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Roudnice nad Labem
Galerie Moderního umění
do 18/9 Jana Krejzová a Kristýna Šormová
		Raku a haiku
Městská knihovna
27/9 1500 Trénování paměti / kurz

Děčín
Oblastní muzeum Děčín
do 30/10 Portréty
do 30/10 Drobné sakrální památky
		
Šluknov. výběžku a Horní Lužice
Kub seniorů Zlatý podzim
Pondělí, středa, pátek od 9:00–17:00
Společenské, kulturní a vzdělávací
programy, přednášky, zajímavé besedy
o zdraví a životním stylu, rady z domácnosti
SD Střelnice Děčín
15/9 1300 Setkání vozíčkářů Úst. kraje
17/9 1400 Zábava na terase
		
s kapelou U–Style
18/9 1500 Odpoledne s Modravankou
25/9 1000 Setkání akvaristů a burza
2/10 1500 Společenské odpoledne s hudbou
16/10 1500 Odpoledne s Modravankou
30/10 1000 Setkání akvaristů a burza
2/11 1800 TV Šlágr – Veselá trojka
Děčínský zámek
29/9 1900 Amarcord / 4. koncert cyklu
		
Zámecké podvečery s hudbou 2016

Lovosice
KS Lovoš
20/9 1500 Swingová kavárna
23/9 1700 Taneční zábava s překvapením
25/9 1000 Neposlušná kůzlátka

Most
Městská knihovna
přednášky nejen pro seniory
4/10 1700 Island
12/10 1300 Den pro seniory
17/10 1800 Beseda s Ivanou Devátou
25/10 1700 Barma
1/11 1700 Írán
10/11 1700 Seriál versus skutečnost
		Borgiové
22/11 1600 Kultury starého Mexika
Oblastní muzeum v Mostě
do 15/9 Holubí pošta
do 25/9 Malí velcí zabijáci
do 31/12 Kučlín / výstava zkamenělin

Městské divadlo v Mostě
20/9 1000 Balady pro banditu
21/9 1900 Novecento
22/9 1900 Starci na chmelu
23/9 1900 Zmoudření Dona Quijota
26/9 1900 Podivný případ se psem
30/9 1000 Starci na chmelu
30/9 1900 Starci na chmelu
Hipodrom Most
24/9		 Parkury
15/10		 Cena zimního favorita / dostih
1. Náměstí Most
1/10		 Svátek seniorů / setkání seniorů,
		
kulturní program, občerstvení
Středisko volného času Most
17/9		 Akvatrhy

Louny
KD Zastávka Louny
5/10		 Den seniorů
Oblastní muzeum v Lounech
Úterý až neděle, 9:00–16:00 hod.
Archeologický skanzen Březno u Loun
Bližší info na tel. 415 652 456, 415 783 057
Galerie města Loun
do 30/11 Petr Císařovský – A sochy…
Kulturní dům Zastávka Louny
18/9 1400 Pravidelné odpoledne
		
s Lounskou třináctkou
24/9 1700 Slavnostní večer pro studenty
		
třetího věku
2/10 1400 Pravidelné odpoledne
		
s Lounskou třináctkou
5/10 1330 Den služeb sociální péče
		
pro občany

Litoměřice
Victoria onko club
DsPs 14, Kosmonautů, Litoměřice
Pravidelné setkávání pondělí 13–14:30 hod.
Klub českých turistů Litoměřice
10–17/9 Turistika v oblasti Českokruml.,
		
včetně Lipna a Horních Rakous
14/9		 Jestřebí – Srní – Okřešice –
		Česká Lípa
21/9		 Děčín – Velký Chlum – Boletice n. L.
28/9		 Stará Boleslav kostely –
		
kolem Jizery – Otradovice
Oblastní muzeum v Litoměřicích
do 30/10 Smrtí to nekončí aneb
		Tisíc let spali ve stínu Radobýlu
Městské kulturní zařízení Litoměřice
Divadlo K. H. Máchy
21/9 1900 koncert Mladá Praha

Chomutov
Středisko knihovnických
a kulturních služeb Chomutov
14/9 800 Na návštěvu k sousedům
14/9 1730 Astrologie
14/9 1800 Léčení ženské sexuality
21/9 1700 Večery pod lampou
Parkoviště u PZOO, ul. Přemyslova,
Občanské sdružení Anthericum
16/9 1400–1700 Poznej přírodu Chomutova
		
přírodovědná exkurze s výkladem
Cafe Atrium
19/9 1700 Koučováním ke štěstí

Žatec
Regionální muzeum v Žatci
do 30/9 Na Mayovky nejen v máji
Chrám chmele a piva
1000, 1300 a 1500
Prohlídky Chrámu Chmele a Piva.
Otevřeno: úterý až neděle 1000–1700 hodin.
Pro více informací volejte 725 861 895
17/9 Dny evropského dědictví – Během
každoroční akce EHD si můžete zdarma vylézt
na komín přístupný z Chrámu Chmele a Piva.

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

Ústí nad Labem
Činoherní studio
13/9 1700 Zahájení 45. sezóny
		
„...až za hrob“
14/9		 Chuck Palahniuk: Klub rváčů
17/9 1900 Martin McDonagh:
		Lebka z Connemary
18/9 1700 Antoine de Saint–Exupéry:
		
Malý princ
22/9 1900 Christiane F.:
		
My děti ze stanice ZOO
26/9 1900 Arnošt Goldflam: Hrůza v Brně
28/9 1900 Josef Škvorecký: Zbabělci
Off program
11/9 1000 Činoherácký funerální batůžek
18/9 1400 Zažít Střekov jinak
Ulice Varšavská, Raisova, Park T. G. M.
a Deska ožijí sousedskou slavností
Skanzen Zubrnice
15–16/10 Podzim na vesnici

Muzeum Ústí nad Labem
Akce
13/9 1700 Plavba na páře
20/9 1700 E. G. Doerell a jeho svět
21/9 1700 Katedrála sv. Víta a Karlštejn
22/9 1600 Muzeum čte dětem
27/9 1900 Pavel Hrda Trio –
		Čtvero ročních období
29/9 1700 Underground a disent na Ústecku
Výstavy
24/9–15/1 Počítačový dávnověk
30/9–31/12 Underground a disent na Ústecku
do 15/9 Raketa v ústí
do 30/10 Umění australských domorodců
do 30/10 Austrálie
do 31/12 Plavba na páře – 175 let
		
paroplavby na českém Labi
do 31/12 Parníkem po Labi
do 31/12 Klaus Horstmann – Czech –
		Dialog s časem
do 15/1 E. G. Doerell a jeho svět
Dům kultury Ústí nad Labem
24/9 1500 Gulliverovy cesty
24/9 1800 26. Grand Prix 2016 – Mezinárodní
		
soutěž v tanečním sportu
8/10 1500 Zpíváme a tančíme s Míšou
		
Minidiskotéka v cirkuse
15/10 1500 Gulliverovy cesty II.
13/10 1900	Věra Špinarová
		
a Band Adama Pavlíka
25/10 1900 Tělo / divadelní představení
Národní dům Ústí nad Labem
21/10 2000 Mezinárodní festival Jazz and
		Blues v Ústí nad Labem 2016
22/10 2000 Jazz and Blues 2016

Teplice
Regionální muzeum Teplice
do 30/10 Severozápadní Čechy
		
za vlády Lucemburků
do 30/10 Pytlák a jeho zbraň
do 30/9 Výstava panoramatických
		
fotografií Zanosem.cz
Krušnohorské divadlo
19/9 1900 Swing se vrací neboli O štěstí
26/9 1900 Božská Sarah
Dům kultury
17/9 1700 Výroční koncert Canzonetty
		a hostů
18/9 1030 Petr Polakovič:
		České stopy v Brazílii
18/9 1700 Bohumír Janský:
		
Prameny Amazonky
20/9 1600 a 1700 Červená karkulka
22/9 1900 Jožka Černý – 70. let na jevišti
27/9 1900 Zdeněk Troška
28/9 1900 David Deyl a Severočeská
		
filharmonie Teplice – Muzikál

NÁŠ TIP

V regionálním muzeu vystavují zbraně pytláků
Až do 30. října můžete v Regionálním muzeu Teplice zhlédnout výstavu Pytlák a jeho zbraň.
Výstava specifických pytláckých
zbraní sběratele Milana Hlásenského pokrývá časový oblouk od
18. století do současnosti. Ukazuje to, co si pytlák, pokud byl zručný
řemeslník, originálně vyrobil doma
v kůlně. Jedná se o funkční a účelné
originály, které pro svou obyčejnost
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nebývají součástí historických muzejních sbírek a lze je spatřit jen na
této poučné „lidové výstavě“. Vystavené zbraně člověku, který jim umí
naslouchat, poví hodně o tom, kde
vznikly, kdo je zhotovil, jak s nimi
pracoval a proč jsou zrovna takové.
Výstava přináší odpověď na otázky,
čím pytlák lovil, kde a jak získával
své zbraně a jaké metody používal.
Regionální muzeum Teplice
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Chcete dostávat více výtisků
Seniorských listů?

Chcete oslovit seniory
v Ústeckém kraji?

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

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.

Víte o zajímavých počinech seniorů
nebo pro seniory?

Kde najdete Seniorské listy mimo
adresnou distribuci:

Tipy a příspěvky zasílejte na e-mail info@mediaconcept.cz,
využít můžete i facebook – Seniorské listy. Pro poštovní
zásilky uveďte adresu Seniorské listy, Masarykova 119,
400 01 Ústí nad Labem. Pozvánky nám můžete sdělit
i telefonicky na čísle 607 154 021.

Seniorské listy

• informační centra měst a obcí
• radnice měst a obcí
• zdravotnická zařízení a ordinace

www.facebook.com/seniorskelisty | www.seniorskelisty.cz
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Ústí nad Labem

Statutární město
Děčín
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Statutární město
Most

AGC Flat Glass Czech a. s.

Vážení senioři,
léto definitivně končí, vracíte se z posledních dovolených,
zahrádek, chat, začíná naše pravidelné
setkávání v klubech,
na akcích...
Dovolte mi proto, abych vás pozvala na akce, které jsme pro vás,
ve spolupráci s Krajským úřadem,
připravili. Blíží se Mezinárodní
den seniorů. Krajská rada seniorů, spolu s jednotlivými vašimi
kluby, připravují na mnoha místech našeho kraje, spolu s hejtmanem, primátory a starosty, důstojné a krásné akce. Máme se čím
chlubit a určitě budete souhlasit
s tím, že je dobře ukázat, co všechno my, senioři, dokážeme. Vítězové krajské soutěže Senior Art 2016
a soutěže o Nejaktivnější klub seniorů, převezmou ocenění z rukou hejtmana Ústeckého kraje
Oldřicha Bubeníčka 28. září v 18
hodin v mosteckém divadle. 1. října od 13 hodin, rovněž v Mostě,
vás zveme na Den seniorů, kde se
představí jednotlivé kluby z kraje.
V ten samý den v ústeckém domě
kultury připravila Rada seniorů
města Ústí nad Labem velké zábavné odpoledne, na které jste srdečně zváni. Záštitu převzala primátorka města Věra Nechybová.
Na závěr mi dovolte, abych vám
všem, kteří se aktivně i přes svůj
seniorský věk podílíte na zlepšování života v našem kraji, jste patrioty – prožili jste zde svůj život,
vychovali děti... upřímně poděkovala. Chci ale zároveň, abyste věděli, že mě, stejně jako vás, trápí
vládní politika, nejen vůči seniorům – nedůstojné zvýšení důchodů
o 40 Kč, několikaleté dohadování
vlády o věku odchodu do důchodu, řešení pro zaměstnance, kteří
pracují v těžkých pracovních podmínkách, snaha o řešení vyšších
důchodů! Není ochota vlády zabývat se zákonem o seniorech, jaká
bude valorizace v roce 2017, zákonem o sociálním bydlení... Kolegium Rady seniorů jako nejvyšší
orgán sjednoceného důchodcovského hnutí v České republice přijalo proto následné usnesení: Vyzývá všechny kluby a rady seniorů
k širokému oslovení seniorské populace, k zajištění masové volební
účasti v říjnových volbách do krajského zastupitelstva a do senátu.
Vaše PaedDr. Květoslava Čelišová,
členka Kolegia Rady seniorů ČR

díky podpoře našich partneřů doručujeme a distribujeme seniorské listy seniorům v ústeckém kraji zdarma.
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Nestaňte se obětí
Dodržujte
určité zásady
bezpečného
chování, a nevystavujte se
tak případnému nebezpečí nebo
se mu alespoň pokuste
předejít. Pokud se však
do nějaké krizové situace již dostanete, v první řadě myslete na to, že
žádný váš majetek nestojí za to, abyste kvůli
němu riskovali život.
Zde je pár rad jak předejít
riziku přepadení:

• Vyhýbejte se odlehlým, nepřehledným a neosvětleným místům.
Choďte raději frekventovanějšími
ulicemi.
• Po chodníku choďte raději dále
od vchodů domů, kde by mohl číhat
případný pachatel a mohl by vás
vtáhnout dovnitř.
• Při vstupování do domu se pozorně
rozhlédněte a nevcházejte tam
s někým neznámým. Také ve výtahu
nejezděte s někým, koho neznáte.
Raději si počkejte na výtah prázdný.
• Nepřijímejte doprovod nabízený
neznámými lidmi, i kdyby vypadali
důvěryhodně. Ochota pomocníka
může být jen záminkou k tomu,
aby se dostal do vašeho bytu
a tam vás přinejmenším okradl.

A když už se staneme obětí
přepadení nebo znásilnění,
co máme udělat?

• Bez zbytečného váhání ihned
zalarmujte Policii ČR a zavolejte
na linku 158.
• Dobře si útočníka prohlédněte,
co má na sobě a zda má nějaké
znamení (jizva, vousy, kulhání,
přízvuk atd.).
• Vyčkejte na příjezd policistů
na místě, nechoďte se umýt
a převléknout (snažte se co nejmíň
znehodnotit stopy, které násilník
zanechal), v případě, že jste byli
napadeni doma, tak neuklízejte.
• Hlavně si tuto událost nenechávejte pro sebe, policisté vám
pomohou tento nepříjemný zážitek
překonat, předají důležité kontakty
na organizace, kde vám pomohou
se s tímto zážitkem vyrovnat.
A hlavně zabráníte tím případně
tomu, že se další žena nestane
pachatelovou obětí.
• Nonstop linka BKB 257 317 110.
V. Hyšplerová, Policie ČR Ústecký kraj
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Cenu hejtmana získal i senior
Pět laureátů Ceny hejtmana Ústeckého kraje za rok
2015 převzalo v Severočeském divadle ocenění a odměnu 50 000 korun. V kategorii regionální rozvoj byl
oceněn důchodce Miroslav
Hofman, v kategorii kultura Vladimír Šavel junior,
v kategorii věda a výzkum
Pavla Čapková, v oblasti sociální a zdravotní Karel Sláma a v kategorii sport klub
HC Verva Litvínov, který
zastupoval jeho generální manažer Robert Kysela.
Na udělení Ceny hejtmana
letos obdržel krajský úřad
31 nominací, které splnily
potřebná kritéria. sl

Laureáti
Doc. Mgr. Vladimír Šavel, jr.,
pedagog, který 35 let vyučuje
na katedře výchovy uměním na
Pedagogické fakultě Univerzity Jana
Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem,
malíř a grafik. Vladimír Šavel uspořádal
přes 90 samostatných výstav
a zúčastnil se téměř 300 kolektivních
přehlídek. Známá jsou jeho květinová
zátiší, městské veduty a litografická
ex libris, kterých má již 374.
Prof. RNDr. Pavla Čapková, DrSc.,
proděkanka pro vědu a vnější vztahy
Přírodovědecké fakulty Univerzity Jana
Evangelisty Purkyně v Ústí n. Labem
(UJEP) přinesla na Přírodovědeckou
fakultu UJEP v Ústí nad Labem nové
technologie a nové metody výzkumu
nanomateriálů. Zakreditovala
a garantuje magisterský a doktorský
studijní program Nanogechnologie.
Je autorkou a spoluautorkou řady
výzkumných projektů, které získala
UJEP. Je autorkou 124 původních
vědeckých prací v mezinárodních
časopisech, na Úřadu průmyslového
vlastnictví má registrované dva
užitné vzory.

