hmotné nouzi
a podobně. Je to vysvětlováno lidsky, nikoli právnickým jazykem, kterému rozumí málokdo. Jde jen o to,
jakými kanály tyto informace šířit a k tomu je právě dobré se s těmito lidmi
scházet v tomto orgánu.
Myslím si, že informace od
těchto lidí nám dokonce
mohou šetřit i peníze, protože se dozvídáme i o potřebnosti, či nepotřebnosti některých poskytovatelů
registrovaných sociálních
služeb. Například pan Petr
Novák zastupující neslyšící a nedoslýchavé občany
nás informoval o potřebnosti tlumočníků znakového jazyka, o jakési rozdílnosti „nářečí“ znakového
jazyka. Já osobně jsem žil
v domnění, že pokud budu
umět znakový jazyk, tak
se s neslyšícími domluvím
i v zahraničí. Opak je ale
pravdou. Bývají velké rozdíly už mezi znakovým jazykem v rámci krajů, a pokud
chtěl někdo finanční podporu pro vzdělávání tlumočníků znakového jazyka např.
v Moldavsku, tak po získání
těchto informací můžeme
lépe rozhodnout, kam finance z kraje směrovat tak,
aby to bylo efektivní. Cenné
jsou v podstatě i refence na
poskytovatele služeb, které
bychom objektivně těžko
sháněli. Nabízí se i pomoc
ve vzdělávání nejen úředníků, ale i studentů v oboru
sociálních služeb, pedagogiky a podobně . Plánujeme
schůzku s panem rektorem
UJEP.
Vrátím se k seniorům.
Podle vašich zkušeností,
jak se jim v kraji žije?
To je těžká otázka. Ono
záleží na mnoha věcech.

Hlavně na tom, jak vysoký
mají důchod a jak jsou v životě aktivní. Je rozdíl, jestli
má někdo důchod osm tisíc a druhý 15 tisíc. Pro aktivní seniory je zde velká
řada možností. Kluby, výlety, zájezdy, různé soutěže.
Z osobního kontaktu vím,
že jsou s naší pomocí velmi spokojení. Ale nemůžeme jim samozřejmě pomoci
v tom, že jim zajistíme vyšší důchod. To není v našich
kompetencích.

„Vždyť všichni
budeme jednou
staří a je třeba
se vžít již dnes
do jejich situace.
Tak k tomu i tak
přistupujme.“
Kromě důchodu, jaké
jsou nejčastější problémy
seniorů?
Je jich mnoho. Z takových
praktických věcí třeba dostupnost zdravotní péče
z nějakých vzdálených končin. Velkým problémem je
i bezpečnost seniorů. Proto
se snažíme spolupořádat
různé semináře, kde jim na
konkrétních případech říkáme, co vše jim hrozí, jak
je někdo může podvést a na
co si dávat pozor. Pak je
trápí rodinné vztahy. Například to, že za nimi nejezdí
děti, nekomunikují a mají
pocit samoty, nadbytečnosti atd. Tady není pomoc jednoduchá. Ale proto se snažíme seniory aktivizovat,
vytvářet příležitosti, aby
si našli přátele. Velký problém jsou i náklady na bydlení v nájemních domech.
Bavíme se o aktivních seniorech, ale mnozí jsou
i v pobytových zařízeních.
A kraj jejich zřizovatel.
V poradním orgánu zástupce pobytových zařízení nemáme, tam mají placený
personál. Ale těmito věcmi

se zabýváme na výboru.
Snažíme se v této oblasti vytvořit koncepci, aby
penziony a domovy pro
seniory, kteří nepotřebují speciální péči, byly pod
obcemi. Ty, kde speciální
péči potřebují, například
lidé s Alzheimerem, byly
pod krajem. Do krajských
zařízení se v poslední době
investovaly vysoké částky
a jsou ve velmi dobrém stavu. Vytvořilo se ubytování
hotelového typu. Ale stále
platí, že razíme strategii –
pokud senior může zůstat
doma, například s pomocí
nějaké sociální služby, tak
má zůstat v domácím prostředí. Do domova seniorů
patří v okamžiku, kdy již
toho schopen není.
A je na seniory dost peněz?
Financování sociálních služeb přešlo nyní pod kraje,
ale stále je to tak, že peníze pro kraje jdou ze státního rozpočtu. Ústecký kraj,
jakož i asociace krajů musela vyvíjet obrovské úsilí pro zvýšení této částky. Po mnoha jednáních
dostal náš kraj navýšení,
i když ne v takové výši, jak
bychom potřebovali, tak
abychom bezproblémově
ufinancovali všechny naše
sociální služby.
Vše nemůže být a ani
není jen na kraji. Využíváme fondů ESF, vyhlašujeme
různé projekty na podporu
prorodinné politiky.
Samozřejmostí by mělo
být vícezdrojové financování, což je zapojení financí i od státu, obcí, nadací
i sponzorů. Největší tíha
však je vždy na zřizovateli.
Skladba obyvatel Ústeckého kraje je specifická také hospodářským
a průmyslovým vývojem po
druhé světové válce, kdy
k nám byl zvýšený příliv
obyvatel za prací, zejména
v hornictví a dalším průmyslu, zejména v dělnických
profesích. To jsou lidé, kteří celý život těžce pracovali, a je na nás, abysme jim
zajistili důstojné, ale také
aktivní stáří. red

víte, že...

Populární opera Tannhäuser vlastně vznikla
v Ústí. V roce 1842 hledal
německý hudební skladatel Richard Wagner v romantických zákoutích
hradu Střekova múzu.

Léčebné prameny byly
v Teplicích známé již
před 2 tisíci lety. Dokládají to nálezy římských
mincí a šperků z počátků
našeho letopočtu v Obřím prameni u Duchcova. Lidé je do vody házeli jako dík za vyléčení
svých obtíží.

Za doby Rakouska-Uherska bylo město Litoměřice oblíbeným rájem
penzistů, protože se zde
nachází jedno z nejteplejších klimat v České republice. Na základě toho
se na svazích Labe odedávna pěstuje vinná réva.
Kostel
sv. Mikuláše
v Lounech
je jedno z vrcholných
děl české
pozdní gotiky. Postaven
byl po požáru 25. března
1517 na místě původního
kostela hutí královského architekta Benedikta
Rejta. Má šedesátimetrovou věž a a byl dokončen až v roce 1538, kdy
už se začínala rozvíjet
renesance.
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Z klubů

Den otevřených dveří v Meziboří se vydařil
Meziboří – Dnem otevřených
dveří aneb Pojďte si s námi
zavzpomínat se 6. října zapojil Domov sociálních služeb v Meziboří do Týdne
sociálních služeb ČR, který
letos celorepublikově probíhal od 5. do 11. října. Tento
projekt svým 7. ročníkem
vznikl s cílem upozornit na
sociální služby, na jejich
smysluplnost, kvalitu, nutnost i náročnost. V domově
v Meziboří se dveře otevřely veřejnosti v odpoledních
hodinách a v nově zrekon-

Seniorům
zpívaly děti

Roudnice nad Labem – Do našeho
Domova seniorů v Roudnici nad Labem přijely 1. října krásně zazpívat šikovné děti z Dětského domova
Dlažkovice. Dokonce nám
zazpívaly i tři romské písně. Odpoledne nás navštívil litoměřický sbor Bábinky. Zazpívali jsme si s nimi
krásné české lidové písničky, které známe ze svého mládí. Bylo to příjemné
odpoledne s kávou, čajem
a občerstvením.
Domov pro seniory Roudnice nad Labem