Kadaňští stanuli tváří
v tvář psím šampionům
Canisterapie je v kadaňském Domově pro seniory aktivitou ustálenou,
canisterapie s medailemi
ověnčenými psími šampiony je ale přece jen záležitostí výjimečnou. Žatecká
chovatelka Tereza Matoušková jedno takové setkání
umožnila. Přijala pozvání
a představila seniorům svoji kolií „smečku“, oceňovanou na tuzemských i světových výstavních pódiích
tituly nejcennějšími. Psí
hvězdy, Gary, Spotty, Ajdý,
Gemini a Sandy, se na rozdíl od některých dvounohých VIP nijak „neupejpaly“ a téměř okamžitě
daly najevo svoji náklonnost a přátelství. „Canisterapeutky k nám se svý-

mi psími pomocníky chodí
pravidelně, naši klienti se
vídávají s kolií Emou a border kolií Bonnie, stávající
setkání ale bylo přece jen
trochu odlišné. Více psů,
větší rozruch, hodně aktivity,“ říká ředitelka zařízení
Lenka Raadová a přidává
jednu zajímavost, „zvířata
jako taková jsou mezi klienty velmi oblíbená, proto
se snažíme o jejich pestrost a různorodost. Chodí
k nám koně, představujeme různé druhy plazů, měli
jsme zde opeřené dravce,
slona… A když se vrátím
k psům, o jejich popularitě,
dá-li se to tak říci, svědčí
výsledky nedávné ankety,
ve které získali téměř maximální skóre.“ mor

Miroslav Hofman, důchodce, člen KČT,
je od roku 1969 aktivním členem Klubu
českých turistů a desítky let byl krajským
značkařem pro oblast cykloturistiky.
Každoročně se podílí na údržbě, opravě
a kontrole cykloznačení i na vytváření nových
cyklistických tras. V oblasti rozvoje regionu
je velkým odborníkem, svou práci vykonává
dobrovolně a nezištně.
MUDr. Karel Sláma, dlouholetý primář ORL,
oddělení chirurgie hlavy a krku v Masarykově
nemocnici, je uznávaným odborníkem
a čestným členem společnosti pro ORL
a chirurgii hlavy a krku. Byl dlouholetým
členem Výboru společnosti pro ORL chirurgii
hlavy a krku a členem Akreditační komise
MZ ČR pro ORL obor. Věnuje se i vědecké
činnosti – pořádání vědeckých konferencí
s mezinárodní účastí a přímými přenosy
operací z operačních sálů do výukových
místností. Dnes jsou konference nazvány
„Slámovy ORL dny“. Nelze pominout jeho
přínos na výrobě a zavedení ušní ventilační
trubičky, po MUDr. Slámovi latinsky
nazvané „stipula“.
HC VERVA Litvínov, extraligový hokejový
klub, získal v roce 2015 historicky první titul
Mistra ČR v ledním hokeji.

zaujalo nás

Důchody jsou
nepřiměřené,
uvádí průzkum
K důchodovému zabezpečení v Česku je veřejnost
stále kritická. Podle 83
procent lidí nejsou starobní důchody přiměřené
a 74 procent si současně myslí, že ani nestačí
pokrýt základní potřeby
penzistů. Vyplynulo to
z aktuálního průzkumu
agentury STEM. Lidé se
v průzkumu vyjadřovali
i k tomu, zda podle jejich
názoru současný systém
důchodového zabezpečení umožňuje strávit lidem
důstojné stáří. S tímto
tvrzením souhlasilo jen
19 procent lidí. Názory
na starobní důchody se
v podstatě nijak nemění.
Postoj veřejnosti v případě přiměřenosti důchodů a zajištění důstojného
stáří je stále velmi kritický. Průměrná starobní penze v Česku byla na
konci letošního prvního
čtvrtletí 11 400 korun. sl
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Vyhlášení soutěže Senior Art je tady
V rámci oslav krajského Dne seniorů se uskuteční slavnostní vyhlášení vítězů výtvarné soutěže Senior Art a soutěže O nejaktivnější
klub seniorů. Anketu již potřetí
vyhlásil Ústecký kraj ve spolupráci s Krajskou radou seniorů. Porota, ve které zasedl předseda Výboru pro zdravotnictví a sociální
věci Pavel Csonka, místopředsedkyně Krajské rady seniorů Květoslava Čelišová a zástupci ústecké
Univerzity Jana Evangelisty Purkyně, vyhodnotila soutěžní práce
ve třech kategoriích – ruční práce, malba a fotografie. Do soutěže
o nejaktivnější klub se přihlásilo
11 kolektivů.

Seznam postupujících do krajského kola
Kresba, malba, grafika

Slavnostní vyhlášení se uskuteční v mosteckém divadle 28. září
od 18 hodin. Krajská rada seniorů
vypraví do Mostu 6 autobusů. Pokud potřebujete dopravu do Mostu, kontaktujte členy krajské rady
seniorů ze svého okresu nebo místopředsedkyni krajské rady Vilmu
Svobodovou. sl

Vladimír Kuděla
Eva Nejedlá
Jiřina Nováková
Helga Kapuciánová
Edith Bruzdová
Květa Nováková
Josef Tóth

Fotografie		

Jaroslav Harapát
Marcela Wolfová
Josef Fuxa
Leo Dušek
Jiří Kloboučník

Opar nad železničním mostem
Jaro v Českém středohoří
Čarodějnice
Zima na Ohři
Tak sbohem brácho z dětských let
(medvídek)
Dáma s kloboukem
Za ostnatým drátem

Zdeněk Brabenec
Alena Pavlíková

Ruční práce		

Zdeňka Kakutová
Verona Kadarová
Alois Bělota
Miroslav Cimr
Bohumila Lukáčová
Vlasta Podlahová
B. Kopišťová, H. Laudová

Navštivte Infocentrum Elektrárny v Ledvicích
Na úpatí Krušných hor nedaleko měst Bílina a Teplice se rozkládá jedna
z energetických dominant
Ústeckého kraje, Elektrárna Ledvice. Při výrobě
energie také ale provozuje Infocentrum, které je
zdarma přístupné všem
návštěvníkům. Ve třech
podlažích může každý nahlédnout pod pokličku výroby energie z uhelných

zdrojů, a to zábavnou, interaktivní a zážitkovou formou. Díky moderním audiovizuálním technologiím
se ponoříte do tajů minulosti, současnosti i budoucnosti klasické energetiky.
Na začátku exkurze vás
3D film například provede
pravěkem až po současná
osvětlená města.
Infocentrum v Elektrárně Ledvice je otevřené kaž-

dý pracovní den od 7 do 15
hodin. Návštěvníci mohou
také využít bezplatné autobusové dopravy z města
Bílina. Centrum bylo vybudováno v rámci probíhající obnovy uhelných elektráren a výstavby nového
zdroje v Ledvicích. Tato
modernizace elektráren
přináší další zlepšení v oblasti životního prostředí
na severu Čech. sl

V Mostě vystoupí tanečnice i mažoretky
Na Mezinárodní den seniorů se na mosteckém 1. náměstí bude konat venkovní
akce s názvem Svátek seniorů. Slavnostní program,
který začíná ve 13 hodin,
moderuje Vlasta Vébr. Na
pódiu uvidíte například
Poupata, Skejušanky z Chomutova, Babí léto z Vědomic, Jirkovské seniorky
a další. Vstup je zdarma.
Akce bude končit v 17 hodin. sl

Program
13:00
13:30
13:55
14:20
14:40
14:55
15:25
15:40
15:50
16:05
16:45

Poupata
Klub seniorů Lom – taneční vystoupení
Jirkovské seniorky – taneční vystoupení
Vyhlášení soutěže ART 2016
Mažoretky MSSS Most – taneční vystoupení
Skejušanky Chomutov – Draní peří
Jak třídit odpad – Ekokom
Tanec venkovanka – Sokol Litvínov
Japonky – MSSS Most – taneční vystoupení
Skejušanky Chomutov – pěvecké vystoupení
Babí léto – Vědomice – country tanec

Obraz „Tady žil, tady zemřel“
Břízy – akryl na plátně
Potok za nemocnicí
Jaro – podzim
Rybníček v Dubí u Oboře
Třešně
Portrét muže

Háčková dečka
Špička na vánoční stromeček
Erb
Domek z těstovin
Pletené bačkory (ponožky)
Paličkované květy
Labutě

TÉMA MĚSÍCE

Do důchodu
v 65 letech?
Věk pro odchod do důchodu
chce vláda ohraničit 65 lety.
Zavedení takzvaného stropu prý mimo jiné znamená,
že lidé v produktivním věku
budou moci lépe plánovat
a po odchodu z pracovního života získají možnost
kvalitně stráveného stáří.
Novelu zákona projedná
parlament. „My jsme chtěli zastropovat věk odchodu
do důchodu na 63 letech.
V tuto chvíli si myslím, že
65 let je maximální hranice
odchodu do důchodu. Takový lehký kompromis. Ale
pro některé profese je i tato
hranice nepřijatelná,“ říká
komunistická poslankyně
Gabriela Hubáčková.
Česká republika je
jedinou zemí Evropské
unie, která doposud neměla stanovenou maximální
hranici věku pro odchod
do penze. sl
5
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Asistenční psi trénují se seniory

Nový kalendář
klubu turistů
Veřejnost má k dispozici internetový přehled turistických akcí v Ústeckém kraji.
Klub českých turistů,
který sdružuje v Ústeckém
kraji téměř 2500 členů v 31
odborech, patří mezi nejaktivnější české volnočasové organizace. Každoročně pořádá stovky pěších,
cyklistických, lyžařských,
vodáckých a jiných aktivit, z nichž některé jsou určeny jen členům, jiné jsou
otevřeny široké veřejnosti.
A právě pro tu byl od září
letošního roku oficiálně
zprovozněn přehledný internetový kalendář turistických akcí a expedic.
Na internetové adrese
www.kctul.cz je již v tuto
chvíli více než 130 nabídek pro letošní a následující sezónu, které jsou řazeny podle termínu konání.
Kalendář obsahuje také informace o turistických odborech v kraji a množství
dalších zajímavostí. zik

Přinesou telefon, podají televizní ovladač. Sundají čepici, svléknou mikinu, kalhoty i boty. Rozsvítí, najdou
brýle a noviny. Umí zaplatit
kreditní kartou. Jsou to dokonalí a neúnavní pracanti a zároveň milí společníci.
Pro člověka se zdravotním
postižením je asistenční pes
nedocenitelným pomocníkem, životním parťákem na
každý den. Kadaňskému Domovu pro seniory se dostalo
velké cti, může být nápomocen při jejich výcviku.
„Navázali jsme spolupráci s kadaňským spolkem
Šťastný pes, který se věnuje
trénování a přípravě budoucích čtyřnohých asistentů,“

při jedné z úvodních návštěv. V Domově se představila trojice labradorů, každý
prozatím jiné úrovně. Piko,
Max i Oskar se činili. Svými
kousky bavili, všichni si ale
současně uvědomovali, jak
důležité a hlavně potřebné
jejich dovednosti jsou. „Naši
psi se během několikaměsíčního výcviku naučí opravdu
hodně. Od zdánlivě jednoduchých věcí, jakými jsou
otevírání a zavírání dveří, rozsvěcení a zhasínání,
přes složitější, tedy podávání všech možných předmětů, až po pomoc při svlékání
či dokonce placení v obchodech,“ vypočítává cvičitelka
Pavlína Kotačková. mor

říká ředitelka zařízení Lenka Raadová. „Samozřejmě,
že pejsky necvičíme. Spíše jsme společně s našimi
klienty poskytli trenérkám
a jejich svěřencům prostředí a podmínky, ve kterých
budou psi v následujících
letech pracovat. Tím mám
na mysli péči o vozíčkáře,
či méně pohyblivé osoby.“
Co všechno takový dobře
vycvičený šikula umí a dokáže, předvedly trenérky

Zelené autobusy mění jízdní řád
Změna jízdních řádů autobusů integrovaného systému Dopravy Ústeckého
kraje se letos dotkne více
linek. Od 28. srpna došlo
k časovým posunům spojů.

Info

Aktualizované jízdní řády lze najít na
www.dopravauk.cz, na zastávkách
a v 19 informačních centrech dopravců
DÚK po celém území Ústeckého kraje.

Změny se týkají jízdních
řádů zelených autobusů napříč celým krajem. lu

INZERCE

Půjčovna LINET
Půjčujeme polohovatelná lůžka a další vybavení pro celodenní domácí péči
Praktické jsou noční
stolky nebo jídelní
servery.

Nastavení výšky lůžka
a sklonu ložné plochy jde
snadno pomocí ovladače.

VÝHODNÉ SETY
LŮŽKO +
MATRACE + HRAZDA
již od 900 Kč měsíčně
Cena dopravy a instalace
je kalkulována zvlášť.

Půjčovnu LINET
naleznete zde



Elektricky polohovatelné
lůžko poskytne komfort
ležícímu a usnadní práci
pečovatelům.

Speciální matrace zabraňují vzniku nebezpečných proleženin.

Polohovatelné a pojízdné
křeslo umožní pobyt i mimo
lůžko.
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Jak vysoký by měl být průměrný starobní důchod?
K důchodovému zabezpečení v Česku je veřejnost dlouhodobě kritická. Z průzkumu
agentury STEM vyplynulo, že podle 83 procent lidí nejsou starobní důchody přiměřené
a 74 procent si současně myslí, že ani nestačí pokrýt základní potřeby penzistů.
Průměrná starobní penze v Česku na jaře činila 11 400 korun.
Barbora Illuminati

Anna Šretrová

21 let, studentka, Teplice

59 let, pracující, Ústí nad Labem

Rozhodně by měl být průměrný důchod
v ČR o dost vyšší, než je. Stydím se za to, že
v našem státě někteří důchodci žijí v úplné
bídě. Celý život pracovali a stát se jim odvděčí naprosto směšnou částkou, s kterou
mají vyjít každý měsíc. Velice smutné.

Myslím, že 15 tisíc by bylo fajn, ale podle
mě je to nereálné.

Matyáš Křivda
26 let, hudebník, Kadaň

Myslím si, že by měli dostávat 18 666 Kč.

Jiří Škoda
44 let, proděkan, Doksy

Já osobně bych věk odchodu do důchodu
nelimitoval žádným číslem. Ať se každý
rozhodne pro odchod podle výše vypočteného důchodu a stavu svých úspor.

Michala Válková – Patlejchová
28 let, kuchařka, Lovosice

Odchod do důchodu bych stanovila podle
náročnosti práce. Věková hranice by měla
být stanovena na 60 let.

Lenka Haviarová
28 let, učitelka, Klášterec nad Ohří

Ideálně tak, aby pokryl náklady na bydlení,
jídlo, a ještě zbylo na kulturu.

Katarína Takáčová
25 let, administrativa, Most

Teď je kolem 10 tisíc? Tak chtěla bych, aby
byla aspoň nějakých 15 tisíc korun.

Petra Brynychová
30 let, korporátní specialista

Aktuální průměrný důchod je okolo 11 400
korun, což je na poměry cen nájmů, potravin a léků poměrně málo, zvlášť pokud
člověk žije v domácnosti sám. Dle mého by
měl být důchod alespoň 13 tisíc korun.

Petr Zajíček
32 let, servisní technik, Louny

Aleš Bárta
42 let, pokladní v zoo, Ústí nad Labem

Těžko říci nějakou částku, ale podle mě
by měl být důstojný, což by znamenalo
minimálně čtyřnásobek životního minima,
a lidé by neměli spoléhat jenom na státem
vyplácené dávky, ale měli by si aktivně
spořit na dobu svého stáří. Já osobně
spoléhám spíše na důchodové spoření
a svoje úspory, než na almužnu od státu.

Anna Blažková
61 let, zaměstnaná, Žatec

Ideálních by bylo tak 12 tisíc korun.

Lukáš Vlček
25 let, vedoucí kompostárny, Teplice

Člověk musí mít odpracováno minimálně
500 měsíců, což je 42 let práce. Z těch
42 let bych vzal průměrný plat daného
důchodce. Budu-li uvažovat reálně, tak lidé
mají cca 15 tisíc korun. Z toho bych vzal
60 %. To znamená, že starobní důchod
bych v dnešní době dal 9000 korun čistého.

Hana Bejčková
37 let, mateřská dovolená, Bílina

Průměrný důchod by měl být 18 tisíc
korun.

Michaela Šimánková

Jelikož mě snad jednou starobní důchod
taky čeká, tak je logická odpověď –
co nejvyšší.

35 let, zaměstnaná, Ústí nad Labem

Barbora Geciová

Martin Elisher

31 let, invalidní důchodce, Děčín

32 let, vedoucí prodejny, Ústí nad Labem

Já beru invalidní důchod 3. stupně, což je
9 500 korun. A řekla bych, že to je docela
málo, tak aspoň 11 až 12 tisíc by bylo ideální.

Myslím si, že průměrný starobní důchod
v ČR by měl být ve výši 13 tisíc korun.

Domnívám se, že k důstojnému žití je
v současné době potřeba minimálně
12 tisíc korun.

dan
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Nordic walking
pro seniory na
Pastýřské stěně
Děčín je jedním z mála
měst, které nechalo oficiálně vyznačit trasy pro
Nordic walking. První čtyři
okruhy si mohou milovníci dynamické chůze se speciálními holemi projít na
Pastýřské stěně. Jsou velmi
vhodné i pro seniory.
Trasy se nacházejí v lesoparku na Pastýřské stěně,
kde jsou vyznačeny čtyři základní okruhy. Každý z nich je odlišen barvou
a město počítá s tím, že je
v budoucnu ještě rozšíří.
„V tuto chvíli máme vyznačeno zhruba 17 kilometrů. Trasy jsou koncipované
jako čtyři okruhy a obsáhnou prakticky celou vrchní část lesoparku. Barevně
vyznačené cesty lze chodit
oboustranně,“ náměstky-

Trasy
Červená trasa

Délka trasy 5 km
Výchozí bod všech nordicwalkingových
tras je za viaduktem na ulici Čsl. mládeže.
Kamenitá cesta vede vzhůru na Pastýřskou
stěnu příjemnými serpentinami směřujícími
na rozcestí. Zde se trasa točí doprava
podél výstupu via ferraty až k restauraci
s vyhlídkovou věží. Místo nabízí úchvatné
výhledy na děčínský zámek a řeku Labe.
Pokračujte po červeně značené trase
vedoucí lesem nad zoologickou zahradou.
Zhruba v polovině se před vámi otevře
výhled na Děčínský Sněžník. Příjemná
kamenitá cesta vás nyní povede dolů
směrem na palouk s dětským hřištěm
a dále pokračuje k zoologické zahradě
a k restauraci Pastýřská stěna. Závěr
trasy vede po stejné cestě.

Zelená trasa

ně primátorky řekla Hana
Cermonová. Na trasy upozorňují tabule umístěné
na odstavném parkovišti
u kruhového objezdu, před
hlavním nádražím, na parkovišti u zoologické zahrady a přímo v lesoparku. sl

Délka trasy 4 km
Z ulice Čsl. mládeže se vydáte vzhůru
po kamenité cestě k Jahnově vyhlídce,
pokračujete po lesní cestě k asfaltové
silnici směrem k zoologické zahradě
a dále lesní pěšinou na palouk s dětským
hřištěm. Postupujte po kamenné cestě
k Bělské vyhlídce a po hřebeni k rozcestí
u staré vodárny. Půjdete nad zoologickou
zahradou až k vyhlídkové restauraci
Pastýřská stěna. Navštívit zde můžete
rozhlednu ve věži a vydat se po kraji
masivu nad výstupovými cestami ferraty
až k rozcestí u Jahnovy vyhlídky a dále po
cestě zpět dolů k viaduktu.

Modrá trasa

Délka trasy 4 km
Trasa začíná za viaduktem v ulici Čsl. mládeže výstupem po kamenité cestě k rozcestí a k Jahnově vyhlídce. Odtud pokračujte
po lesní cestě k málo frekventované asfaltové silnici a po ní k vyhlídkové Restauraci
Pastýřská stěna. Trasa dále vede nad zoologickou zahradou a přes několik rozcestí
se směřuje k Bělské vyhlídce. Nyní jste zhruba v polovině a můžete si v dálce prohlédnout nejvyšší stolovou horu Děčínský Sněžník (723 m). Cesta dále vede po hřebeni
stěny a pomalu vás vrací zpět k vyhlídkové
restauraci. Pokračujete pěšinou podél výstupu via ferrat, minete rozcestí u Jahnovy
vyhlídky a dojdete zpět k výchozímu bodu.

Žlutá trasa

Délka trasy 4 km
Žlutá trasa opět vychází od viaduktu
na ulici Čsl. mládeže a klikatí se kamennou stezkou vzhůru po Pastýřské stěně
k Jahnově vyhlídce a pokračuje po malé asfaltové silničce vlevo k zoologické zahradě.
Trasa na parkovišti před zahradou vede na
lesní cestu a po čase se prudce stáčí vpravo šikmo vzhůru nad zoologickou zahradu na turistické odpočívadlo. Cesta se dále
vine ke staré vodárně a pokračuje krátce
po hřebeni stěny. Tato klikatá trasa vás
povede podél zahrady zpět na silnici
a poté k vyhlídce pod Restaurací Pastýřská
stěna. Cesta zpět dále pokračuje podél
výstupních tras ferrat, po klikaté kamenné
pěšině k výchozímu bodu.

Ústecká rada hájí zájmy seniorů i v městských organizacích
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Měření paměti
Domov pro seniory Dobětice, p. o.,
v rámci projektu Dny paměti České
alzheimerovské společnosti, o.p.s., nabízí bezplatné měření paměti. Problémy s pamětí mohou ukazovat na počínající demenci. Znát včas diagnózu
je dobré proto, že bez diagnózy není
možné nemocného správně léčit.
Demence je syndrom způsobený chorobou mozku, kdy dochází k úbytku
kognitivních funkcí (paměti, myšlení,
orientace, chápání, počítání, schopnost učení, jazyka a úsudku) v takové míře, která omezuje soběstačnost
a trvá minimálně šest měsíců.
Právě vyšetření kognitivních funkcí
(paměť, orientace v čase a prostoru,
pozornost, myšlení, řeč, schopnost plánovat a organizovat) screeningovým
testem, který v Domově pro seniory
Dobětice, p. o., používají proškolení

pracovníci, může pravděpodobně potvrdit, že toto zapomínání by bylo vhodné
již řešit s lékařem a předají kontakty
na odborníky. Vyplnění testu a dotazníků trvá přibližně hodinu (může trvat ale
i déle). Pokud test nevykazuje, že problémy s pamětí jsou patologické, proberou vaši situaci a zkusí najít příčinu
zapomínání. Seznámí vás i se způsoby,
které mohou snížit riziko, že se u vás
objeví demence a poradíme jak trénovat paměť. Vyšetření paměti a poradenství probíhá v nerušené místnosti v přízemí Domova pro seniory Dobětice, p.o.
(Šrámkova 3305/38A, Ústí nad Labem
– konečná stanice Dobětice točna trolejbusu 53 a 54) na základě telefonické
+420 737 251 812 či e-mailové objednávky kmdobetice@dd-dobetice.cz.
Každou středu od jedné hodiny (po
prázdninách i od čtyř) probíhají v restauraci Domu kultury tréninky paměti pro seniory. Jeden trénink trvá cca
45 minut a může ho bezplatně navštěvovat kdokoliv. Všichni jste vítáni. pr
Bližší informace můžete
nově získat na nových stránkách města pod ikonkou
„Rada seniorů“, která je
v sekci sociální oblast.

SL2016/3/01

Již přes půl roku zasedá Rada seniorů statutárního města Ústí nad Labem. Schází se pravidelně jednou za
měsíc a zástupci jednotlivých klubů
přináší poznatky, připomínky či dotazy týkající se života seniorů v našem městě. Rada seniorů rovněž
koordinuje využívání prostor v restauraci kulturního domu, které jim
město zajistilo. Během prvního půl
roku ve funkci si rada seniorů pozvala několik hostů, pro které měla
přichystané dotazy a doporučení.
Pozvání Rady seniorů přijali ředitel MP Pavel Bakule, ředitel DPmÚL
Libor Turek, ředitel Městských
služeb Miroslav Harciník nebo ředitelka DpS Dobětice Iva Holinková. Rada seniorů předala svoje
náměty a postřehy, které se týkali
bezpečnosti, MHD nebo plavecké
haly na Klíši. Rada seniorů dosáhla i úpravy v jizdním řádu pro lepší
návaznost spojů nebo opravy schodů na Severní Terase.
Ředitelka DpS Dobětice pak představila bezplatnou službu měření
paměti, kterou na Doběticích provozují. Na září společně chystáme
sérii přednášek o paměti pro jednotlivé kluby a veřejnost.

rozhovor
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Rada seniorů chce jízdné
od 65 let zdarma v celém kraji
V Ústeckém kraji
žije 23 tisíc seniorů.
Podle předsedy
poradního orgánu
hejtmana, Krajské
rady seniorů,
Aloise Malého dříve
narozené hodně
trápí bezpečnost,
zejména v některých
oblastech.
Spolupracujete s policií na
akcích směřujících k větší
ochraně seniorů před
kriminalitou?
Otázka bezpečnosti je veliké téma, se kterým si neví
rady ani vláda. Jsou v kraji
města, kde se senioři bojí
po osmnácté hodině chodit po městě. Není v silách
měst toto řešit. Navýšení jednoho policajta stojí
město skoro milion ročně.
Rada seniorů ČR tuto problematiku několikrát řešila jak s ministrem vnitra, tak s ministryní práce
a sociálních věcí. Vždy
bezvýsledně,
vláda si
s tím neví
rady.
Není
třeba
v lidských
silách
donutit nepřizpůsobivé,
aby chodili do práce. Dostávají
dobré podpory,
tak proč pracovat.
Není dle zákona možné,
aby občan, který odmítne
pracovat, přestal pobírat
štědrou sociální podporu. V bytech bydlí někdy
i více jak 10 osob načerno.
Nikdo nic neplatí, on to za
ně zaplatí stát. Přes veškerá upozorňování členů
vlády, nic se s tím nedělá.

O heslu – nepracuješ, nedostaneš nic – nechtějí slyšet.
To bude také jeden z důležitých bodů, které bude
muset krajské zastupitelstvo po volbách řešit. Kraj
má zákonodárnou iniciativu, tak jí musí 100% využívat. Tlačit neustále a pořád na vládu, Poslaneckou
sněmovnu, aby došlo konečně k ráznému řešení.
To je také jeden z důvodů,
proč kandiduji do zastupitelstva. Nemohu se smířit s tím, že se starší
občané bojí chodit
po ulicích.
Senioři si
stěžují na
nepřehlednou
situaci
v jízdném

v kraji, jak situaci
vidíte vy?
V kraji máme integrovanou
dopravu a přes počáteční
těžkosti se situace ustálila a celkem bez problémů
funguje. To neznamená, že
nejsou lokální problémy.
Je ale nutné, aby se vedení
kraje o případných problémech dozvědělo. Senioři se
mohou obrátit na Krajskou
rada seniorů, která je poradním orgánem hejtmana,
mohou přímo napsat
odboru dopravy kraje a podobně.
Krajská
rada
chce

prosadit v kraji bezplatnou
jízdu pro děti, tělesně postižené a seniory od 65 až
70 let. To bude pro nové zastupitelstvo jeden z prvních
úkolů, který bude zástupce
seniorů v zastupitelstvu –
pokud se tam dostane –
prosazovat.
Jak se díváte na možnost
získat místo v domově
pro seniory? Je málo míst
a dlouhé čekací doby na
umístění?
Čekací doby do domovů
seniorů jsou různé. Jsou
města, kde se nečeká skoro vůbec, jsou ovšem také
města, kde se čeká velmi dlouho. Je každopádně
potřeba zřídit další domovy pro seniory. V této věci
musí pomoci stát i kraj.
Těžko chtít po menších
městech, aby vynaložila
několik milionů ze svých
rozpočtů na zřízení těchto domů. Krajská rada seniorů o tomto problémů ví
a dlouhodobě se snaží na
nedostatek míst v kraji
upozorňovat.
Co čeká seniorské organizace v Ústeckém
kraji od září do konce roku?
Od září do konce
roku proběhne několik akcí: 28. 9.
v divadle v Mostě
představení
ke dni seniorů,
1. 10. den seniorů
v Ústí a v Mostě
na náměstí, 3. 10.
ke dni seniorů
koncert pro seniory okresu Most–Litvínov. Také budou
probíhat další oslavy
dne seniorů v dalších
městech kraje. Každý
měsíc se uskuteční jednání Krajské rady seniorů v Ústí. A samozřejmě velmi důležitá akce
– volby do kraje, kterého
se zúčastní samozřejmě
také senioři. Jinak probíhají v klubech jejich setkání,
výlety a posezení. sl
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V ít e , ž e …

Za vlády krále Karla IV.
město Kadaň znovu rozkvetlo. Král a císař rozmnožil městská privilegia a znovu je povýšil na
královské město. Příjezd
krále Karla IV. do města dodnes kadaňští každoročně, vždy poslední
sobotu v srpnu, oslavují
jako císařský den.

Bílina leží v kraji, kde
sídlil slovanský kmen Lemuzů, kteří bojovali jako
spojenci Čechů proti Lučanům v legendární lucké válce.

Nejhodnotnější částí města Úštěk je jeho
střed s mnoha zachovalými pozdně gotickými
měšťanskými domy, prohlášený památkovou rezervací. Proto byl Úštěk
nejednou využit jako kulisa k filmům.