Krásnobřezenská
malá univerzita

Ústí nad Labem – Ve středu 14.
Října proběhl další kurz
v rámci naší Krásnobřezenské malé univerzity, tentokrát na téma Záhady lidské
paměti. Senioři si akci užili
a dozvěděli se spoustu zajímavých informací.
Domov pro seniory Krásné Březno
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struovaných prostorách reminiscenční místnosti provedla asistentka sociálního
pracovníka Dagmar Otcovská ukázku reminiscenční
terapie. Přítomní uživatelé, rodinní příslušníci i návštěvníci se aktivně zapojili
a strávili příjemnou hodinku vzpomínáním. Formou
dobových fotografií a jiných tematických indicií si
připomněli herecké osobnosti z doby 2. světové války, jejich ztvárněné filmové
role i soukromý život veli-

kánů českého filmu. Pozvání přijal také starosta Meziboří Petr Červenka.
U dobré kávy a dezertu
pokračovalo odpoledne hudebním programem v podání kapely Melodie, jejíž
rozmanitý program dal možnost zatančit si nebo zazpívat písničky z prvorepublikového období, ale také
popová tvorba 60. a 70. let
minulého století rozjasnila
mnohé tváře a roztančila
uživatele i zaměstnance.
Marie Vorlová, DSS Meziboří

Svůj den si senioři z Mostecka užili v Praze
Most/Litvínov – Den jako stvořený pro výlet – cílem Klubu
č. 6 při regionální organizaci SD Most – Litvínov byla
Praha. Už od rána vykukovalo sluníčko, které nás provázelo po celý den, a tak přispívalo k dobré náladě.
Navštívili jsme Muzeum
gastronomie, kde nás průvodce seznámil s historií
vaření, od doby dávné až po
současnou a následně jsme
zhlédli starou hospodu, bar
i kupecký krám. A co teprve kredenc, která v mnohých vyvolávala vzpomínky
na mládí, kdy jsme pobývali u babičky, a pak jsme následně probírali, jak se to
těm našim babičkám všechno vešlo do těch regálků.
Zaposlouchali jsme se do
příběhů i receptů slavných
českých i světových kuchařů. Na závěr prohlídky
jsme zhlédli kuchyň, dalo
by se říci, kuchyň našich

snů a tečkou této prohlídky byla sladká pochoutka
v podobě tmavé i bílé čokolády.
A najednou bylo poledne a tak jsme se rozešli po
Praze. Někteří šli navštívit
památky či zajímavosti, po
nákupech a jiní si vychutnávali posezení u kafíčka
a zákusku či parku.
Přidáváme tip na procházku Prahou, kterou někteří z nás absolvovali tohoto slunného dne. Jeďte na
Výtoň tramvají a odtud pak
pěšky podél Vltavy po Rašínově nábřeží, okolo Tančícího domu, Mánesu a pak

posedět na Žofíně a vychutnat si pohled na Hradčany,
případně se projet na lodičce a pokračovat směrem
k Národnímu divadlu, dále
přes Kampu, Karlův most
na Staroměstské náměstí.
Sešli jsme se u autobusu
plni dojmů, co jsme opět viděli nového a zajímavého,
příjemně unaveni a těšili se
domů. Za možnost uspořádat tento výlet chceme poděkovat i Nadačnímu fondu
Veolia – Stále s úsměvem,
který nám přispěl na dopravu a vstupné do muzea.
za Klub č. 6 Jana Bullová

Překvapením oslavy byl křest kalendáře na rok 2016
Jiříkov – Letošní den seniorů připadl na pátek 2. října. Oslavili jsme jej společně s jiříkovskými seniory
v Domě kultury v Rumburku. Úvodní slovo pronesl
ředitel Domova Srdce v dlaních v Jiříkově Jan Sembdner a místostarosta města Jiříkova pan Miroslav
Horák. Poté následovalo
vystoupení kapely Senior
Band pod vedením Jaroslava Porty. Dále seniory potěšilo vystoupení dětského

folklorního souboru Dykyta. Po celou dobu se podávalo občerstvení, senioři si
pochutnali na vynikajících
chlebíčkách, sladkém pečivu, kávě a vínku. K tanci

a poslechu hrála hudební
kapela Plechovanka. V průběhu odpoledne bylo pro
všechny zúčastněné připraveno malé překvapení. Tímto překvapením byl křest
kalendáře Domova „Srdce
v dlaních“ na rok 2016. Na
tvorbě kalendáře se také
podíleli někteří klienti a zaměstnanci našeho Domova.
Všichni jsme si odpoledne
příjemně užili a budeme se
těšit opět za rok.
Domov Srdce na dlani Jiříkov
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Aktivně žít je nejlepší recept na život, tvrdí senioři z Trmic
Trmice – Zájezdy do divadel, výlety i dovolené, pravidelné sedámky u něčeho dobrého na zub, soutěž v pěstování paprik, taneček i velký ples s živou
hudbou. To je jen malý přehled toho,
jak si život zpestřují členové Klubu
seniorů v Trmicích.
To jsou slova rozhlasové redaktorky
Slávky Brádlové, která Klub seniorů
v Trmicích navštívila začátkem září.
A vypadalo to , že se jí v Klubu líbilo.
Zároveň jsme přivítali starostku Trmic Janu Oubrechtovou, která slíbila,
že se příští rok zúčastní naší soutě-

že ve vypěstování kávovníku. Senioři
byli potěšeni i živou hudbou skupiny
Kacíři, která setkání dodala příjemnou atmosféru.

A tak jedna akce stíhá druhou už
osm let, co Klub seniorů existuje. Klubem za těch osm let už prošla řádka
seniorů, kteří v klubu najdou kamarády a také mají možnost se našich akcí
zúčastňovat. Letos jsme například pořádali na zámku Tajemství Českého
Středohoří, vyhodnocovali fotosoutěž
a došlo i na Seniorský ples s mezinárodní účastí. Na zámku jsme měli Noc
s Andersenem, vyrazili jsme do Mšených lázní, grilovali anebo také pluli
krásným labským kaňonem lodí Porta
Bohemica. Eva Tomsová, Klub seniorů Trmice

Specialistka vyšetřovala paměť

Veletrh sociálních služeb Fokus

Chabařovice – Mezinárodní den Alzheimerovy choroby se
uskutečnil 21. září i v Domě pokojného stáří sv. Ludmily v Chabřovicích. Cílem dne je zvýšit povědomí veřejnosti o této závažné nemoci, která způsobuje postupný pokles
kognitivních funkcí – myšlení, paměti, úsudku. V tento den
specialista v oboru Yvona Jungbauerová poskytla poradenství a bezplatně provedla vyšetření paměti prostřednictvím
sady kognitivních funkcí. Po vyšetření výsledky testu vždy
ukážou, zda jsou problémy s pamětí závažné a zda naznačují přítomnost nějaké nemoci. Dům pokojného stáří sv. Ludmily Chabařovice