P O R A D NA

Bolesti zad u seniorů
Bolesti zad jsou snad nejčastějším civilizačním onemocněním současné doby.
Na internetu si přečtete
hodně informací o příčinách, vzniku, diagnózách
a léčbě. Ale v pokročilejším věku je potřeba k těmto problémům přistupovat trochu jinak a hodně
individuálně. Bolestmi zad
hlavně v „kříži“ trpí v pozdějším věku hodně lidí.
Většina těchto pacientů
již zná příčinu svých obtíží, například skoliozu, operaci zad, posuny obratlů,
a podobně.
Ale... nejčastější příčinou obtíží je takzvané
„opotřebování páteře“ způsobené věkem a celoživotní zátěží – tedy artróza
jako u jiných kloubů, reagující výrůstky, degenerace a snížení obratlových
plotének, odvápnění obratlů a jejich možné zlomeniny. Všechny tyto příčiny
mohou vyústit až po tlak
na nervové kořeny, a tedy
až v „brnění nohou“ nebo
jejich neovládání, jako nejhorší variantě.
Bohužel, je nutné si uvědomit, že již nikdy nebudeme zcela bez obtíží.
Co můžeme udělat? Lékař a pacient? Jako lékař
musím jasně vědět příči-
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spolupráci s lékařem musí
vybrat ten správný postup
s nejlepším efektem.
Jak tedy postupovat?
Pokud znáte příčinu
svých obtíží, tak léčit metodou, která vám nejvíce
pomáhá a kterou máte vyzkoušenou. Pokud již léčba nezabírá, tak
navštívit specialistu a po vyšetření
si nechat poradit
a vyzkoušet jiný
typ léčby nebo jejich kombinace.
Pokud neznáte
důvod svých obtíží, tak s rentgenovým snímkem opět
navštívit specialistu, který vás komplexně
vyřeší, doplní si další nutná vyšetření, např. kostní
denzitometrii, komputerovou tomografii (CT), a navrhne vám cílenou léčbu.
Jak jsem říkal již na začátku, „vyléčit“ zcela tyto
obtíže již nejde a nepůjde,
ale můžeme je společnými silami zmírnit, nebo zabránit častému opakování
bolestí.

zda inkontinence není projevem jiného onemocnění,
zejména nemocí ovlivňujících mozek či nervovou
soustavu, jako je třeba
Alzheimerova či Parkinsonova choroba, demence, roztroušená skleróza či
mozková mrtvice. Inkontinence může rovněž souviset s cukrovkou, obezitou,
porodem, menopauzou,
u mužů se zvětšenou prostatou. A mohou ji zhoršovat některé podávané léky.
Mnoha inkontinentním
pacientům může pomoci operace, přičemž velmi
moderním a komfortním
lékařským výkonem je prá-

vě zmiňované zavedení
pásky ze speciálního materiálu, která poskytne oporu močové trubici. Funguje
na principu zvýšeného tlaku v břišní dutině, kterým
se stáhne, a odtok moči se
zastaví. Zákrok je obvyklý
zejména u stresové inkontinence, méně se uplatňuje u ostatních druhů. Je to
vysoce účinná, bezpečná
a rychlá metoda – zákrok trvá
jen zhruba 10
minut a provádí
se v lokální
anestezii.

MUDr. Jiří Madar
Ortopedie
Klinika TORNERO, s.r.o.
Ústí nad Labem
www.klinikatornero.cz

P O R A D NA
Je možno odstranit močovou inkontinenci operací? Hradí takovou operaci
pojišťovna?

V Ústí nad Labem na začátku předminulého století moc Čechů nežilo.
Početnější české etnikum se vyskytovalo zejména v průmyslových
obcích, jako jsou Neštěmice či hornické obce
Tuchomyšl, Vyklice či
Roudníky. Při sčítání lidu
v roce 1930 žilo v Ústí
necelých 20 procent Čechů.

nu, tedy provést rentgen,
při podezření na odvápnění kostní denzitometrii a samozřejmě pacienta řádně vyšetřit a zjistit
hlavní příčinu bolestí. Pak
teprve můžeme přistoupit
k individuální léčbě. Možnosti samozřejmě jsou.
Medikamentózní
léčba – od léků
na bolest přes
léky na artrózu,
léky na zavápnění, obstřiky
páteře nebo sakroiliakálních
kloubů, infuzní
analgetická léčba, obstřiky pod
CT; dále je velmi
účinné nošení bederního
pásu, rehabilitace, popřípadě lázeňská léčba. Výběr léčebné metody záleží
na stupni artrózy a potížích pacienta.
A co pacient? Nemůže
se spoléhat jen na lékaře, ale musí proti bolestem
bojovat i sám. Nejefektivnější je redukce váhy, pravidelné každodenní cílené cvičení, nepřetěžování
namáhavou a nepřirozenou zátěží atd. Důležité je
umět si nastavit i vlastní
„zátěž“, kterou ještě tělo
zvládne, a nepřetěžovat
záda jako dříve. Pacient ve

Ano, taková operace existuje a VZP ji hradí. Dají se
tak však řešit jen některé
druhy močové inkontinence, a proto je nutné především zjistit, jakým druhem
inkontinence trpíte.
Je tedy třeba, abyste se
se svými potížemi obrátili na vašeho praktického
lékaře, který provede základní vyšetření a doporučí vám urologa, případně
gynekologa nebo urogynekologa. Musí také ověřit,

Mgr. Oldřich Tichý, VZP
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Doplňky stravy a imunita
Pomáhají doplňky stravy
jako například hlíva ústřičná posílit imunitu?

Pomáhají. Hlíva ústřičná,
vyjma toho, že je to chutná jedlá houba, má i řadu
léčivých účinků. Kromě
stimulace imunitního systému působí na metabolismus tuků a díky vysokému
obsahu polysacharidu
D-glukanu zachycuje i volné radikály, má tedy antioxidační účinky, které zabraňují vzniku rakoviny.
Třapatka nachová (Echinacea purpurea) je tradiční léčivou bylinou severoamerických indiánů a též
dokáže podpořit obranyschopnost organismu proti
infekcím. Přípravky z hlívy a z třapatky lze tedy
jen doporučit, ale nejsou
samospasitelné. Neznamená to, že když budete

brát vitaminy, hlívu nebo
echinaceu, tak nedostanete infekt. Základní podpora a obnova imunity by
měla spočívat ve vyvážené
stravě, dostatečné regeneraci a přirozeném otužo-

vání. Záleží také na
tom, jestli máte jiné
choroby, které poškozují imunitní systém
(například cukrovku, alergie), zda jste
v dobré kondici jak
psychické, tak fyzické. Jestli nejste například očkováni proti chřipce a v období
chřipkové epidemie
se nacházíte v prostředí, kde se můžete nakazit. Celkově
se dá říci, že tyto přípravky vám mohou
pomoci k tomu, že
infekt prožijete lépe.
Nebude to trvat tak
dlouho nebo nebudete muset brát antibiotika, ale
zcela vás to před infekcemi neochrání.
MUDr. Karola Haasová
imunoložka, Zdravotní ústav

V ít e , ž e …

Teplická socha W. A. Mozarta je dílem uznávaného německého sochaře
Franze Metznera (1870–
1919), který svými monumentálními plastikami
výrazně ovlivnil německé umělce z Čech. Původně snad určená pro
budovu Stavovského divadla v Praze, se dostala
do Teplic, kde nejprve po
r. 1920 nahradila strženou sochu císaře Josefa
II. na podstavci před radnicí, po druhé světové
válce zůstala uložena téměř v zapomnění, aby se
posléze objevila na svém
nynějším místě – v parku
u Kolostůjových věžiček.

Severočeský Most, mnohým známý záchranou kostela Nanebevzetí Panny
Marie z města, které ustoupilo těžbě uhlí, dnes zve na
mnohé zajímavosti i zážitkové aktivity. Po celý rok
si zájemci mohou prohlédnout již šestatřicet pískovcových soch, které vznikly za uplynulých osm let.
Most se díky tomu zapsal
mezi města, která intenzivně zvelebují své prostředí.
Sochy jsou v nejrůznějších místech aglomerace,
ale i v jejím okolí, a mohou
být atraktivním a hlavně netradičním důvodem
k procházkám. Nejcennější stavbou dnešního města
a turistickým lákadlem je
kostel, roku 1975 přesunutý na současné místo,
a hrad Hněvín na kopci
nad městem.
A právě kostel Nanebevzetí Panny Marie, přemístěný po kolejích o 841
metrů, hraje významnou
roli i v mosteckých sochař-

Nad městem je hrad Hněvín, z jehož
vyhlídkové věže je krásný pohled na České středohoří i Krušné hory. V jeho areálu
všímavý turista najde hned dvě sochy.

ských sympoziích. V jeho
okolí se v roce 2008 v premiéře sešli sochaři, aby
vytvořili z pískovce první
sérii soch. V areálu kostela
zůstal Stařec od Miroslava
Doležela a Cesta proměny
od Romana Křeliny. Další socha je na 1. náměstí,
jiná u úpatí parku Šibeník
a poslední U Tří sýrů. Za
uplynulé roky se díla ze sochařských sympozií dostala i do Vtelna, Souše nebo
kupříkladu Čepiroh. Do
míst, která neznají ani lidé
z Ústeckého kraje. O důvod víc Most navštívit, postupně najít všechny sochy

a vyfotografovat se u nich.
Snímek včetně krátkého
popisu zážitku při hledání
sochy mohou šikovní fotografové zaslat do turistického informačního centra
www.imostecko.cz.
Nejde přitom o ledajaké
sochy, některé mají pohádkový námět, jiné vypadají zcela reálně a některé
dokonce skrývají krásnou
ženu. Všechny ale vznikly během dvou týdnů, kdy
sochaři neúnavně sekali, řezali, tloukli, brousili,
až vytvořili půvabná díla
z pískovcových bloků, kte-

Na začátku sympozia se vždy se
sochaři setkají zástupci města. Primátor
Jan Paparega a jeho náměstkyně Markéta
Stará poslouchají, jak Alexander Peroutka
vytvoří z tohoto kusu pískovce Equalizér.

ré původně byly součástí
hořické krajiny.
Všechny sochy se již staly součástí mostecké krajiny, především pak městské
aglomerace, která se rok
od roku mění před očima
obyvatel, turistů či náhodných návštěvníků. Lákají
k prohlédnutí, zvou k posezení nebo jen tak stojí
a připomínají kolemjdoucím krásné letní dny, během nichž vznikly.
V rámci mosteckých
sympozií sochaři vytvořili celkem 36 soch z hořického pískovce, které tím,
že jsou umístěné v exteriéru, jsou přístupné turistům
po celý rok, ať je léto nebo
zima. Vždy mají své kouzlo.
Více informací o sochách
a jejich umístění zájemci
najdou na webu Turistického informačního centra www.imostecko.cz. Tam
zájemci najdou i informace
o osmi sochách dřevěných,
které jsou v interiérech
významných budov. pr

SL2016/3/02

Hledáte cíl procházky Mostem? Třeba za sochami
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krimin a l it a

Podvodníci si vybírají seniory,
dokáží jim sehrát divadlo
Některé skupiny
podvodníků v České
republice se zaměřují jenom na seniory.
Často je pod různými
legendami připraví
o jejich úspory a doslova převrátí jejich
život naruby. Podle
kriminalisty Přemysla Zahálky, který se
případy podvodů na
seniorech v Ústeckém kraji dlouhodobě zabývá, je třeba
starším lidem stále
zdůrazňovat, aby
byli ostražití.
Policisté evidují kriminalitu na seniorech. Proč zrovna na nich?
Protože se jedná o trestnou činnost, která zasahuje
pouze občany v seniorském
věku. Pachatelé na nich páchají především podvody.
Jde o podvody vycházející
z nějaké legendy. Ne o krádeže, kdy by seniorovi někdo ukradl peněženku nebo
třeba věci z tašky, kterou
si položil někde ve vozíku
v supermarketu. Tyto podvody se vyskytují na celém
území ČR, včetně Ústeckého kraje.
Jaký je důvod, že si pachatelé vybírají zrovna seniory?
Spoléhají se na to, že tito
lidé vzhledem k věku
a zdravotnímu stavu jsou
nejslabší skupinou obyvatel. Samozřejmě jsou mezi
nimi i velmi zdatní jedinci, kolikrát více než někdo
mladší, ale mnozí se třeba
nemohou tak dobře hýbat
nebo mají jiný handicap.
Právě takové si pachatelé vybírají. Spoléhají se i na
12

Přednáška pro seniory z Litoměřicka.

to, že tito lidé rádi komunikují. Své oběti si podvodníci
vybírají na ulici, tipují si je
a pak s nimi naváží kontakt.
Jaký je trend v této trestné
činnosti?
Naštěstí evidujeme pokles
nápadu této trestné činnosti. Hlavní podíl na tom podle
našich zkušeností má prevence. Výhodou Ústeckého kraje je i jeho geografická poloha. Pachatelé těchto
podvodů se nejčastěji rekrutují z řad Olašských Romů,
kteří pocházejí ze Slovenska. K nám je to přeci jenom
daleko. Například Děčínsko
je na tom dobře, protože
tam není dálnice a je hůře
dopravně dostupné.
Čím je způsobeno, že pachatelé jsou převážně
Olašští Romové?
Oni umí komunikovat, jsou
schopní navázat rozhovor.
Jsou i finančně zajištění
a mají dobré vystupování.
Senior vychází z toho, že
ho oslovuje slušně vypadající člověk, upravený, působící korektním dojmem.
Oběť pak neočekává žádnou lest. Navíc legendy,
které podvodníci používají,

mají propracované a do detailu nastudované. Mohli
by konkurovat divadelním
umělcům. Senior pak má
tendenci takovému člověku pomoci. Není zvyklý na
to, že se ho někdo snaží
podvést.
Jaké jsou nejčastější triky?
My jim říkáme legendy a mají své názvy podle
toho, na čem jsou postavené. Jsou to legendy Vnuk,
Zabijačka, Kamion. Podvodníci se vydávají za příbuzné nebo pracovníky nějakých společností, jako jsou
plynárny a další. Případně
nabízejí služby či pomoc.
Senior pak takové lidi pustí
do svého soukromí. Na podvodníka, který s obětí komunikuje, je navázaná celá
organizovaná skupina, která má dění pod kontrolou.
Když oběť pustí jednoho do
bytu, bude tam mít za chvíli
další dva a ani o nich nebude vědět. Senior komunikuje s podvodníkem v obývacím pokoji či kuchyni. Ten
ho zde zabaví a ostatní prohledají zbytek bytu. Vědí,
kam si senioři ukládají peníze. Nejčastěji do prádla
nebo do hrníčků. Nebo při

nabídce na vyčištění šperků svěří senior podvodníkovi své zlato a stříbro. V životě už ho neuvidí.
Jaké jsou škody?
Často velmi vysoké. Pohybují se od stovek korun až
třeba po půl milionu. Senior
má v podvodníka tak velikou důvěru, třeba údajného

Nápad trestné
činnosti na seniorech
2016

Ústecký kraj (1. 1. – 9. 8. 2016)
Celkem 13 případů, objasněno 2,
celková škoda 79.328 Kč
Celá ČR (1. 1. – 9. 8. 2016)
Celkem 356 případů, objasněno 42,
celková škoda 11.924.180 Kč

2015

Ústecký kraj
Celkem 27 případů, objasněno 8,
celková škoda 920.046 Kč
Celá ČR
Celkem 747 případů, objasněno 175,
celková škoda 25.666.106 Kč

2014

Ústecký kraj
Celkem 56 případů, objasněno 23,
celková škoda 1.873.846 Kč
Celá ČR
Celkem 800 případů, objasněno 178,
celková škoda 32.962.195 Kč

Seniorské listy / podzim 2016

Preventivní akce pro seniory na Teplicku.

vnuka, že mu přesně řekne,
kolik peněz má. Na hotovosti, případně v bance. Oběti
tak často přijdou o veškeré
celoživotní úspory.
Jako jsou následky?
Doslova tragické, pro oběť
často až likvidační. Když
seniorovi dojde, že byl podveden, ztratí důvěru v okolí, uzavře se do sebe, bojí
se vycházet ven. Tyto následky, ta společenská nebezpečnost, je podle mne
u tohoto druhu trestné činnosti trochu opomíjena.
Uvažuje se, že by mohly být
takové trestné činy zařazeny do vyšších sazeb, jako
třeba činy spáchané na dětech. Dokonce jsem se setkal s případem, že senior byl okradený za pomoci
legendy Vnuk. Na peníze,
které pachateli předal, se
celá rodina složila a vrátili
mu je. Nechali ho v tom, že
je opravdu půjčil vnukovi.
Byli si vědomi toho, jak by
to na něho negativně dopadlo.

Účastníci přednášek mají zájem o nabízené předměty a také mnoho dotazů.