Děčín – V rámci Týdnů pro duševní zdraví se v Ústí nad Labem uskutečnil v půlce září Veletrh sociálních služeb.
Různorodým poskytovatelům z Ústecka zde společnost
Fokus umožňuje prezentovat svoje služby široké veřejnosti a to vše doplněno o zajímavé kulturní aktivity. Jelikož
Centrum sociálních služeb Děčín patří k největším poskytovatelům sociálních služeb na Děčínsku, nemohli jsme se
svým stánkem chybět. V rámci veletrhu proběhla rovněž
veřejná sbírka pro potřeby klientů Azylového domu pro
muže a matky s dětmi na Letné. Centrum sociálních služeb Děčín

yšší věk není překážkou
V
pro to, aby si lidé, pokud
jim to zdravotní stav umožní, užívali naplno života.
Seniorů přibývá, dožívají se
vyššího věku a tvoří stále
významnější část společnosti. Je třeba jim proto vytvořit
podmínky, aby mohli žít
skutečně aktivně, aniž by
byli vázáni svými často
velmi nízkými příjmy. Město
Most i různé jeho organizace proto pořádají řadu akcí
a poskytují mnoho služeb
určených přímo pro seniory.
Největší příspěvkovou
organizací města Mostu je
Městská správa sociálních
služeb (MSSS), pod níž spadají mimo jiné tři domovy
a tři penziony pro seniory,
které postupně procházejí
zateplením a v nichž žije několik set dříve narozených
Mostečanů. Městská správa
pořádá pro své klienty řadu
kulturních, sportovních
i soutěžních akcí. V jednom
z penzionů byla na jaře instalována nová kuželková
dráha. Významnou sportovní akcí pak byly letní hry na
hipodromu, na jejichž přípravě se podíleli i zaměstnanci magistrátu. Každý rok

na konci léta se v hlavní budově městské správy koná
hromadná oslava klientů
starších devadesáti let, které se účastní i zástupci vedení města Mostu.
Oslavy narozenin jsou pravidelně pořádány i v mosteckém Klubu seniorů. Týkají se
všech členů klubu starších
devadesáti let. Samotný Klub
seniorů pak v loňském roce
změnil název (původně Klub
důchodců) i sídlo, neboť se
přestěhoval do nově zrekonstruovaných a vybavených
prostor. Zde klub pro své
členy pořádá různé besedy
a osvětové akce.
Samostatný klub pro seniory provozuje i Městská
knihovna Most. Ta mimo jiné
organizuje řadu kurzů určených přímo pro seniory. Jejich touhu po vzdělání uspokojuje řadu let i Univerzita
třetího věku v režii místní po-

bočky Vysoké školy finanční
a správní a za finanční podpory města Mostu.
Velkou finanční pomocí
pro všechny mostecké seniory je pak bezpochyby možnost využívat zdarma služeb
městské hromadné dopravy.
Různé slevy nabízí i vlastnictví takzvaného Senior pasu,
který sice nevydává přímo
město, ale žádost o jeho vydání je možné podat mimo
jiné v recepci mosteckého
magistrátu. Magistrát rovněž
umožňuje všem párům, které
oslaví zlatou nebo diamantovou svatbu, znovu symbolicky uzavřít sňatek. Dříve narozeným se věnuje i městská
policie, která každý rok organizuje řadu projektů prevence kriminality, mimo jiné
i projekt s názvem Zvýšení
pocitu bezpečí pro seniory.
Velmi významné jsou i kulturní akce pořádané městem

Most. Na největší městské
slavnosti vystupuje každoročně na malém pódiu několik
dechových kapel a zejména
starší lidé oceňují festival Folkový most konaný každoročně na konci července. Letos
na začátku října se pak na
1. náměstí konala oslava Svátku seniorů, která zahrnovala
mimo jiné vystoupení populární kapely Stará Sešlost. Ta
pravidelně vystupuje na Benediktu, v hotelu Cascade pak
pořádá taneční odpoledne
skupina Pomezí. Díky finanční podpoře města je vstup na
tyto akce, hojně navštěvované zejména seniory, zdarma.
Je však třeba myslet i na
odvrácenou stranu stáří,
kterou je zhoršující se zdravotní stav a umírání. V těchto chvílích je nutné pečovat
nejen o tělo, ale i o duši. Je
důležité nejen tišit fyzickou
bolest, ale i zajistit ošetřovatelskou péči tak, aby se těžce nemocní a umírající cítili
příjemně, nezůstali osamoceni a byla zachována jejich
důstojnost. Takové místo
mohou najít nejen Mostečtí
v místním hospici, který funguje za finančního přispění
města. dun
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Město Most myslí na své seniory
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rozhovor

Bedřiška Kulhavá: Běžecké adidasky
V padesátých a šedesátých letech stávala Bedřiška Kulhavá na stupních vítězů běžeckých
závodů. Československo dokonce reprezentovala na olympijských hrách v Římě. V prosinci
oslaví čtyřiaosmdesáté narozeniny. Běhat již sice přestala, ale i přes svůj věk se stále
některým sportovním aktivitám věnuje. A hlavně pracuje na zahrádce u domu v ústecké
části Kolonka. V ústecké čtvrti Předlice se narodila a zůstala jí celý život věrná.
VÍT LUKÁŠ

Jak dnes žije osmadvacetinásobná mistryně ČR
v běhu?
Stejně jako vždy. Samozřejmě toho pohybu je již
méně. Ale chodím se seniory na výlety, takže tělo stále
trochu proháním.
O sportovcích se říká, že
když v mládí vrcholově běhali, mají problémy s klouby...
Ale to já také. Já jsem taková železná lady, mám obě
kolena vyměněná. A kyčel
taky. Trochu to samozřejmě
bolí, ale člověk by neměl
naříkat. Dobrý je to.
A co koníčky?
Zahrada. Strašně ráda pracuji na zahradě. Pěstujeme skoro vše. Už je to pryč,
papriky, rajčata. Jen jich
ještě pár zůstalo ve skleníku. I když hodně práce
již nyní zastanou mladí, hlavně syn Pavel. Ale
stále je co dělat, rozhodně se nenudím.
Co vy a běhání?
Běhat už nechodím,
ale s manželem jsme
si koupili trekové hole
a tak dost chodíme.
Chodíte ještě na
stadion dělat rozhodčí?
Dříve jsem na staďáku byla víc než doma,
ale loni jsem se rozhodla,
že to už přenechám mladším. Občas dělám besedy
pro seniory, jsem v Ústeckém klubu a často chodíme
do Trmic, kde máme mikulášskou nebo maškarní.
Slyšel jsem, že také
děláte čerta?
Ano já dělám čerta a manžel Mikuláše. Děláme to už
hodně let, déle než třicet
16

roků. Ale ne za peníze jako
někdo. Tohle je pro děti, to
se má dělat grátis. A samozřejmě chodíme
tady v Kolonce. Musím si
psát, abychom na
někoho nezapomněli. Jednou
jsme
se již
vraceli domů
a koukám, něco
máme ve
schránce.
Žádost, ať
přijde-

me. Tak jsme se museli sbalit a vyrazit znovu.
Jak jste se dostala k běhání?
Hned po válce se založil
v Předlicích
Sokol. Mně
šla dobře
gym-

nastika, ale jednou za mnou
přišel vedoucí a řekl, že se
v Ústí koná běh Rudého práva. Závodů jsem se zúčastnila a dodnes si pamatuji své
startovní číslo 11. Běh jsem
vyhrála a z atletického oddílu za mnou přišli, zda za ně
nechci běhat.
Bylo to jiné než
dnes?
To je obrovský
rozdíl. Když
jsem byla
v národním
týmu, tak
bylo jedno
soustředění
do roka, kde
jsme se viděli.
Dnes každý jezdí na soustředění
dle své potřeby a s ním
i tým lidí. Ale jak říkám, dříve byla jiná
doba.

„Trochu
to bolí, ale
nesmíte
naříkat.“

Máte hodně pohárů?
Několik ano, mám je
na půdě. Pamatuji na
ten první z mistrovství republiky v roce
1950. Je mramorový a váží 7,6 kilogramu. Tehdy se
mistrovství konalo v Gottwaldově. Pak jsem ho
táhla celou cestu zpátky vlakem. Dnes
už bych se
tak nedřela protože
se skoro
vždy na
závody
jezdí
autem.
Na
závody
jsem si vozila talisman,
byl to takový malý
medvídek a na krku
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jsem si vyžebrala na olympiádě
s maminkou dlouho samy.
Tak jsem se musela naučit
zedničit, opravovat pojistky, vodu.

měl čokoládovou medaili,
a když jsem skončila, tak
jsem si ho dala do sekretáře
a občas jsem musela odhánět děti, aby mi ji nekousaly. Pak jsem měla ještě čtyřlístek, který jsem si utrhla
u kapličky, která dnes už
nestojí, ale čtyřlístek mám
dodnes schovaný v albu.
Slyšel jsem o vás, že jste
někde, myslím na olympiádě v Římě, dokonce vyžebrala běžecké adidasky?
To je pravda. Měla jsem
různé běžecké boty, ale
adidasky jen jedny. Firma
měla tehdy v Římě stánek.
Tak jsme tam zašla a opravdu je doslova vyžebrala.
Pak jsem s nimi ještě dlouhá léta běhala a různě je
vyspravovala. Sice už ne
v reprezentaci, v roce 1961
jsem v ní skončila. Dodnes
mám ty boty schované.
Chtělo to k úspěchu dobré
vybavení?
Ono to není jen o tom. Pamatuji si na první mistrovství. Když jsme tam jeli, tak
mi někdo říká, dej si pozor
na Bartákovou, ta je moc
dobrá. Tak se jí moc nedrž,
aby jsi vůbec doběhla. Co
čert nechtěl, já s ní bydlela
na pokoji. Ráno ke mně přišla a začala se se mnou radit, jaké si má vzít boty. Zda
tretry, tenisky nebo kopačky. Ve mně hrklo, protože
já měla jen jedny staré obě-

Vaše dcera, Jana Vápeníková, je také slavný sportovec. Ale v biatlonu, kde
ve štafetě získala zlato na
mistrovství světa. Nemrzí
vás, že nešla běhat?
Ona nejprve také běhala,
za ústecký Spartak. S manželem jsme také chodili na
branné závody a lyžovat
a ona řekla, že se jí to líbí
víc. Když jsme jezdili závodit
na lyžích a ona byla malá,
tak vždy říkala, že chce také
číslo. Nakonec se dočkala.
Jsem na ni hrozně pyšná.

hané tenisky. Po startu vylítla a já si říkala, mám se jí
držet? Po chvíli si povídám,
holka, ty běžíš nějak pomalu, tak jsem ji předběhla
a závod jsem vyhrála.
Co jste po skončení kariéry dělala?
V reprezentaci jsem skončila v roce 1961, ale závodit
jsem nepřestala. Za Ústecký svazarm jsem závodila v sokolovském a dukelském závodě branné
zdatnosti (dnes letní a zimní biatlon), atletiku za Ústecký Spartak a mé body

pomáhaly, aby se holky udržely v první lize.
Dnes jsou reprezentanti
profesionálové. Jak to bylo
za vás?
Pracovala jsem v pekárně v Hrbovicích. Tam jsem
měla velmi dobré zázemí.
Pracovala tam i má maminka a pak i dcera. Museli mě
z práce uvolňovat. Ve středu
mi přišel papír, že se v pátek
odjíždí na závody a ve čtvrtek je sraz v Praze. V sobotu
a neděli byly závody a v pondělí jsem zase byla v práci.
Moji kolegové mě podporovali. Když jsem vyhrála poprvé mistrovství a vrátila se
zpět, zavolali mě, že mám jít
do cukrárny. Čekali tam na
mě s obrovským tříposchoďovým dortem. Pak se pekárna přestěhovala do Krásného Března, bylo to Inpeko.
I tam jsme krátce ještě v důchodu dělala.
Vy jste byla pracující
důchodce?
Chvíli. Já jsem do práce jezdila vždy na kole, ale Krásné Březno bylo z ruky. Tak
jsem nakonec skončila.
Tak vás v důchodu čekala
zahrádka?
Ale nejen v důchodu. To
i před tím. My jsme byly

V Ústí existuje mnoho
běžeckých závodů.
Fandíte tomu?
Ano, je dobře, že lidé začínají více běhat, je to takové
odreagování od všedních
starostí a práce. A hlavně je
výhoda, že k běhání je vybavení cenově dostupné.
Na Ústeckém půlmaratonu
jste byla?
Ano, každý rok, ale už jen
jako divák a musím říct, že
je to pěkný závod, na který
se ráda podívám.
PRO F I L

Bedřiška Kulhavá
Narodila se 4. prosince 1931 v Ústí nad Labem, kde dodnes žije. Po
druhé světové válce se
začala věnovat sportu,
vstoupila do ústeckého
atletického klubu a nakonec se soustředila na
běh – převážně přespolní běh a tratě 400, 800
a 1500 metrů a štafetu.
Podařilo se jí vybojovat
28 titulů mistra republiky, nejvíce na osmisetmetrové trati. Vrcholem
její kariéry byla účast na
olympiádě v Římě v roce
1960. Krátce poté v reprezentaci skončila, ale
běhu se v Ústí nad Labem řadu let věnovala,
působila i jako rozhodčí.
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Z klubů

Na setkání rodáků ze Záluží dorazil
i pamětník Miloslav Hrabák
Záluží – Na setkání Zálužáků,
které se uskutečnilo již po
osmadvacáté, se nás sešlo
92. Rodáci a bývalí občané
této obce přijeli například
z Prahy, Hradce Králové,
Nymburka, Teplic, Roudnice nad Labem, Plzně, Čes-

kých Velenic a z dalších
míst. Nechyběl ani nejstarší rodák obce Záluží, kterým není nikdo jiný nežli Miloslav Hrabák. Tento
pamětník napsal a vydal
v roce 2010 knihu Zmizelé Záluží, následovala kni-

ha Teplárna T-200, srdce
podniku, a jako poslední to
byla kniha Hydrák a Staliňák v časech minulých.
Jsme velmi hrdí na to, že
tento rodák pochází z naší
již zaniklé obce Záluží
a účastní se ve svém věku

94 let veškerých akcí, koná
také besedy a je stále velmi
aktivním občanem Litvínovska. Ilona Marková, Záluží

Společná oslava narozenin

Chystá se posezení, Vánoce i ples

Most – V Městské správě sociálních služeb v Mostě se
30. září slavilo. Více jak 40
devadesáti a víceletých uživatelů se sešlo na společné
oslavě narozenin. Přítomni
byli i rodinní příslušníci.
Oslavu s občerstvením
a skleničkou nealko sektu
na přípitek připravili seniorům zaměstnanci zařízení. Poblahopřát jim přišli
zástupci vedení Městské
správy sociálních služeb
v Mostě – příspěvkové organizace, jmenovitě ředitelka
organizace Lenka Maňáková, hlavní ekonomka. Oslavencům popřála a předala
kytičku a přáníčko. Pozdravit se seniory a poblahopřát přišli také zástupci
radnice v čele s náměstkyní
Markétou Starou, vedoucí
sociálního odboru Naděždou Krupczovou a místopředsedou Rady seniorů ČR
Aloisem Malým. Ti nepřišli s prázdnou, ale každému předali dárek – pamětní
knížku o Mostě. Každému

Hrob – Naše Městská organizace Svazu důchodců v Hrobě má 180 členů
a zrovna letos slavila 25.
výročí založení organizace. Oslava se konala ke
Dni seniorů v restauraci
Beseda v Hrobě, které se
zúčastnilo 100 našich členů. Vzpomněli jsme si na
zakladatele naší organizace a vyhodnotili pamětním listem a kachlem z keramické hlíny 17. členů
za záslužnou a obětavou
práci v naší organizaci.
Kachle pro naše oslavence
zhotovil keramický kroužek při Základní škole
v Hrobě. Vyvrcholením večera byla pozvaná kapela
známá z televizního Šlágru
„Malá muzika Nauše Pepíka“. Na toto vystoupení
přišlo ještě dalších 36 posluchačů. Vystoupení kapely nám dotoval Městský
úřad v Hrobě právě k našemu 25. výročí a starosta
města Karl Hirsch se objevil na naší oslavě osobně.