Jak se daří takové případy
objasňovat?
Není to jednoduché. Vždy
se jedná a nějakou sérii.
Tito podvodníci si často přijdou na velmi slušné peníze
a jsou obklopeni armádou
advokátů. Navíc skupiny
pracují velmi organizovaně, mají zkušenosti, dobré
technické vybavení a dobrou znalost policejní práce.
Dokonce si mezi sebou předávají zkušenosti, aby věděli, čeho se mají vyvarovat.
Senioři si často nepamatují jejich tváře, oni se i maskují. Navíc se setkáváme
s tím, že oběť nás k případu
zavolá, ale protože nechce,
aby policisté viděli nepořádek, který podvodníci zanechali, tak uklidí. Prádlo,
které pachatelé vyházeli při
prohledávání skříní. Nebo
dokonce umyjí hrnečky, ve
kterých měli peníze, utřou
prach. A tím zničí řadu stop.
Pachatelé bývají ze
Slovenska, spolupracujete
se slovenskými kolegy?

Samozřejmě. Spolupráce je
na dobré úrovni. Navíc oni
nejezdí jen k nám, ale i do
Rakouska, Německa a dalších zemí. Olašští Romové
žijí ve většině evropských
zemí a mají jednu velkou
výhodu – svůj jazyk. Proto
se spolu domluví kdekoli.
Podařilo se u nás nějaké
skupiny odhalit?
S kolegyní jsme odhalili
pachatele zde v kraji, kteří
jsou nyní ve vazbě. Myslíme si, že toho měli na svědomí více. Je ale problém
vše dokázat.
Na začátku jste mluvil
o prevenci. Co je třeba
seniorům zdůrazňovat?
Prevence je podle mne prvořadá. Aby senioři měli dostatek informací o tom, co
jim hrozí a jakým způsobem
pachatele postupují. Naštěstí velmi dobře působí média,
informovanost se zvyšuje.
Ale není to jen o tom, jak
se vyhnout podvodníkům.
Když už bude senior podve-

den, je potřeba, aby věděl,
jak se má na místě činu chovat. Aby proboha nic neuklízel, ale spíše si dal dohromady, na co pachatel sahal,
kde seděl, kde se pohyboval. Důležité je oslovit nejen seniory, ale i jejich děti.
Informace od nich vezmou
rodiče lépe než článek v novinách nebo informace policisty na nějaké přednášce.
A základní pravidlo
bezpečnosti?
Když jste senior a osloví vás
neznámý člověk pod nějakou záminkou, tak být obezřetný. Neznamená to mu
nevyhovět, ale spíše se naučit ho na někoho odkázat.
Na kolemjdoucího mladšího člověka, prodavačku,
policistu nebo strážníka.
A v žádném případě nikdy
nepouštět cizího člověka do
bytu. Odečty plynoměrů či
vodoměrů bývají vždy předem nahlášené a dělají je
i sousedům. Pamatovat si, že
žádná instituce vám nenosí
finanční hotovost domů. lu

Nejčastější finty podvodníků
Vnuk

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

Kamion

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

Zabijačka

Okap

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

Podvodníci nabízejí výměnu okapů na domě seniora.
Za metr okapu si pak naúčtují velmi vysoké částky.

Čištění šperků

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

Senior svěří své šperky podvodníkovi, který mu slíbí jejich
odborné vyčištění. Již je zpět nedostane.

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

Pomoc, Vracení přeplatků

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

Indiánské léto
V Domově pro seniory, ul.
Barvířská v Mostě, si daly
dostaveníčko indiánské
kmeny. I když nám zprvu během dopoledne počasí nepřálo, obloha byla zaklopená a vydatně pršelo. Přesto
se zde ve velkém zastoupení ve velkém společenském
sále objevily kmeny z našeho zařízení – Kuří nohy,
Šamani, Indiánky z osady
Havranů a Červenky. Ale
i hostující kmen Davokové. Tyto kmeny se utkaly
v pěti disciplínách, v nichž
nakonec vyhrály Červenky.
Gratulujeme. Úvodní slovo
pronesla Radka Tížková, vedoucí zařízení, a Ing. Irena
Vomáčková, hlavní technička. Akcí provázela Vendula Miletínová DiS. Vedoucí
zařízení spolu s úsekovými
sestrami, sociálními pracovnicemi a fyzioterapeutkami
si připravily překvapení pro
všechny přítomné v podobě indiánského tance. Do-

polední program zpestřilo
i vystoupení pana Gertnera
s pejsky. Odpoledne již nám
počasí dovolilo se přesunout na zahradu zařízení,
kde probíhal dál program.
Součástí bylo nejen vystoupení mažoretek, pejskové,
ale i hudební vystoupení
kapely Melodie. Odpolední
program zhlédla paní Ing.
Lenka Maňáková, pověřená zastupováním funkce
ředitele MSSS v Mostě, Naděžda Krupczová, vedoucí
odboru sociálních věcí magistrátu města Mostu. Akce
byla i přes prvotní nepřízeň
počasí zdařilá a snad všem
přivolala nádech léta.
Šárka Hanáková

Zahradní slavnost
Letos jsme uskutečnili již
druhou Zahradní slavnost.
Tato akce je v Domově pro
seniory a pečovatelské službě Žatec mezi klienty velmi
oblíbená, čemuž odpovídá
i hojná účast. Akce se uskutečnila 20. července. Opět
se opékaly buřty a čepovalo
se žatecké pivo. K poslechu
nám tentokrát hrál heligonkář, pan Hroš, zpívalo se
i tančilo. I přes horké odpo-

lední slunce vládla dobrá
nálada, a tak byli všichni
velmi spokojeni a užívali si
společné zábavy. Domov pro seniory a pečovatelská služba Žatec

Senior Band v Domově
Srdce v dlaních
Po několikaletém hraní Senior Bandu se jeho členové
rozhodli v roce 2010 natočit CD. Za veliké podpory našeho
pana ředitele Domova Srdce v dlaních v Jiříkově byl
konečně tento záměr uskutečněn. Objednalo se nahrávací
studio „ATOL“ z České Lípy a první nahrávání proběhlo
již 10. listopadu 2010 v našem zařízení. První celý den se
nahrávala jenom kapela bez zpěvu. Další nahrávací den
se uskutečnil 16. listopadu 2010, kdy jsme nazpívali hlasy
k daným skladbám a měli jsme téměř hotovo.
Věříme, že naše CD je pro fanoušky příjemným hudebním zážitkem. Domov Srdce v dlaních

Výlet do Ústí a na Větruši

Rodinné grilování v Roudnici

V srpnu se členové Domova pro seniory Roudnice
nad Labem vydali na výlet
do Ústí nad Labem, kde se
lanovkou svezli na Větruši, tam navštívili bludiště
a také místní restauraci, kde
se občerstvili a nabrali další
síly na návštěvu obchodního centra, kde zakončili výlet příjemnými nákupy.

V Domově pro seniory
Roudnice nad Labem se
konalo rodinné grilování
v altánu. Všichni jsme společně 28. července poseděli v krásně vyzdobeném altánu, kde nám k poslechu
hrála živá hudba. Servírovalo se vynikající grilované maso, k pití se čepovalo dobré pivo a malinovka.
Počasí nám přálo, pro děti
byly připravené různorodé
disciplíny, za jejichž splnění dostávaly ceny. Největšími atrakcemi byly dva
skákací hrady a jízda na

Domov pro seniory Roudnice n. Labem

poděkov á ní
Vážení, chceme se s vámi podělit o milá slova, která
nám napsala rodina naší klientky ze stacionáře. Cituji:
„Vážení zaměstnanci stacionáře Senior Teplice, přestože naše maminka u vás žila pouhých 14 týdnů, byl to
pro ni i pro nás, její nejbližší, důležitý čas v našich životech.Vaší péčí jste z nás sňali břímě starostí a povinností spojených s péčí o seniora, které jsme v poslední
době už zvládali jen s vypětím sil, a umožnili nám tím si
poslední čas, který jí byl na tomto světě vyměřen, společně opravdu užít. Vaše zařízení je důkazem, jak málo
důležitý pro spokojený život starého člověka je komfortně zařízený jednolůžkový pokoj s barevnou televizí.
Prosté, milé prostředí s lidmi, kteří dokáží soucítit s klientem i jeho blízkými, je to, co jste nám dali. A jen ten,
kdo prošel nebo prochází stejnou životní etapou, dokáže
ocenit, jak velký je to dar. S úctou rodina Alice Vondráčkové.“ Děkujeme a vážíme si těchto slov. Senior Teplice
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poníkovi. Všichni jsme se
dobře najedli, napili a výborně se pobavili. Bylo to
krásné odpoledne plné dobrého jídla, zábavy, soutěží
a dětského smíchu.
Domov pro seniory Roudnice nad Labem

Dvougenerační komunitní centrum
Domova pro seniory Krásné Březno
Již několik let náš domov
v rámci projektu Dvougeneračního komunitního
centra spolupracuje s 32.
Základní školou Na Vyhlídce. V dnešní uspěchané
době se snažíme tyto dvě
generace sblížit a naučit je
vzájemné úctě. Žáci chodí
navštěvovat naše klienty
několikrát ročně a vždy je
potěší hezkým pěveckým

vystoupením a drobnými
dárky. Domov pro seniory Krásné Březno
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Olympijské hry i na Kamenické
ného bydlení, v jednotlivcích dominoval domácí pan
Smetana. „Disciplíny jsou
uzpůsobeny klientům, jejich možnostem a zdravotnímu stavu,“ uvedla hlavní
organizátorka akce Věra
Pourová ze sociálněterapeutického oddělení. „Pro
klienty znamenají podobné
akce možnost vzájemného
setkání a smysluplného využití volného času,“ doplnila Dita Hornová, vedoucí
oddělení. Domov pro seniory na Kame-

Nejen v Riu se konaly sportovní klání. Domov pro seniory na Kamenické ulici
uspořádal svoje malé olympijské hry pro klienty. Kromě „domácích“ se soutěže
zúčastnila družstva z chráněného bydlení, denního
stacionáře Domino a Domova pro osoby se zdravotním
postižením v Boleticích.
Každý sbíral body sám za
sebe i za svůj tým. Soutěžilo se kupříkladu v hodu na
cíl, kdy byl využit parádní
terč, který Domov obdržel

od společnosti VERA, přesmyčkách, hádání předmětů, či v gorodkách. Mezi
týmy nasbíralo nejvíce
bodů družstvo z chráně-

Turnaj
v žolíkách

Krasavci z ptačí říše
se po roce vrátili do Věžní

V Domově seniorů Orlická
v Ústí nad Labem využili krásného, letního počasí
a uspořádali „outdoorový“
turnaj v žolíkách. Akce se
uskutečnila 19. srpna.
Domov seniorů Orlická Ústí nad Labem

Anenská zábava
v Kadani

Představilo se jich v MěSSS
Kadaň, Domov pro seniory hned jedenáct. Nádherní dravci, tajemné sovy
a majestátní výři navštívili jeho obyvatele již podruhé a stejně jako v loňském
roce to bylo setkání úžasné.
Pětice opeřenců to u nás už
zná, pro zbytek byla „domovní“ zahrada novinkou.
A stejně jako loni, i tentokrát si chovatelka Martina
Hendrychová (spolek Rozárka z Jiříkova) připravila pro naše obyvatele jednu
specialitku: „Před rokem
jsme vybírali jméno pro

nické, Centrum sociálních služeb Děčín

malého puštíka, letos tady
má svoji leteckou premiéru
poštolka Kája.“ Vše dopadlo na výbornou, premiant
se nezalekl a v plné kráse
předvedl společně s ostatními své umění.
MěSSS Kadaň, Domov pro seniory

Zooterapie pro
děčínské seniory
Anna, Anička. Jedno z nejkrásnějších a historicky
nejužívanějších českých
jmen najdeme v kalendáři
26. července. Díky své četnosti a popularitě si Anna,
stejně jako například Josef,
Martin nebo Václav, vydobyla veřejných oslav, honosících se jejím přízviskem.
Anenská zábava se stala
tradicí i v kadaňském Domově, a také letos jsme tak
společně přáli mnoho štěstí
našim pěti Aničkám. Gratulovat písničkou a zahrát
k tanci i poslechu pak přišel
MiniBand Petra Baranijaka.
MěSSS Kadaň, Domov pro seniory

Letošní zooterapie pod vedením Jitky Flachsové v děčínském Domově pro seniory probíhala v červenci
trochu netradičně. Uskutečnila se poprvé v nově
revitalizovaném parku Domova pro seniory v příjemném prostředí velkého zahradního altánu, i počasí
ten den bylo téměř jako na
objednávku. Nejzásadnější
novinkou bylo pozvání dětí
s doprovodem z MŠ Riegrova (třída Včeličky a Sluníčka). „Moc jsme se těšili,
že v rámci jedné příjemné
aktivity propojíme několik generací,“ poznamenala vedoucí oddělení soci-

álně terapeutického Dita
Hornová. Jitka Flachsová ve
spolupráci s dcerou Ladou
si s sebou přivezly psy, které naši klienti dobře znají
z pravidelné canisterapie,
bílou fretku a roztomilé
morče. Děti se seniory měly
možnost si zvířátka pohladit, vzít do náruče, odměnit
piškoty. Jitka Flachsová ke
každému zvířátku pověděla základní informace, co
se chovu a stravování týče.
Nejvíce pozornosti u dětí
a seniorů vzbudila ukázka
toho, jak jsou pejsci vycvičeni k povelům a pokynům
cvičitele. Centrum sociálních služeb

T I P N A V Ý LE T

Drsný výstup,
krásný výhled

Přinášíme tip na výlet na
Lipskou horu, která se
s 689 m. n. m. tyčí nad
obcemi Lhota, Mrsklesy, Lipá a Medvědice, odkud náš výlet budeme
startovat. Obcí prochází
červená turistická trasa,
po které je možné opačným směrem dojít na
Milešovku. Z návsi vede
značka ke konci obce
a okolo bývalé školy pokračuje po polní cestě
podél menšího vinohradu přes pole dále k lesu.
V lese se červená stáčí
doprava a dále při mírném stoupání obcházíme
horu. Při cestě v různých
partiích hory si všímejte porostů. Od roku 1951
je tu vyhlášena přírodní
rezervace kvůli ochraně řady vzácných rostlin. Můžeme zde vidět
hvozdík sivý, medvědici lékařskou, modřenec
tenkokvětý, bělozářku
liliovitou, vemeník dvoulistý, medovník velkokvětý, lilii zlatohlávek a dřín
jarní. Červená značka horu pouze obchází,
vede do obce Lhota. Na
vrchol vede neznačená
cesta, na kterou narazíte přibližně po kilometru, odbočka se nachází
v sedle. Zde se dejte vlevo, přichází nejnáročnější úsek výletu. Na vrchol
vede strmá, úzká a kamenitá cesta. Je zapotřebí opatrnosti a trpělivosti. Odměnou za náročný
výstup je však vrchol
Lipské hory, který nabízí
báječný výhled několika
směry a přináší nezvyklé
pohledy na České středohoří. Po opatrném sestupu je možné pokračovat
po červené například na
zříceninu hradu Oltařík.
Klub českých turistů Litoměřice

Děčín, Domov pro seniory
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Miroslav Hašek: Sbírka o Beatles je
V sedmdesátých
a osmdesátých letech se nejspíše
každý, kdo chtěl na
severu Čech zajít
na diskotéku, setkal
s diskžokejem Miroslavem Haškem.
Jako profesionální
DJ tehdy objížděl
města a pouštěním
desek se za socialismu živil. V devadesátých letech se stal
otcem dvou severočeských rádií –
North Music a Radia
Labe. Ani v důchodovém věku ale na
muziku nezanevřel.
Pouští staré kusy,
stejné jako v dobách
svého mládí.

naučím na trumpetu. Měl
jsem ale malé dítě a nemohl moc zkoušet. Tak jsem
se rozhodl, že budu dělat
přehrávky jako diskžokej.
První přehrávky jsem začal
dělat v Teplicích na jaře
roku 1974.
Dnes diskžokejové mají
vše v elektronické verzi
v počítačích, ale jak jsi
tehdy skladby pouštěl ty?
Z gramofonových desek.
Tehdy jsem s kamarádem
vydával časopis Pop Mirror
a dopisoval si s lidmi z různých vydavatelství. I ze světa. Sháněly se tehdy velmi
špatně, ale když jsem jim
napsal, tak jsem mnohé
získal. Takže to bylo úplně
jiné. Dnes si vše stáhnete.
Kolik desek vlastně máš?
Desek jsem měl 1800, ale
skončily v bazaru. A teď
mám doma asi 7 000
cédeček.