jednotlivému oslavenci poblahopřáli a prohodili pár
slov. Konstatovali, že ačkoliv mají požehnaný věk, vypadají neuvěřitelně vitálně
a stále plní síly.
Oslavencům přijely zatancovat a zazpívat děti
z Mateřské školy Albrechtická se svými učitelkami.
Dobrou náladu rozproudil
soubor Komořanky z Penzionu pro seniory Komořanská.
Na oslavě byla přítomna
i čerstvá 100letá seniorka
Marie Svatošová z Domova
pro seniory Antonína Dvořáka. Určitě si všichni svou
oslavu užili.
Helena Houšková,
Městská správa sociálních služeb v Mostě

Ateliérem se stala jídelna
Meziboří – Při naší práci se
seniory již víme i to, že lidská tvořivost nezná mezí
a že každý člověk je schopen tvořit bez ohledu na
věk. Víme však také, že
někteří senioři ztrácejí odvahu pouštět se do nějaké
tvořivé činnosti v domnění, že jim na to nestačí síly
a fantazie. A tak přišel čas
pozvat vzácnou osobnost,
malířku a sochařku Sylvu
Prchlíkovou. Narodila se
13. září 1958 v Karlových
Varech a od roku 1962 žije
v Litvínově. Malováním se
18

začala zabývat již ve školním věku. Později začala
malovat miniatury a poté
přešla k obrazům větších
rozměrů. V současnosti se
věnuje malování naplno.
Malířka Prchlíková naše
pozvání přijala a přijela
mezi nás do Domova sociálních služeb v Meziboří 15.
září, se svými milovanými
dvěma pejsky. Malířka nejdříve hovořila o svém životě, o začátcích a vývoji své
tvorby. Kromě vyprávění
o svých výstavách se zmínila také o své spolupráci, pro

kterou maluje česká města
a vesničky. Poté malířka vyzvala uživatele, aby zkusili
namalovat jakýkoliv obrázek. Tři uživatelé se okamžitě pustili do díla a ostatní se
malířka pokusila namotivovat. To se jí povedlo a nakonec malovali s chutí a radostí všichni uživatelé. Čas

Co nás čeká příští měsíc.
Pravidelně jednou měsíčně máme posezení v klubu s písničkou. Tentokrát
proběhne posezení 3. 11.
v restauraci Beseda, jelikož jsme si pozvali 4 muzikanty z Litvínova, které
vede náš již dobře známý
pan Mach a přiveze ještě 14 děvčat saxofonistek
z hudební školy v Litvínově. Posezení bude společně s bývalými pracovníky
Bonexu v Hrobě. Jelikož
se blíží Vánoce, čeká nás
v prosinci ještě Předvánoční posezení našich členů
opět s kulturním programem, který zajistí i dětí
z Mateřské školy v Hrobě,
Pěvecký soubor Barborka
ze Základní školy v Hrobě,
Cvičenky ze Sokola Hrob
a náš Pěvecký soubor seniorů Radost. Opět nám zahraje muzika a tentokrát
tu budou „Dědkové z Kentucky“. Na leden již připravujeme náš Ples seniorů.
Věra Folkertová, předsedkyně SD Hrob

strávený v její společnosti
byl velmi inspirativní. Senioři zapojili nejen přirozenou tvořivost, fantazii,
ale i originalitu a individualitu. Když měli své obrázky zdánlivě hotové, malířka Prchlíková se u každého
z nich zastavila a konzultovala s ním jeho obrázek.
Na uživatelích bylo poznat,
jak září radostí. Výsledkem
byly obrazy a obrázky, které
neskrývaly své kouzlo, naplnění snů, přání a možná
i životních cílů pro mnohé
seniory. Nakonec jí své obrázky věnovali na památku.
Iva Nováková, DiS., sociální pracovnice,
Domov sociálních služeb Meziboří

Seniorské listy / podzim 2015

Stovky hlasů, jedna tvář. Do Kadaně
zavítal imitátor Václav Faltus
Kadaň – Vlasta Burian, František Ringo Čech, Oldřich
Nový, Miloš Zeman, Jiří
Sovák či Karol Polák… Co
mají tito pánové společného? Před několika dny navštívili kadaňský Domov
pro seniory. Představit plejádu českých a slovenských
herců, politiků a známých
osobností přijel imitátor
Václav Faltus.
Hlasů, které k seniorům
promluvily, bylo nepočítaně. „Ve svém repertoáru

jich mám na tři stovky,“ říká
umělec a s nadsázkou pokračuje, „už to došlo dokonce tak daleko, že jsem si svůj
vlastní hlas musel nahrát,
abych ho nezapomněl.“
Vypočítat, kdo všechno
během jedné hodiny zašel
do Domova na pomyslnou
návštěvu, ani nelze. „Dnešní program jsem postavil na
hvězdách československého stříbrného plátna, a to
jak prvorepublikového, tak
současného. Od krále ko-

miků až třeba po Miroslava Donutila. Co se politiky
týká, tam se to hodně mění,
ale například novodobí pre-

zidenti chybět nemohou.
Jejich hlasy a intonace jsou
velmi výrazné a zvláště pan
Zeman je publikem doslova
vyžadován,“ vysvětluje verbální kouzelník.
Václav Faltus vystoupil
v Domově v rámci Mezinárodního dne seniorů. „Byl takovým dárkem pro naše klienty. Jeho návštěvu se nám
podařilo do poslední chvíle
utajit a bylo zajímavé sledovat tipy, kdo že to vlastně
přijede. Padala jména jako
Karel Gott, Josef Dvořák, Luděk Sobota… A nakonec se
vlastně trefili všichni,“ usmívá se ředitelka zařízení Lenka Raadová. red

INZERCE

Společnost Český porcelán, akciová společnost, působí
na trhu již sto padesát let. Vyrábí užitkový, hotelový
i dekorativní porcelán různých tvarů a dekorů. Mezi ty
nejznámější produkty, které vyrábí ve špičkové kvalitě
a vyváží do celého světa, patří dozajista porcelán
s modrou krví – cibulák. Název cibulák se zažil natolik,
že dnes nikdo nepřemýšlí nad názvem dekoru, málokdo
však ví, že to byl vlastně omyl a dřívější neznalost
asijských symbolů a rostlin vedla k tomu, že granátové
jablko bylo omylem označováno za cibuli.

NOVINKY 2015 – CIBULÁK (CIBULOVÝ DEKOR)
NAJDETE TAKÉ NA www.cesky.porcelan.cz/eshop
Věříme, že dokážeme oslovit
jakéhokoliv zákazníka bez ohledu
na náročnost či věk. Příkladem je
například porcelán mladé generace
Praha Eco, kdy z klasického cibulového
dekoru byl vyňat pouze motiv
a technikou kobaltem pod glazuru
byl aplikován na tradiční tvar Roccoco.
Mezi chloubu společnosti patří také
souprava Bohemia, kterou navrhnul
profesor Jiří Pelcl, je dodávaná pro
užití v domácnosti i restauracích
a splňuje očekávaní zákazníků svým
nadčasovým designem.
Výrobní technologie splňuje podmínky
a parametry pro používání myček
na nádobí či mikrovlnné trouby.
Motto společnosti je nabízet široký
sortiment v kvalitě a cenách vedoucí
ke spokojenosti zákazníků.