TEXT: Vít Lukáš

Co v důchodu dělá
DJ Míra Hašek?
Jednou měsíčně s Ivanem
Dostálem děláme Stoletou
diskotéku. Vznikla v době,
kdy mi bylo 51 a Ivanovi 49,
tak jsme to sečetli na 100,
což už samozřejmě dávno
neplatí. Nejdřív se to dělalo
v bývalém Kladivadle. Protože bylo stále plno, přesunuli jsme to do Národního
domu, kam přijde i 200 lidí.
Tohle je jednou za měsíc,
ale jinak?
Stále se věnuji hudbě. Také
si zakládám různá fakta do
počítače, která bych jednou
i rád vydal. Ale hodně kamarádů mi říká, abych se
na to vykašlal, že dnes je
všechno na internetu. Ale
já si stále říkám, že jsou
lidé, kteří mají rádi papír.
Taky má rád knihy a nikdy
jsem si nepořídil čtečku.
Navíc máme dům a chalu16

pu. Takže je stále co dělat,
rozhodně se nenudím.
Mluvil jsi o sbírce faktů.
Jakých, nějaké o hudbě?
Jsou to věci, kdo se kdy narodil, co dělal a tak. Původně jsem začínal jen muzikantama, ale pak jsem
přešel i na politiky a ostatní. Takže která kapela kdy
vznikla, kdo ji tvořil atd.,
přes film až třeba po mnohá fakta o Adolfu Hitlerovi.
Jak jsi se k muzice dostal?
Moje maminka byla z kapelnické rodiny. Když mi
bylo asi deset, tak mi tatínek koupil housle. Mým
učitelem se stal Jan Neruda
z Purkyňovy ulice na ústeckém Střekově. Nedlouho
poté začala bigbeatová éra.
Jeden tatínkův kamarád

mě v té době naučil několik
akordů a já v kulturáku na
Střekově založil s klukama
z průmyslovky první skupinu. O něco později v ústeckém kulturáku začaly pořady Spirály, kam jsem šel
s novou kapelou Four Kings.
V roce 1966 jsem pak odmaturoval a dostal se do kapely Kings. Nešel jsem na
vojnu, dostal jsem modrou
knížku kvůli uším. Což je
paradoxní, protože celý život se živím muzikou.
Tohle byly skupiny, ale co
tvé DJství?
Hrával jsme s děčínskou
kapelou DCA. Hrávali jsme
v Benešově nad Ploučnicí, ale často se stávalo,
že někdo vypadl a museli
jsme zaskakovat. Nejdříve
jsem uvažoval o tom, že se

Takže na diskotéky jsi
musel mít aparaturu
a hromadu desek, na které
jsi asi musel dávat velký
pozor…
Přesně tak. Aparaturu jsme
si museli udělat sami. Třeba v Rackovi v Brné bylo
místo tak pro 35 lidí a přišla jich stovka. Museli jsme
tam mít zábradlí, aby nám
do toho lidé nestrkali. Protože rýha na desce byla ta
nejhorší katastrofa.
Byl o takové akce tehdy
velký zájem?
Lidé tehdy měli hlad po
dobré hudbě. Pamatuji se,
když se vysílal pořad Ein
Kessel Buntes a dvě a půl
hodiny tam byly ruské baletky a tak. Ale lidé čekali
na to, že tam vystoupí třeba
Smokie se dvěma písničkami. Podobně v rádiu, když
poslouchali Zákrutu, protože věděli, že se tam jedna
dvě písničky objeví.
Mohl jsi pouštět, co jsi
chtěl?
My jsme byli české hlavy.
Museli jsme předkládat ke
schválení repertoárové listy, na kterých musely být ve
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moje celoživotní dílo
většině zastoupeny písně ze
socialistického bloku. Tak
jsme vymysleli velký list,
na kterém bylo několik set
skladeb. Třeba na tříhodinové diskotéce člověk odehraje nějakých 50 skladeb.
Když jsem mohl mít jednu
pětinu ze západu a na listě
bylo 300 titulů, tak jsem si
mohl vybrat ze 60 západních. A taky se lhalo. Jednou mi v Děčíně přišla kontrola. Hrál jsem Santanu
a já jim namluvil, že to byla
maďarská kapela. Oni tomu
naštěstí nerozuměli.
Co se změnilo po roce
1989?
Hlavně rádio. Na začátku
sem Američané dali peníze na rozvoj soukromých
stanic, ale my jsme tuhle
éru nezažili. Museli jsme
to utáhnout ze svého.
Jak jsi se k tomu dostal?
Byl jsem po revoluci v Anglii a tam byla v každém
okrese nějaká stanice. Člověk přejel kopec a chytal
další. Říkal jsem si, že by
mě to bavilo. V Ústí tehdy
fungoval Radioclub, ale ten
podle mne neměl vizi. Pak
se soutěžila frekvence 95,2,
na které vysílal, a my jsme
to nakonec vyhráli a založili North Music. Byla z toho
i trochu zlá krev. Samozřejmě nelze nic dokázat,
ale například nám někdo
ustřihl asi 30 metrů kabelu
k vysílači na Střížáku. A na
velmi špatně přístupném
místě.

Rádia byla na severu Čech
úspěšná, vlastně fungují
stále, i když pod jinými
jmény. Proč jste se jich
zbavili?
My jsme je obě prodali jednomu majiteli. Po pravdě
jsem si v té době nedokázal představit, že bych dělal
něco jiného. Tehdy to byl
nápad mých společníků.
My rádia prodávali v roce
2008 a já šel na začátku
roku 2009 do důchodu, takže jsem nakonec souhlasil.
Měl jsem krátce před tím ze
stresu i mozkovou příhodu,

Kromě diskžokejství se Miroslav Hašek věnoval i hraní.

Miroslav Hašek
Devětašedesátiletý profesionální diskžokej žijící v Chabařovicích na
Ústecku. Narodil se na
Sokolovsku, ale ve třech
letech se jeho rodina přistěhovala do Ústí nad Labem. Vystudoval strojní
a stavební střední školu, v mládí pracoval jako
technik a stavební dozor.
Nakonec se stal profesionálním diskžokejem.
V devadesátých letech
stál u zrodu Radia North
Music a Radia Labe.

Cesta do Liverpoolu za historií Beatles.

Ale měl jsi i druhé rádio…
Ano, chtěli jsme udělat ještě opačnou stanici, proto
vzniklo Radio Labe. Tehdy
jsme začali kupovat hodně
českých věcí. Všichni v té
době hráli to, co bylo moderní na západě. My jsme
chtěli české věci, folk a další. Prostě se nějak odlišit.
Byl to úspěšný model.

PROFIL

prostě na to přišla vhodná
doba. I nabídka nakonec
byla velmi zajímavá.

deset liber. No nekup to.
A v zimě to už bylo u nás
i česky.

Když si je pustíš dnes, co
tomu říkáš?
Já si to dnes nepouštím.
To tam raději někdy zajdu
na pár slov. Třeba za Pavlem Hájkem. Na toho mám
velmi mnoho vzpomínek.
Když ho ve studiu postřelili
a pak, jak jsem ho znovu na
vozíku přijímal.

A co někdy sbírku
vystavit?
Je to moje celoživotní dílo
a jsem na to hrozně opatrný. Neuměl bych si představit, že by se s tím hýbalo. Když za mnou před lety
přišel Jindra Šrejber, abych
jim půjčil věci na výstavu
na premiéru v divadle, tak
i toho jsem i jako kamaráda
odmítl. Udělal si tehdy alespoň rozsáhlou fotodokumentaci, kterou vystavil.

Jsi známý sběratel věcí
Beatles, kdy tě to chytlo?
Jsem z generace, která na
Beatles vyrůstala. Byl jsem
z nich tehdy úplně paf a dodnes na ně nedám dopustit.
Tak jsem začal sbírat věci,
které se jich dotýkají. Mám
všechno možné. Nejen
desky, ale i knihy. A mám
k písním i noty a další věci.
Pamatuji se, že když jsem
byl v Liverpoolu, tak knihu
o Beatles zlevnili z 30 na

Jak dlouho ještě budeš
schopen hrát?
Stále mi to jde. Dokud bude
moci, tak určitě. Nedělám
jenom Národní dům, ale
i diskotéky v Chlumci. I tam
je o to veliký zájem. To mne
vždy nadchne. Protože pouštět lidem hudbu a dělat jim
radost mě strašně baví.

Diskotéky se pouštěly z klasických desek.
17

Z klubů

18. ročník Letního setkání
seniorů v country stylu

Mezinárodní den opuštěných
zvířat oslavili senioři z Meziboří

Na mosteckém hipodromu se konal již 18. ročník
Letního setkání seniorů,
tentokrát v country stylu.
Akce se 24. srpna zúčastnilo přibližně 600 osob, mezi
kterými byli senioři z jednotlivých zařízení MSSS
v Mostě – p. o. a z Klubu seniorů v Mostě. Dále přijeli
senioři z Filipova, z Horního Jiřetína a Černic, z Hostomic, z Chomutova, z Jirkova, z Kadaně, z Klášterce
nad Ohří, z Libochovic, z Litoměřic, z Litvínova, z Meziboří, z Prahy, z Ústí nad
Labem a ze Žatce. Senioři
si mohli vyzkoušet soutěžní
disciplíny – Rýžování zlata,
Bar U Žíznivého Antonína,
Zavaž šerifovi botu, Veselý kovboj, Hod na kaktus,
Hod měšcem do klobouku,
Najdi si klíč k baru, Bollo
ball či disciplínu magistrátu města Mostu – Country úprk. Celkem soutěžilo 42 tříčlenných družstev,
z toho 7 domácích družstev
v kategorii penziony pro
seniory a domy s pečovatelskou službou, 6 domácích družstev v kategorii
domovy pro seniory a 29
družstev hostů. Akce byla
zahájena hromadnou rozcvičkou, které se zúčastnil
hojný počet návštěvníků.
V průběhu akce byl zajištěn
bohatý program, vystoupila
hudební kapela Malá muzika Chomutov, dále zazpívalo sesterské duo Nikola
a Tereza Poljanských, předvedly se Japonky z Albrechtické či děti z Komunitního centra Duhovka. Dále
přítomné potěšily společ-

V rámci „Mezinárodního dne opuštěných zvířat“
navštívili Městský útulek
pro psy v Litvínově. Společně jsme tak 17. srpna
předali psí a kočičí konzervy, zakoupené za peníze
ze sbírky od nás uživatelů i zaměstnanců domova.
Besedovali jsme s vedoucím útulku panem Štefanem Horským, který nás
často navštěvuje v domově
se psem Ťapkou. Dozvěděli
jsme se, že tento den, který
v USA patří mezi významné
dny, se slaví od roku 1992,
vždy třetí srpnovou sobotu. Na závěr Dne, kterého
se účastní ochránci zvířat,
útulky, významné osobnosti, zastupitelé měst, média
a veřejnost, se konají tzv.
candlelight vigilie. Vigilie
se svíčkami na připomínku
zvířat, která přišla o život,
protože pro ně nebylo dost
domovů, a také na počest
obětavých lidí, kteří věnují
svůj život tomu, aby zabránili utrpení a nekontrolovatelnému množení opuštěných a nikým nechtěných
koček a psů. Během vyprávění jsme měli možnost
prohlédnout si psy, kteří

ným vystoupením seniorky
s dětmi z Denního dětského
rehabilitačního stacionáře,
Střediska denní péče o děti
do tří let věku v ul. Františka Malíka. Doprovodným
programem mimo podium byla ukázka sebeobrany a tvořivá dílna studentů
ze Střední školy diplomacie a veřejné správy, s. r. o.,
dále jízda na ponících, Králičí hop aneb parkur pro
králíky a prodej ergoterapeutických výrobků. Všichni účastníci obdrželi občerstvení v podobě opečených
polopárků a domácích koláčů, které upekl personál
kuchyně Domova pro seniory v ul. Barvířská. Ceny
vítězům předal primátor
Statutárního města Mostu
Mgr. Jan Paparega, náměstek primátora Ing. Marek
Hrvol a Ing. Lenka Maňáková, pověřená zastupováním funkce ředitele MSSS
v Mostě – p. o. Akce byla
uspořádána za finanční
podpory Ústeckého kraje,
Statutárního města Mostu
a Asociace poskytovatelů
sociálních služeb ČR. Děkujeme také všem sponzorům,
kteří pro tuto akci poskytli
věcné sponzorské dary.
Michaela Nermuťová, sekretariát MSSS
v Mostě – p. o.