Český porcelán, a. s., Dubí, Tovární 605/17
Tel: +420 417 518 111
E-mail: prodej@cesky.porcelan.cz
www.cesky.porcelan.cz

SL2015002

Společnost vyrábí téměř 700 tvarů ve více
než 5000 dekorech. Mezi novinky Českého
porcelánu v Dubí patří zejména čajová,
kávová a jídelní souprava Opera, která není
určena pouze pro prestižní večírky či akce,
ale hodí se také do moderní bytové kultury.
Netypická pro společnost je plastická až
reliéfní výzdoba soupravy Opera, která
dává porcelánu zámecký charakter.
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Z klubů

Výlet po severu Čech: Přítomnost a minulost v jednom dni
Most – Mostecký klub seniorů č. 2 je převážně tvořen ze
seniorských učitelů, ti mají
ve své povaze poznávat,
cestovat, vyzvídat, tvořit,
zkrátka být i ve svém věku
neustále činorodí. Sobotní
ráno 10. října je vylákalo na
celodenní výlet po severních Čechách. Ústecký kraj,
známý v současnosti bojem
o prolomení limitů těžby, je
plný zajímavých měst, míst
a pamětihodností. Vydali jsme se tedy za krásami
královského města Litoměřice, které byly prozářeny
nejen pozimními barvami
stromů, ale i vkusnou barevností domů. V doprovodu průvodkyně z IC Litomě-

Výlet na
Komáří vížku

Teplice – Mapujeme náš podzimní výlet teplických Senzačních seniorů, který se
uskutečnil 12. října. Trasa
vedla převážně z kopce, což
bylo náročné, zejména pro
naše kolena. Vyšli jsme si
na Komáří vížku a Kyšperk.
Fotky jsou z dílny Zdeny Večerníkové a Václava Samka. Senzační senioři Teplice

řice jsme získali informace
o všech pamětihodnostech
tohoto města, kde se snoubí minulost s přítomností.
Dům U Černého orla oslnil
honosnými sgrafity, impozantní renezanční budova muzea, vyhlídková věž
Kalich, dům U Pěti panen
a původní kamenná dlažba nás upoutaly na náměs-

tí Míru. Procházeli
jsme kolem mnoha
kostelů, seznámili
se zejména s jezuitským kostelem
Zvěstování panny
Marie, barokní památkou architektury stavitele Broggia; po parkánech
Jose Rizola jsme se dostali k domu Na Vikárce, tedy
k Máchově světničce, kde
žil a tvořil básník Mácha.
Dýchl na nás duch našeho velkého básníka. Celou
atmosféru ještě podpořila
vytvořená posmrtná podoba (podle lebky) básníka,
umístěná ve vitríně, a následné zastavení u slavné

Myslbekovy bronzové sochy K. H. Máchy. U gotického dvojčete jsme se dozvěděli, že je to nejstarší
zachovalý měšťanský dům
(15. stol.) v Litoměřicích.
Z Dómského náměstí, s biskupskou rezidencí a katedrálou sv. Štěpána, jsme
sešli na náměstí a vyčerpáni vycházkou a plni zážitků
a informací se rozešli na zasloužený oběd do litoměřických restaurací. Odpolední
program byl završen prohlídkou zámku v Duchcově.
Sbírky Valdštejnů a byt známého knihovníka Giacoma
Casanovy umocnily pocity
z pěkně prožitého dne.
Ludmila Blumenthalová, členka KD Most č. 2

V Lounech slavili s partnery ze Zethau
Louny – Podzim je pro Lounské seniory velice náročná a časově hektická doba.
Nevíte proč? 1. října je
Mezinárodní den seniorů
a již několik let je v povědomí mnoha organizací
v celé republice. Začalo to
již 23. září setkáním seniorů s hejtmanem Oldřichem
Bubeníčkem v ústeckém divadle, kde byly vyhodnoceny seniorské soutěže. Náročný byl pro nás poslední
zářijový den, kdy jsme organizovali mezinárodní
a mezigenerační setkání
se seniory z Zethau SRN.
Celý den proběhl ve velice
přátelském a slavnostním
duchu na Zastávce, kde
bylo asi 300 návštěvníků.
Společná akce s domovem
pro seniory U Pramene se

velice povedla. Naše pozvání přijali mimo německých přátel ještě seniorky
z Vědomic, senioři z Prahy, z Chomutova, z Mostu
a okolních obcí, včetně našich členů z Postoloprt, Lenešic. Také proběhl v předsálí Den sociálních služeb
v našem městě. To vše zabalila do krásného balíčku
hudba v podání Lounské 13

a v jejich přestávce zazněly české písně v německém
i českém jazyce, což předvedl zethauský chór. Byla
zde výstavka seniorských
prací, které se neumístily
v soutěži Senior ART, a senioři byli odměněni. Jako
tradičně náš program obohatilo vystoupení speciální MŠ Louny a Boubelky –
klienti denního stacionáře
v Lounech. Byli jsme také
v divadle v Dlouhé v Praze,
kde proběhl Den seniorů
pod záštitou Konta Bariéry
– Senzační senioři si z 90
přihlášených klubů odnesli 4. místo s malou finanční odměnou. Vydali jsme se
i na hrad Střekov a Hubertovu jízdu.
Vilma Svobodová, manažerka
Senior klubu OS „Pomoc bližnímu“ Louny

Festival Náš svět měl úspěch V Lounech se soutěžilo
Žatec – Dvě seniorky z našeho
Domova pro seniory v Žatci navštívily 13. října 13.
ročník festivalu malých divadelních forem „Náš svět“
v Městském divadle v Žatci.
Tento festival organizoval
jako každý rok poskytovatel
sociálních služeb Kamarád –
LORM. Vystoupili zde klienti z různých zařízení, která
se věnují dětem a dospělým
s mentálním a kombinovaným postižením. Mohli jsme
vidět divadelní představení,
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zpěv či tanec. Všichni účinkující sklidili veliký potlesk
a především obdiv publika
za své mnohdy profesionální výkony. Domov pro seniory
a pečovatelská služba Žatec

Louny – Našemu občanskému sdružení „Pomoc bližnímu“
– Klubu seniorů Louny byl přidělen kousek prostoru, ve
kterém jsme se mohli prezentovat. Ten jsme bohatě využili. Umístili jsme sem exponáty na „Výtvarnou soutěž
seniorů ústeckého kraje“. Návštěvníci výstavy anonymně
vhozením lístečku do schránky rozhodovali o nejlepším
výrobku. Akce probíhala ve dnech 4. až 6. září. Hlasování
se zúčastnilo 650 návštěvníků. Zvítězil František Ješátko
(79 let) z Domova pro seniory Louny ze 167 hlasy. Na druhém místě se umístila Daniela Geherová (71 let) z našeho klubu z 87 hlasy a na bronzovém stupínku Iva Mokrá
(61 let) z Řepan z 83 hlasy.
Na výstavě bylo celkem 34 exponátů, což dokazuje,
že senioři nesedí doma s rukama v klíně, ale věnují se
různým činostem. Pomoc bližnímu – Klub seniorů Louny Louny
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Povedené dopoledne s pejsky Senioři si vyslechli
Meziboří – V pondělí 5. října
přednášku o Janu Husovi
k nám do Domova sociálních služeb Meziboří po
roce přijel pan Gaertner se
svými fenkami brabantíka
a bruselského grifonka. Na
pomoc si vzal svou kolegyni slečnu Bučkovou, která
si s sebou přivezla dvě kolie. Pejsci našim uživatelům
ukázali, co se všechno naučili. Za každou ukázku psí
dovednosti byli odměněni
pamlskem a potleskem diváků. Po celé dopoledne si
uživatelé mohli pejsky pohladit, dát jim pamlsek nebo

se s nimi pomazlit, vyprávěli
si o svých zážitcích s pejsky.
Na tvářích uživatelů byla
vidět pohoda, spokojenost
a úsměv. Děkujeme za krásné dopoledne s pejsky a budeme se těšit na další shledání. Domov sociálních služeb Meziboří