Výsledky
Družstva MSSS v Mostě – p. o. – domovy pro seniory
1. místo Domov pro seniory, ul. Jiřího Wolkera (družstvo č. 1)
2. místo Domov pro seniory, ul. Jiřího Wolkera (družstvo č. 2)
3. místo Domov pro seniory, ul. Barvířská (družstvo č. 2)
Družstva MSSS v Mostě – p. o. – penziony pro seniory, domy s peč. službou
1. místo Pečovatelská služba, ul. Růžová (družstvo č. 1)
2. místo Penzion pro seniory, ul. Albrechtická (družstvo č. 2)
3. místo Penzion pro seniory, ul. Albrechtická (družstvo č. 1)
Družstva hostů
1. místo Klub důchodců Horní Jiřetín a Černice (družstvo č. 2)
2. místo Klub seniorů v Mostě (klub č. 5)
3. místo Klub důchodců Horní Jiřetín a Černice (družstvo č. 1)
Absolutní vítězné družstvo MSSS v Mostě – p. o.
Pečovatelská služba, ul. Růžová (družstvo č. 1)
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v útulku našli, zatím snad
dočasný, domov. Napočítali
jsme jich 24, ale kapacita je
až na 29 psů. Velice nás potěšilo, že byly pořízeny zateplené a vyhřívané boudy
z konta PUŇŤA, z různých
charitativních akcí a od
drobných dárců. Aktuálně
jsou v útulku i dvě kočky,
králík Karel a nově štěněčí slečna Mařenka, které
jsme si v rámci canisterapie mohli pochovat. Svoji pozornost si vynucovala
i Ťapka, která nám svými
kousky vyloudila úsměvy
na tvářích. I když v útulku
zvířata nestrádají a mají
stále plné misky, přejeme
jim, aby brzy našla svého
hodného pána. S útulkem
budeme i nadále spolupracovat a již se těšíme, až
k nám do domova pan Horský s Ťapkou a králíkem
Karlem zase přijedou.
Kamila Hejnová, pracovnice v sociálních
službách DSS Meziboří

U nás žijeme kulturně
Krásným kulturním zážitkem bylo pro seniory Městské
správy sociálních služeb v Mostě – příspěvkové organizace
vystoupení smyčcového kvarteta Severočeské filharmonie
Teplice. Smyčcové kvarteto tvoří dvoje housle, viola a violoncello. Ve společenské místnosti Penzionu pro seniory v ul. Ke Koupališti se sešlo dne 9. srpna skoro 50 seniorů z místního zařízení, ale i z Penzionu pro seniory v ul.
Komořanská a z Domova pro seniory v ul. Jiřího Wolkera,
aby společně vyslechli známá díla klasické hudby v podání
smyčcového kvarteta Severočeské filharmonie Teplice. Toto
hudební těleso pravidelně navštěvuje naše zařízení, aby
potěšili seniory hudebními skvosty skladatelů, například
A. Vivaldiho, J. Haydna, L. Boccheriniho, F. M. Bartholdyho,
W. A. Mozarta, J. S. Bacha, A. Dvořáka, S. Joplina a dalších
hudebních velikánů. Pořadem provázel Pavel Kirs, houslista tohoto smyčcového kvarteta, který každou ze skladeb
uvedl a představil. Městská správa sociálních služeb v Mostě – příspěvková organizace připravuje pro své seniory individuální i skupinové aktivity a nabízí seniorům i takovýto
kulturní program. Je známo, že hudba má blahodárné účinky a léčí ducha i tělo. A že se toto příjemné setkání s klasickou hudbou seniorům velice líbilo, dokazuje i vytleskaný
přídavek ve stoje – tentokrát to byl Uherský tanec číslo 5
Johanesa Brahmse. Další setkání se členy tohoto smyčcového kvarteta máme domluveno v předvánočním čase.
Helena Houšková, kulturně-výchovná pracovnice MSSS v Mostě – p. o.
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Zakončení semestru
výtvarné tvorby U3V
Na konci června 2016 proběhlo na VOŠ, SPŠ a SOŠS
a CR ve Varnsdorfu slavnostní zakončení 8. semestru Univerzity třetího věku
(U3V). Tento ročník byl
věnován výtvarné tvorbě,
a to jak po stránce teoretické, tak i formou workshopů, kde si studenti pod dohledem zkušených lektorů
vyzkoušeli různé výtvarné
techniky. V průběhu několika měsíců vznikly krásné
výtvory, které pravda nejsou přesnou kopií zobrazovaného, ale originálním
přístupem k malbě těchto
obrazů a tvůrčí fantazií do
nich vepsaných. Na závěr
semestru obdrželi všichni
absolventi certifikát o absolvování, který jim bude
připomínat nejenom nové
znalosti a dovednosti, které
si v rámci U3V osvojili, ale
také to, že školy zřizované
Ústeckým krajem vytvářejí programy pro získání no-

vých znalostí a dovedností
seniorů jako poděkování za
jejich celoživotní práci pro
společnost. Několikaměsíční úsilí všech zúčastněných
potvrdila studentka Libuše
Šafránková, která za všechny přítomné zavzpomínala
na začátky studia U3V, na
jednotlivé semestry a škálu studovaných oborů. Na
konci každého semestru je
největším potěšením vidět
spokojené studenty s nadšením pokračovat v dalších
semestrech. Pro školní rok
2016/2017 je připravován
již 9. semestr, tentokrát zaměřený na informační technologie. Petr Jakubec – ředitel VOŠ,
SPŠ a SOŠS a CR Varnsdorf

Beseda o ochraně přírody v Meziboří
Většina z nás určitě ví, jak je naše zem krásná! O to víc
je bolestné, když nějaký pěkný kout nenávratně z krajiny zmizí. Kde kdysi byla louka, je skládka, na bývalém
mokřadu je vyprahlá zem. Naši uživatelé v Domově sociálních služeb Meziboří o tom velmi dobře vědí. Při svých
výletech na místa svého mládí se občas setkají s tím, že
kde si hrávali, sportovali, prožívali první lásky, je místo
louky zničené zákoutí. Navštěvují oblasti, které jsou překrásné, kde kvetou koberce lučních květin, rostou staleté stromy. Žijí zde vzácní živočichové, motýli, ptáci. Tůňky
jsou plné čolků a žab. O jednom takovém místě nám jedno
páteční dopoledne přišel vyprávět pan Daniel Pitek, laureát ceny J. Vavrouška, a jeho asistent Petr Globočník Dis.,
a to o krajině v severních Čechách pod Milešovkou. Aby
se zachoval původní ráz krajiny, je nutné přírodu chránit!
Ne vždy si poradí sama. Pan Pitek nám vyprávěl například o tom, jak je velmi křehký vývojový cyklus modráska. Pokud se pokosí louka v jiném časovém období, než
motýl potřebuje – pak se nevylíhne. Připomněl, jak je nutné udržet vodu v krajině. Většina odteče a zásoby vzácné
spodní vody klesají. Při besedě jsme se dozvěděli o způsobech chovu ovcí – jejich pastvě, která prospívá lučním
květinám. Také jsme „zalétli“ do národních parků v Africe, kde ochránci zvířat nasazují své životy, aby ochránili
mizející druhy zvěře. Téměř dvouhodinová beseda zaujala
a uběhla doslova jak voda. Připomněli jsme si, jak se chovat k přírodě a jak můžeme všichni pomoci. Každý z nás
může být užitečný, na věku přece vůbec nezáleží! Důležitá
je naše snaha ochránit krásnou přírodu, českou zem!
Zdeňka Frühaufová, vedoucí oddělení domova pro seniory a domova pro osoby se zdravotním
postižením, DSS Meziboří

INZERCE

Pátek 16. 9. 2016, od 15 hodin
v restauraci DK, vstup zdarma

Sobota 1. 10. 2016, od 16 hodin
na velkém sále

Přednáška psycholožky
PhDr. Vlasty Hořánkové

Den seniorů města
Ústí nad Labem

na téma Strategie zvládání stresu
a vyhoření u seniorů

Hudba k poslechu a tanci, mažoretky, taneční
skupina, dětský pěvecký sbor a další doprovodný
program. Slovem a zpěvem provází Jan Fafejta.

Psychologická rizika současného života –
příčiny, vznik, průběh a důsledky přetížení na
lidský organismus, příčiny a projevy stresu,
emoce u lidí v seniorském věku • techniky
a strategie zvládání stresu • základní rychlé
metody k zvládnutí aktuálního stresu
• autodiagnostika míry rizika syndromu
vyhoření • relaxační techniky proti stresu
• podpora psychického zdraví

SL2016/3/01

Statutární město Ústí nad Labem, Rada seniorů a Městský klub seniorů
zvou občany na seniorské akce v Domu kultury
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Ohlédnutí za létem lounských seniorů
mezi nás zavítala známá herečka ze
seriálu Ulice paní Ilona Svobodová,
protože „Svoboďáci“ musí držet spolu.
I my sami jsme sportovali na sportovních hrách SENSENU v Praze. Také
jsme podnikli poznávací výlet lodí do
zámku Pilnitz. Závěr toho období bylo
Letní lounské vábení, kde nás opět
Birgit navštívila a soutěžila s našimi seniory a Vilmou. Bez příspěvků
města i Rady seniorů by naši senioři
nemohli žít aktivním životem, protože v naší oblasti jsou nízké důchody.
A plány do konce roku? Zveme vás
na náš Den seniorů, který se uskuteční 5. 10. od 13:30 hodin na Zastávce,
kde po krátkém programu vystoupí
k tanci a poslechu Lounská 13, kterou
hradí sponzor Domova pro seniory
U Pramene. V listopadu připravujeme
bowlingový turnaj a pak je Advent
a zase nový rok s dalšími aktivitami.

Čas letí, jako koně splašený, zpívá
Waldemar Matuška a my to můžeme potvrdit. Nemáme čas myslet na
problémy a bolesti, protože pořád se
něco děje, kde jsme jako aktéři minimálně jako diváci. Naše Vilma nás
nenechá v nečinnosti a není ani čas
o tom všem psát, protože je třeba
i několik akcí za sebou v jednom týdnu. V dobrovolnické činnosti obdržela cenu „Křesadlo“ z rukou herečky
Táni Fischerové paní Alena Fritschová a za ochotnou pomoc nemocným
poděkování z Výboru Dobré vůle Olgy
Havlové paní Jana Soferová a Alena
Fritschová. Na požádání sportovního klubu Elna Počerady a sportovců
v Lounech pomáháme při běhu Memoriálu K. Raise. Také pomáháme na
Evropském závodě handbicků. Nejen
zábava, ale i věci vážné nám nejsou
cizí, svojí účastí jsme posílili pietní akt v Lidicích, kde se měli možnost naši senioři potkat s představi-

teli naší republiky, a o měsíc později
i v Ležákách. Z Lidic jsme jeli na výlet
na Karlštejn. Také jsme absolvovali
3denní zájezd po městech UNESCO Olomouc, Kroměříž, Lednice a cestu
jsme zakončili ve Vídni. Posléze naše
kroky vedly do Litomyšle k Bedřichu
Smetanovi a po cestě jsme si prohlédli lázně Poděbrady. Mezitím jsme
mezi sebou přivítali přátele – seniory
z partnerského města Zschopau s jejich ředitelkou Birgit Demmler. Také

Smích je lék

Zahradní slavnost zase po roce

Smích je účinným lékem, který působí blahodárně na celé tělo i duši,
aniž by měl jediný vedlejší účinek.
Lenochy potěší, že má podobný efekt
jako cvičení. A toto jsme si vyzkoušeli v Domově sociálních služeb v Meziboří, kdy jsme dopoledne 30. června uspořádali „Dopoledne plné vtipů
aneb Jedli jsme vtipnou kaši“. Několik
dnů před konáním této akce jsme vyzvali uživatele, aby si připravili vtipy,
se kterými mohou soutěžit o „Nejlepšího baviče“. Na správnou notu nás
navnadil smích Vlasty Buriana či vtipy Vladimíra Menšíka a jiných známých herců a bavičů. Všechny zábrany či ostych uživatelů zmizel a pak už
se vyprávěl jeden vtip za druhým. Jedničkou mezi všemi byl pan Jaroslav,
který je mezi ostatními znám vyprávěním vtipů i při jiných akcích. Byl
tedy právem vyhlášen jako „Nejlepší
bavič domova“. Za velikého potlesku
všech zúčastněných obdržel diplom
a věcnou cenu. Slíbili jsme si, že podobné akce, kde vládne smích a radost, budeme nadále pořádat.

Mezibořské slunce 2016 aneb zahradní setkávání seniorů se po roce opět
vrátilo do Domova sociálních služeb
Meziboří, p. o. Nápady, inspirace, přípravy a chystání na letní zahradní
setkání předčilo očekávání a vydařilo se ke spokojenosti všech. Stejně jako v minulém roce se uskutečnilo v duchu sportovního dopoledne
s pozvolným přechodem k příjemnému kulturnímu odpoledni. Pozvání
na Mezibořské slunce 2016, jehož II.
ročník proběhl 21. června, tentokrát
v Okružní ulici, přijali zástupci seniorů z jiných pobytových zařízení sociálních služeb s neskrývaným nadšením.
Soutěžní disciplíny, bohaté občerstvení, příjemná atmosféra, živá hudba
a vydařené počasí bylo zárukou nevšedně stráveného dne. Senioři z Domova důchodců Bystřany, Podkrušnohorských domovů sociálních služeb
Dubí, Domovů sociálních služeb Janov, Domova pro seniory Žatec a samozřejmě zástupci místních seniorů
z Domova sociálních služeb v Meziboří si zasoutěžili v rozpoznávání vůní
nejrůznějších koření, nechyběl oblíbený pétanque, procvičení motoriky
a procvičení paměti ve stylu puzzle.
Milým zpestřením letního setkání
byla ukázka relaxační techniky malování Zentangle, o kterou se s přítomnými podělila lektorka kreslení paní
Dana Vaňková z Meziboří a nechyběl
náš tradiční host pan Štefan Horský
z městského psího útulku v Litvínově s nepostradatelnou fenkou Ťapkou.
Zazpívat s kytarou přišly děti z 3.A ze

Dagmar Otcovská, pracovník v sociálních službách
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S úctou Svobodová Vilma, manažerka a předsedkyně
Senior klubu OS „Pomoc bližnímu“

ZŠ Meziboří se svou paní učitelkou
a po zbytek dne nás hudebně provázeli místní harmonikář následovaný
kapelou Dlouhej flám. Záměru zorganizovat vydařené zahradní setkání pomohli dostát také žáci 4.B s paní
učitelkou, kteří přišli ještě před akcí
a křídami originálně vyzdobili celou promenádu před budovou konání, a za to jim děkujeme. Poděkování
si zaslouží také zaměstnanci Domova sociálních služeb Meziboří, p. o.,
kteří ve svém volnu a z vlastních prostředků zajistili sladké mlsání ke kávě
či slané pochutiny k pivu, většinou
z vlastní dílny, a jak praxe ukázala, zúčastněným chutnalo. Pomoc s organizací, ochota při přípravách a zajištění
výzdoby v barvách letního slunce tak
podtrhlo celkovou atmosféru. Velký
dík patří rovněž sponzorům za finanční dary, které byly pro zrealizování celého mezigeneračního setkání stěžejní. Vrcholným bodem celé akce bylo
vyhlášení výsledků v soutěži o nejkrásnější výrobek, kterým se měla
soutěžní družstva prezentovat.
Marie Vorlová, sociální pracovnice
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Akademie 3. věku pro seniory v SKKS Chomutov
Již 16. ročník A3V v SKKS
Chomutov mají studenti za sebou. Ke slavnostní
atmosféře přispělo vystoupení dětí z MŠ Palachova
ulice v Chomutově i poutavé vyprávění regionálních
spisovatelů. Jeden z nich,
pan Václav Pinta, je jedním
z tvůrců výstavy k 700. výročí narození krále Karla IV.
na Pražském hradě. O své
zážitky a postřehy z této
činnosti se zábavnou formou s posluchači A3V podělil. Zájem o Akademii 3.
věku každým rokem stoupá
vzhledem k demografickému vývoji naší společnosti
i k rostoucímu počtu aktivních seniorů v našem městě. Akademii 3. věku navštěvuje pravidelně cca 50
osob. Snažíme se zařazovat
přednášky na témata, která
seniory nejvíce zajímají –
jsou to zdravověda, přírodověda, literatura, cestopisné přednášky apod. Velký
úspěch měla letos přednáš-

ka spojená s pohybovou aktivitou – Pohyb vesele i vážně aneb denně něco pro
zdraví, která se uskutečnila ve spolupráci se Střediskem volného času Domeček
v Chomutově. Už se stalo
téměř tradicí, že při A3V realizujeme dva jednodenní
zájezdy za krásou a poznáním naší vlasti, někdy i do
sousedního Německa. Zájezdy patří k nejoblíbenějším aktivitám seniorů a je
o ně z jejich strany vždy
velký zájem. SKKS má letité
zkušenosti s prací se seniory, kteří také tvoří značnou
část pravidelných návštěv-

níků knihovny, jsou velkými a náročnými čtenáři,
zajímají se o dění ve městě
a hlavně, rádi si popovídají.
Na mnoha akcích knihovny se podílejí i sami senioři
– bývalí zaměstnanci SKKS.
Do programu dalšího ročníku Akademie 3. věku budou zařazena některá nová
a žádaná témata. Např. přijede lektor z České genealogické a heraldické společnosti v Praze či ze Senior
fitnes z. s. Praha s motivačními přednáškami. V novém školním roce chceme
totiž nabízet v SKKS pohybové aktivity pro cvičence