Louny – Senioři v Lounech
uctili památku Mistra Jana
Husa přednáškou paní Mgr.
B. Tomáškové o jeho životě
a smrti doplněnou historickými obrázky. Přednášky
se účastnilo 55 osob. Vyprávění bylo velice poutavé
a mnohým odhalilo některé
neznámé informace o našem velikánovi. Tato přednáška je jedna z mnoha dalších vzdělávacích akcí pro
seniory, které klub pořádá
v nepravidelném harmono-

gramu a tak se senioři dle
svého zájmu vzdělávají.
Městská knihovna – Třetí věk Louny

Navštivte Denní centrum Kanape

Výlet do obory ve Mstišově

Teplice – Od září roku 2008
je otevřeno v Teplicích –
Lípové ulici 2881, v domě
s pečovatelskou službou,
Denní centrum Kanape. Je
určeno především pro seniory, ale uvítáme zde každého, kdo má o návštěvu
zájem.V Kanapi se mohou
senioři nejenom scházet
a popovídat si, mohou si
zde ale také vypůjčit knihy, zacvičit si, poslechnout
hudbu nebo využít internet. Je zde možné i uspo-

Bystřany – Zaměstnanci domova důchodců Bystřany
využili poslední příležitost
pokochat se hřejivými slunečními paprsky a vydali se
24. září se seniory z oddělení Vážka na výlet do lesní obory Mstišov nedaleko
Dubí u Teplic. Výlet jsme
zahájili okružní jízdou přes
nedaleké Stadice, abychom
si prohlédli pomník Přemysla Oráče, který byl spolu
s Královským polem zařazen mezi národní kulturní
památky v roce 1962. Pomník stojí na Královském

řádat rodinné oslavy. Nabízíme kurzy německého
a anglického jazyka ve spolupráci s jazykovou školou
Houdek, výtvarný kroužek
a další kulturní programy. Centrum je místem pro
příjemné posezení s možností občerstvení, ale i pro
nejrůznější společenské
aktivity, vzdělávací akce
a především setkávání.
Kontaktní osobou je Šárka
Volfová, tel. 608 344 700.
Denní centrum Kanape Teplice

V Teplicích se konal další
ročník Plavecké soutěže měst
Teplice – Náš teplický seniorský klub Zvonkohra, který
vznikl loni tzv. „na zelené
louce“ a existuje pod hlavičkou SenSen – projektu Nadace Charty 77, zaznamenal v poslední době
hned několik významných
úspěchů, kterými stojí zato
se pochlubit. Ale to není
zdaleka všechno. V teplickém Aquacentru se 7. října, opět po roce, konal 24.
ročník „Plavecké soutěže
měst“. Tuto akci každoročně celorepublikově pořádá
České informační centrum
Sportu pro všechny. V Teplicích ji organizuje Dům
dětí a mládeže Teplice za finanční podpory Statutárního města Teplice. Je určena
milovníkům plavání všech
věkových kategorií. Plave
se trať dlouhá 100 metrů
bez ohledu na styl. Každý

plavec reprezentuje svoje město, a to individuálně
nebo pod hlavičkou nějaké
instituce, a za svůj výkon
získává body. Za Zvonkohru se soutěže zúčastnilo 25 plavců a společnými
silami vybojovalo celkem
663 bodů. Jmenovitě to byli:
Rudolf Zlobický, Václav Samek, Václav Boudník, Karel
Stupka, Jana Šprincová, Jiří
Mrva, Jiřina Samková, Lubomíra Bubeníčková, Vilda
Pulkrábek, Pavel Matouš,
Jitka Horáčková, Eva Ambrová, Libuška Sieglová,
Hanka Matoušová, Božena
Karasová, Hanka Hahnová, Zdena Pavlíčková, Marie Vajová, Ludmila Suchá,
Vlasta Holmanová, Dana
Gallová, Miluška Pišanová,
Irena Kášová, Jana Pražáková, Miluška Bálešová.
Společenský klub Zvonkohra

poli, na kterém byl údajně
zastižen Přemysl Oráč Libušinými posly. Okružní jízdou přes Ohníč, Hostomice,
Rtyni, Žalany a Kostomlaty
jsme dorazili do Mstišova,
kde jsme navštívili místní
známou lesní oboru se zámečkem Dvojhradí. Ten byl
v roce 1703 postaven jako
lovecký zámeček v čínském
stylu. Součástí zámečku je
také restaurace se zvěřinovou kuchyní, ta však byla
tentokrát bohužel uzavřená. Naši pozornost však
upoutala krotká zvěř, vidět jste mohli srnce, jeleny
nebo daňky, kteří se nechali ochotně krmit. Kolem nohou probíhala malá selátka
divokého prasete. Nepřehlédnutelná byla liška či
pštros, nechyběla však ani
hospodářská zvířata, jako
kachny, husy nebo kozy.
Jakowetzová, Deštník, Bystřany

Senioři v Ústí sportovali
Ústí nad Labem – Před Domovem seniorů Orlická se 21. září
uskutečnily již XIII. Sportovní hry pro seniory. Pro účastníky her byly připraveny různé sportovní disciplíny, hudební program, občerstvení, vystoupení dětí z Azylového
domu Orlická a ukázka z výcviku psů ze Základní kynologické org. Ústí nad Labem – Bukov. Účastníci sportovních
her byli rozděleni do šesti družstev (Slunečnice, Berušky,
Sovičky, Kopretiny, Želvičky, Panteři). Tato družstva měřila své síly v deseti různých disciplínách (ruské kuželky,
šipky, šůle, pétanque, kroket, házení obručí, florbal atd.).
Po sportovním klání byly vyhlášeny výsledky a předány
ceny všem soutěžícím. Milými hosty na našich XIII. sportovních hrách byla ústecká primátorka Věra Nechybová,
která letošní sportovní hry zahájila, a starostka městského obvodu Severní Terasa Renata Zrníková.
Domov seniorů Orlická Ústí nad Labem
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Z klubů

T I P NA V Ý LET

Středověký
klášter

Osek – Chcete si užít zajímavý výlet? Navštivte
klášter v Oseku. Za delší zastavení stojí zejména kapitulní síň s křížovou chodbou a studniční
kaplí. V síni je dochován
i unikátní gotický otáčecí
pulpit. Výjimečnost kláštera je právě v zakonzervovaných gotických
a románských prvcích
pod barokními fasádami. Jak se ke klášteru dostanete? Osekem vede
silnice první třídy číslo
27 ve směru Most a Dubí
i železniční trať s nádražím Osek. Nádraží leží
1,5 kilometru jihovýchodně od středu města, je
z něj však časté spojení
na Litvínov a Teplice. Do
města také zajíždí místní
doprava provozovaná Dopravním podnikem měst
Mostu a Litvínova. Podívat se sem můžete od
úterý do soboty od 9:00
do 16:00 hodin. V neděli
jsou prohlídky plánované
od 13:00 hodin. Mimo sezónu, od října do dubna
a mimo otevírací dobu
je vstupné dvojnásobné,
bez možnosti uplatnění
slev. Dospělí tak zaplatí 120 korun a děti, studenti, senioři a osoby
s průkazem ZTP a ZTP/P
60 korun. red

Podzimní setkání rodáků a přátel Hrobčicka
Hrobčice – Podzimní setkání rodáků a přátel Hrobčicka proběhlo v prvních
říjnových dnech v obcích
na Hrobčicku. Pozvání na
slavnostní setkání přijalo
několik významných hostí.
První a druhý předseda Domovského spolku Heimatkreis Bilin Josef Liebscher
a Dietmar Heller spolu s vedením spolku, nechyběl ani
páter Benno Beneš z Teplic.
Společná dohoda o vzájemné spolupráci byla podepsána už v roce 2009.
Posledním úspěšným společným projektem byla práce na vydání knihy „Pověsti
ze Středohoří a Krušnohoří,
Hradišťanské pověsti“. Kniha
se svého požehnání a předání veřejnosti dočkala během
společného setkání v kostele
svatého Jakuba v Mrzlicích.