Zkušenosti z odborných stáží nás motivují
Život přináší každému z nás řadu situací,
kdy je nutné požádat o pomoc, podporu,
o radu, jak v rodině, na pracovišti tak i třeba kolemjdoucího. I když pracujeme jako
tým poskytující profesionální služby v Domově sociálních služeb Meziboří, občas je
nutné si ověřit, zda vše děláme správně,
zda nám takzvaná profesní slepota nesvazuje ruce. Abychom ve své práci předcházeli tzv. svázaným rukám, došlo ke spojení
a navázání vzájemné spolupráce mezi mezibořským a janovským domovem sociálních služeb a současně k zapojení téměř
20 pracovníků v sociálních službách do
programu odborných stáží v rámci dalšího
vzdělávání podle zákona č. 108/2006 Sb.,
o sociálních službách.
Na mezibořsko-janovských setkávání
pracovnic přímé péče u seniorů v měsících

duben až červen panovala vždy uvolněná a přátelská atmosféra. Nabitý pracovní
program obsahoval kreativní workshopy,
interaktivní prohlídky, teoretické výklady stávající praxe a zapojení do individuálních sociálních služeb. Stážistky na základě
8hodinové účasti získaly Osvědčení o stáži.
Program vzájemných odborných stáží doporučili a podpořili oba ředitelé zařízení p.
Helena Tichá a Vladimír Vopelka. Dle jejich
slov došlo k doporučení programu odborných stáží zejména těm, kteří se chtějí zdokonalovat ve své práci a přicházet na nové
nápady a způsoby sociální práce, protože nikdo nedělá věci bez chyb a vždycky je
čemu se přiučit. A pokud si člověk může vyzkoušet, jaké to je pracovat v jiném domově, než je ten jeho, nebyl zde žádný argument pro zamítnutí. Právě naopak.
Takováto stáž dá účastníkovi mnohem
více než jakékoli školení. Má totiž možnost
se setkat nejen s kolegy a jejich způsoby
poskytování služeb, s jejich plány a zkušenostmi z praxe, s chodem zařízení, ale
mimo jiné i se seniory, uživateli žijícími
v jiném domově.
Výsledky vzájemných odborných stáží jasně ukázaly, jak důležité je vzájemné
předávání vlastních zkušeností a zážitků
z praxe v péči o seniory pro motivaci nás
pracovníků pomáhajících profesí.
Zdena Frühaufová, vedoucí odd. Domova pro seniory a Domova pro
osoby se zdravotním postižením (DPS a DOZP)

středního a staršího věku.
Ve spolupráci s Policií ČR
se uskuteční přednáška
na téma osobní ochrany,
ochrany majetku a bezpečnosti v silničním provozu
seniorů. Seniorům chceme
nadále nabízet široké spektrum volnočasových aktivit, které se setkaly s velkým zájmem již v minulých
letech. Jedná se například
o jazykovém kurzu pro seniory (angličtina a němčina), počítačové kurzy, kurzy
digitální fotografie, kurzy
trénování a posilování paměti či výtvarnou dílnu pro
seniory. Kurzů, cyklů, přednášek a zájezdů určených
především pro seniory se
v letošním školním roce zúčastnilo kolem 950 osob.
Jsme rádi, že organizováním nejrůznějších vzdělávacích aktivit přispíváme
ke kvalitnímu životu lidí ve
vyšším věku a celkově obohacujeme místní společenský život. Stanislava Husáková

Český Červený
kříž v Duchcově

Jsme Místní skupina ČČK
V Domkách 5 Duchcov.
Scházíme se každé úterý odpoledne v pěkně vybavené
klubovně, kde mimo občerstvení cvičíme, zpíváme, sbíráme oblečení pro Diakonii
Broumov, ev. pro sociálně
slabé rodiny, v případě povodní zajišťujeme humanitární pomoc. Každý rok jezdíme na výlety po Čechách.
V Duchcově skupina existuje od roku 1985 a původně
byla vytvořena ze zrušené
osady Pokrok / Hrdlovka.
Je nás kolem 25, máme vyšší
věkovou hranici, a proto
občas musíme účastníky
doplnit. Letos jsme byli na
zámku Veltrusy a zámku
v Nelahozevsi. Marie Polívková
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Turnaj v bowlingu i rozesmál Zámek Hrubý Rohozec,
Victoria Litoměřice – Liga
Každý rok se koná oblíbeDlaskův statek, Kacanovy
proti rakovině, a. s., je sponý turnaj v bowlingu Onko
klubu Victoria Litoměřice
v restauraci Luna v Litoměřicích. Letos se členové Victorie sešli na společném sportovním odpoledni
v pondělí 27. června. Zvítězila Jarka Hojdarová, jako
druhá byla vyhodnocena
Laďka Lásková a na 3. místě
skončila Zdena Samuelová.
Radosti a smíchu bylo hodně. Další setkání se uskutečnilo již po 14. Onko klub

lek, který pomáhá lidem
v těžké životní situaci, kdy
se člověk setká s rakovinou
a hledá pomocnou ruku.
„Jedná se o pomoc hlavně
psychickou, kdy si uvědomíme, že to přežili jiní a že
máme šanci. Pomáháme
a snažíme se naše setkávání
a akce vždy obohatit,“ přibližuje činnost spolku předsedkyně Libuše Žamberská.
Činnost je zaměřena na volnočasové aktivity, osvětu
a prevenci zdraví. Konají se
přednášky o zdraví, ozdravné pobyty, zdravotní cvičení
a kulturní programy. Přihlásit se můžete na webové adrese zamberskaliba@
seznam.cz nebo na telefonu
603 230 513. Členy spolku
jsou onkopacienti, rodinní
příslušníci a přátelé i senioři. Eva Hozmanová

Nové hobby klientů Domova
Zájmové a volnočasové aktivity uživatelů v DSS Meziboří jsou nejenom běžnou
nabídkou služeb, ale jsou
zejména nedílnou součástí programu každého dne.
Pod vedením zkušených
pracovnic v sociálních službách nabízíme velmi širokou a pestrou škálu aktivit
a činností jako např. cvičení, zpívání, poslech hudby,
ruční práce, čtení na pokračování, sledování filmů,
pěstování rostlin, procházky a výlety, soutěže, tanec
i tréninky paměti. Všechny
tyto aktivity a další činnosti, které si klient vybírá dle
chuti, zabraňují nežádoucímu pocitu izolace, vyvolávají pocit uspokojení z nově
nabytých schopností a dovedností, poskytují nové
zážitky, rozšiřují rozhled
a také zapojují uživatele
do kolektivu. V posledních
týdnech v rámci běžných
obvyklých aktivizačních
činností, si u našich seniorů získaly velkou oblibu
stolní hry, zejména nová
stolní hra Scrabble. Čtvercová hrací plocha, 100 hracích kamenů, napětí, pekelné soustředění a parta
nadšenců s přesvědčením,
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že v životě se má zkusit
všechno. Takto to vypadalo
v průběhu několika týdnů
u nás v klubových místnostech a na pokojích klientů. A proto se na organizaci turnaje v nové stolní hře
„Scrabble senior aneb Čeština v kostce“ dlouho nečekalo. Zájemci nového hobby v několika dnech před
zahájením soutěže na principu tvorby křížovek trénovali jednoduchá slova, kombinační tahy, soustředění
a postřeh. Za zmínku určitě
stojí, že nejstaršímu hráči
bylo devadesát let. Jednoduché to nebylo, někteří se
i zapotili, jak uvedl pan Rudolf, ale nevzdali se. Všichni jsou připraveni a těší se
na finále turnaje.
Blanka Beranová, pracovnice v sociálních
službách DSS Meziboří

Poslední předprázdninový
zájezd ve středu 8. června
se nesl v poklidném tempu. Na všechna navštívená místa jsme měli dostatek času, tak jsme si vše
důkladně prohlédli. První zastávkou byl státní zámek Hrubý Rohozec, jehož
posledními majiteli byli
příslušníci francouzského
rodu Des Fours Walderode,
kterým zámek patřil do
r. 1945. Prošli jsme krásně
zařízenými komnatami hraběnky i hraběte, viděli jsme
knihovnu s 10 000 svazky. Mezi nejcennější patří
2. vydání Velké francouzské
encyklopedie. Podívali jsme
se do zámecké kaple Nejsvětější Trojice. Novogotická jídelna je osvětlena 2 lomenými okny. Zajímavostí
je, že výzdoba napodobující
dřevořezbu je ve skutečnosti z papírové hmoty. Zámek
obklopuje nevelký anglický park se vzácnými stromy, např. platan javorolistý – dominanta parku. Oběd
jsme měli rezervován v Turnově, kde jsme si prohlédli některé sakrární památky města – kostel Narození
P. Marie na Mariánském
náměstí, který patří k největším novogotickým chrámovým stavbám ve střední
Evropě, kostel sv. Mikuláše,
klášterní kostel sv. Františka z Assisi. Na návštěvu Muzea Českého ráje čas
nebyl, ale prohlédli jsme si
prodejnu polodrahokamů
a českého granátu. Odpo-

lední program jsme začali ve Dlaskově statku, kde
nás přivítala příjemná paní
průvodkyně v kroji. Pověděla nám historii statku, ten
jsme si pak prohlédli samostatně. Vyvrcholení zájezdu
nás čekalo v Kacanovech.
Z parkoviště nás vedla cesta lesem ke Kopicovu statku. Nádherná roubenka
byla postavena na poč. 19.
století. Před statkem je socha sv. Jiří na koni, lidová
plastika z r. 1826. Statek je
nyní v soukromých rukách,
je nepřístupný. Ale my jsme
se šli podívat na reliéfy
v pískovcové rokli za statkem, které do skal vytesal
za 40 let Vojtěch Kopic. První vytesal r. 1940 sv. Václava na koni. Nechával se
inspirovat českou mytologií
a historií, vytvořil i zvířata. Najdeme zde: Jánošíka,
J. Žižku, J. Husa, českého
lva, Libuši, Přemysla Oráče, Karla IV. a další. Protože je zde volná prohlídka,
prošli jsme pomalu celou
roklí. Počasí nám přálo a do
Roudnice jsme se vrátili
opět s novými zážitky z příjemně stráveného dne.
M. Machová, členka výboru MěO Svazu
důchodců v Roudnici nad Labem

Oslava narozenin seniorů
V Mostě se na konci května slavilo. Ve společenském sále
Domova pro seniory, ul. Barvířská v Mostě, se tradičně konala oslava narozenin seniorů, kteří v letošním roce oslavili či oslaví devadesát a více let věku. Akce se zúčastnilo přes padesát seniorů z domovů a penzionů pro seniory
v Mostě. Poblahopřát seniorům přišli nejen rodinní příslušníci, ale také zástupci ze Statutárního města Mostu
– primátor Mgr. Jan Paparega, náměstkyně Ing. Markéta
Stará, zastupitel a radní Alois Malý a vedoucí odboru sociálních věcí Mgr. Naděžda Krupczová. Za MSSS v Mostě
– p. o. pogratulovala Ing. Lenka Maňáková, která je pověřena zastupováním funkce ředitele. Každý oslavenec obdržel dárkový balíček – čajovou kazetu s konvičkou, květinu a blahopřání. Dále přítomné potěšil pásmem písní
pěvecký sbor SMOG, který tvoří studenti z Podkrušnohorského gymnázia v Mostě. Michaela Nermuťová, sekretariát MSSS v Mostě – p. o.
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...doma je doma!
My, co sedíme se zjevným uspokojením na
gauči a vůbec nikomu nezávidíme strasti cestování, se můžeme dozvědět i něco zajímavého jinak. A přestože jsme senioři, zvídavost
nás neopustila. On ten svět se stále mění,
a co platilo včera, neplatí dnes a bůh ví, co
bude platit zítra. Jiná země, jiný mrav a jiné
podmínky k životu. Zkuste se něco dozvědět
o Finsku a o seniorech, kteří tam žijí.
Finsko je docela zajímavá země. Pokud se
podíváte na statistiku, tak zjistíte, že počet
obyvatelstva se stále mění. Jednou je Finů
přes osm milionů a podruhé v informační
mlze jen pět a půl. Budeme věřit těm pěti
a půl mil. Když se to tak vezme, tak nikdo
neví, zda počítající „ouřada“ náhodou někde
nebyl dvakrát, aby si mohl v součtu udělat
čárek víc.
Rozloha je na počet obyvatel rozhodně veliká, uvádí se 338.000 km2. A každý Fin by měl
žít, asi na 1 km2. I když se říká, že je to země
tisíce jezer, tak skutečnost je poněkud jiná.
Finové vlastní 187.888 jezer a 179.584 ostrovů.
Sluníčka si zřejmě neužijí. Třeba v Helsinkách mají 73 dnů světla a 51 dnů nepřetržité
tmy. Zato v Laponsku je v létě světlo ve dne
i v noci a v zimě je pouze šero. I teploty jsou
docela rozdílné. Opět Helsinky, kde je v létě
naměřeno + 33°C a v zimě - 31°C, v Laponsku
v zimě naměřili i - 48°C (pěkná kosa). Jinak

se uvádí průměr teplot mezi 22°C a - 9°C,
tedy žádné subtropy.
Ekonomicky patří Finsko mezi nejvyspělejší státy. I složení obyvatel je velice
příznivé, mládeže do osmnácti let je kolem
20 %, seniorů 17 % a těch 64 % pracujících
všechny dobře uživí. Mají garantované důchody, a to všichni. Výpočet je poměrně složitější, ale nejnižší důchod je v přepočtu na
naše koruny kolem 33.600 a nejvyšší 41.200.
Důchodci mohou pracovat a jako součást
důchodu mají i příplatek na bydlení, a to
opět u všech. Pouze se mění částka dle jejich příjmů.
Ve městech jsou byty v pronájmu dražší
než mimo ně. V Helsinkách se dají sehnat od
12.150 Kč. Byt 3+1 je za 16.200 Kč, a pokud
například někdo hodlá žít v bytě o osmi pokojích s výhledem na moře, tak ať si připraví
celých 216 tis. Kč měsíčně. A to už je jen pro
opravdové „chudáky“.
Nedílnou součástí života jsou potraviny.
Finové preferují kamenné obchody. Markety, z důvodu kvality, ani moc ne. Finové nakupují ve větším množství, a tak v přepočtu
na naši měnu jsou ceny potravin v kg. Bílý
chléb přijde na našich 40, mléko 27, rýže 37,
mleté maso od 135 do 270, cibule 54, brambory 27, banány 40, losos od 486 do 675,
sýry 108 – 270 a kuřecí prsa 324. Alkohol je
ve „slušných“ cenách, takže láhev vína se
dá koupit od 324 korun a láhev piva od 27
do 108 Kč. Některé ceny jsou docela shodné

i s našimi, pouze ty důchody se kapánek
od našich liší. Sýr Gouda se u nás prodává
v marketech za 170 Kč/kg. Ale je zajímavé,
že ve Finsku stejné množství přijde na 135
korun (asi jim moc nechutná a tak se prodává levněji). Prostě, jiná země jiný mrav.
Nakupují ve větším množství, preferují
marinovaná masa z důvodu konzervace
a stravování v restauracích přijde na pěkné
peníze (jako u nás).
Finové milují hlavně klid a zájmově koupání za mrazů ve vysekaném ledu. Udržují
své tradice a nepěstují nacionalismus. Jsou
ohleduplní k ostatním lidem. Například
pokud se sejde za deště u zastávky autobusu
pět lidí, tak se může stát, že tři zájemci o svezení budou stát na dešti. A to jenom proto,
že respektují ty dva, kteří se spolu baví.
Seniorský národe, na kousku papíru
jste navštívili Finsko. Informace dodal náš
student vysoké školy na stáži. Pokud budete
uvažovat, kde je lépe, tak ve Finsku je
poměrně chladno, a pokud se jako zalesáci
klepnete do prstu, nemáte komu vynadat.
Najít někoho na čtverečním kilometru už
je trochu problém. Takže, přece jenom...
doma je doma! Miroslav Smutný
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Ty nejkrásnější trasy
pro vaše výlety!
Objevte nejzajímavější
místa v Ústeckém kraji.
SL2016/3/04

www.branadocech.cz