„České vydání knihy povídek je další perličkou v pomyslném náhrdelníku objevování ztracené identity
tohoto kraje, jehož historii
psali od nepaměti společně
Češi a Němci. Za úspěchy
v této oblasti vděčíme zdejší
občanské iniciativě, Česko-německému fondu budoucnosti, ale především v roce
2007 navázaným kontaktům s německými krajany,
sdruženými ve spolku Heimatkreis Biline se sídlem

v Gerolzhofen v Bavorsku,“
řekla po slavnostním křtu
knihy starostka obce Hrobčic Jana Syslová.
Během Podzimního setkání rodáků a přátel Hrobčicka došlo i k položení kytic
u „Kříže k úctě Česko-německých vztahů a obětem
světových válek“ na hřbitově v Mrzlicích.
„Opět se společně hlásíme k odkazu našich předků, kteří zde po staletí
svorně žili, a i k tomu, jak
velkou hodnotou je pro lidstvo světový mír, v současné době bohužel stále více
ohrožený. Zvláště symbolické je to letos, kdy si celý
svět připomněl 70 let od
konce druhé světové války,
a mír je opět velmi křehký
a velmi ohrožený,“ sdělila
Jana Syslová. Obec Hrobčice

Rodiče nemusíte dávat do ústavu, Charita vám pomůže
Litoměřice – Denní stacionář je
místem, kde se Charita postará o vaše blízké v době,
kdy si musíte plnit své povinnosti. I nadále tedy mohou žít ve svých domovech.
Již více než rok provozuje Farní charita Litoměřice
denní stacionář pro osoby
s diagnostikovanou Alzheimerovou chorobou nebo
stařeckou demencí. V prostorách Charitního domova
sv. Zdislava na Dominikánském náměstí v Litoměřicích využilo tuto ambulantní službu již několik
seniorů, stále ale existuje
spousta rodin, které o této
nabídce neví. Zmiňovanou
službu nám přiblížila vedoucí Domova sv. Zdislavy

Jaroslava Biolková: „ Stacionář je prostředím, do kterého senioři trpící Alzheimerovou chorobou nebo
stařeckou demencí docházejí pouze na určitou část
dne, kdy pečující osoby
musí plnit své povinnosti.
Nejčastěji se jedná o zaměstnání nebo jiné osobní
potřeby, ale také zájmy. Ve
stacionáři se pak lidé mohou zapojit do aktivit Domova a na zbytek dne se
opět vrací do svého známého prostředí a mezi své blízké – domů.“ Ve stacionáři
se lidem dostane komplexní péče odborného personálu, který se zároveň snaží
podle možností podporovat
a rozvíjet schopnosti a do-

vednosti přítomných seniorů. Není také vyloučeno,
že lidé z denního stacionáře postupem času přejdou
do celodenního pobytového zařízení, které Domov
sv. Zdislavy také nabízí, a to
v případě, že již rodina péči
o své blízké ani s pomocí denního stacionáře nezvládne. Více informací lze
získat na www.fchltm.cz.
Diecézní charita Litoměřice

Zahradní slavnost ve Velkém Březně
Velké Březno – Na každoroční Zahradní slavnost byli 8. září pozváni kromě
klientů z Domova ve Velkém Březně
a jejich rodin i hosté z dalších domovů
v Ústí nad Labem. Zahájení slavnosti
se ujali žáci Základní umělecké školy
Evy Randové v Ústí nad Labem, kteří
na trubky zahráli slavnostní famfáru.
Úvodního slova se ujal ředitel Tomáš
Kříž spolu s panem Pavlem Csonkou,
zastupitelem Ústeckého kraje. O zábavu se mimo jiné postaral i kouzelník
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a iluzionista Tom Jasper, který hosty Zahradní slavnosti udivoval svým
uměním a předvedl neuvěřitelná kouzla a triky s žolíkovými kartami, barvenými míčky, gumičkami, které se
proplétaly skrz naskrz a s mobilním
telefonem, který se doslova mávnutím ruky objevil v nafukovacím balónku. Usměvavé tanečnice z taneční
skupiny Avalanche potěšily přítomné diváky svými tanečními sestavami a nápaditými třpytivými kostýmy.

O občerstvení se postaraly jako vždy
kuchařky Domova, který celou slavnost pořádal. Domácí jablečné záviny a kremrole, nadýchané lívance
s borůvkovou omáčkou, uzená kýta
a spousta dalších dobrot zaplnily slavnostně prostřené a nazdobené stoly
tak, že nikde nezůstalo prázdné místo.
Klienti měli možnost zapojit se do zábavných soutěží a díky bohaté tombole si každý z hostů odnesl malou pozornost. Domov pro seniory Velké Březno
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K Ř ÍŽOVKA
Francouzské přísloví: Přítel není ten, kdo tě polituje, ... (tajenka)

Tajenky pošlete na e-mail: info@mediaconcept.cz. Výherci získají vstupenky na představení Severočeského divadla.

Bydlení pro seniory v ústeckém kraji
podpořil také ROP Severozápad
oplocení nebo vnitřní kovropské peníze nepumunikace.
tují v Ústeckém kraji
E
Ve Šluknově se obyvajen do rekonstrukcí silnic,

telé i návštěvníci dočkali rekonstrukce ubytovacího pavilonu a zřízení nové
kulturní místnosti. Do celého objektu je také zajištěn
bezbariérový přístup. Areál

Krásná Lípa

Na tyto projekty Evropská unie poskytla přes
150 milionů korun, díky
kterým prošly všechny zmiňované domy rekonstrukcí
a modernizací sociálních
služeb.
V Krásné Lípě proběhly
rekonstrukce jednotlivých
budov, opraveno bylo také

Šluknov

www.nuts2severozapad.cz
www.nuts2severozapad.cz

Bukov

navíc disponuje rozlehlým
parkem určeným k procházkám či relaxaci.
Domov pro seniory Bukov v Ústí nad Labem i díky
podpoře z evropských fondů
dosáhl
zkvalitnění
a rozšíření sociálních služeb nejen pro seniory, ale
také pro zdravotně postižené občany. Jeho posláním je
nejen podpořit klienty v soběstačnosti, ale poskytnout
jim také odbornou odpovídající péči. pr

www.europa.eu
www.europa.eu

SL2015003

revitalizací veřejných prostranství nebo modernizací
škol a nemocnic. Důležitými projekty, které během
svého působení podpořil
Regionální operační program Severozápad, jsou
také domovy důchodců
či ústavy sociální péče.
A v Ústeckém kraji jich je
hned několik. Za všechny
můžeme zmínit například
Domov důchodců a ústav
sociální péče v Krásné
Lípě, Domov důchodců ve
Šluknově nebo Domov pro
seniory Bukov.
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Ty nejkrásnější trasy
pro vaše výlety!
Objevte nejzajímavější
místa v Ústeckém kraji.
SL2015007

www.branadocech.cz

