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Roudnice nad Labem
Galerie Moderního umění
11/2–10/4 Pavel Mrkus – Jindy
Městská knihovna
Roudnice nad Labem
16/3 1530 Trénování paměti
		
nejenom pro seniory

Děčín
Oblastní muzeum Děčín
900–1200 a 1300–1700 (denně mimo pondělí)
Město na louce, Expozice ptactva,
Vývoj vodní dopravy na Labi
Navštivte stálou expozici děčínského muzea
Kub seniorů Zlatý podzim
Pondělí, středa, pátek 900–1700
Společenské, kulturní a vzdělávací
programy, přednášky, zajímavé
besedy o zdraví a životním stylu,
rady z domácnosti.
SD Střelnice Děčín
31/1		
Myslivecký ples
7/2		 Lidový ples
Děčínský zámek
27/2		
Zámecký ples

Lovosice
KS Lovoš
19/2		
Taneční zábava s překvapením
		
vždy v pátek od 17:00 hod.
15/4		
Taneční zábava s překvapením
		
vždy v pátek od 17:00 hod.
00
25/3 17 Jarní bál
21/4		
Den zdraví v KS Lovoš

Most
Městská knihovna Most
Přednášky nejen pro seniory
Přednášky začínají od 17:00 hod., pouze
přednášky J. Jebavé začínají od 16:00 hod.
2/2		 Henri de Toulouse-Lautrec
		malíř Montmartru
16/2		
Jižní Amerika
18/2 1800 Beseda se
		Zuzanou Bubílkovou
25/2		
Gladiátoři – mýtus
		
ve světle moderní doby
8/3		 Karel IV a Karlštejn
17/3		
Spartakovo povstání
22/3		
Sýrie
5/4		 Pohledy do nebe
12/4		
Albrecht Dürer

28/4		
10/5		
19/5		
15/6		

Římská armáda
Antonio Gaudí
Gaius Julius Cesar
Augustus, první římský císař

Oblastní muzeum v Mostě
do 29/5 Ptáci kolem nás
Městské divadlo v Mostě
8/2 1900 Kroniky Pickwickova klubu
9/2 1900 Lháři
10/2 1900 Balada pro banditu
11/2 1900 Zpívání v dešti
23/2 1900 Taneční galavečer
29/2 1900 Cabaret
Středisko volného času Most
27/2 1500 Masopustní rej
Kulturní dům REPRE Most
27/2 2000 Reprezentační ples
		města Mostu

Patokryje
Městský úřad Patokryje
5 a 6/3 Mezinárodní den žen

Louny
Oblastní muzeum v Lounech
úterý až neděle 9:00–16:00
Archeologický skanzen Březno u Loun
Bližší informace na tel.:
415 652 456, 415 783 057

2/3 816 Staré Splavy – Bechyňský rybník
9/3 725 Františkov nad Ploučnicí – Ostrý
		
– Benešov nad Ploučnicí
16/3 925 Libochovany – Brná –
		Ústí nad Labem – Střekov
23/3 912 Štětí až Tupadly
30/3 1015 Třebušín až Horní Týnec
Oblastní muzeum v Litoměřicích
do 28/2 Holubí pošta
		
výstava o fenoménu, který
		
je již téměř zapomenut
Městské kulturní zařízení
Litoměřice
2/2 2000 Cestovatelský kabaret
6/2 1300 Masopust
12/2 1930 IX. Reprezentační ovocnářský
		a zahradnický ples

Chomutov
Chomutov Stará Ves
6/2 1300 Masopustní průvod a veselice
Náměstní T. G. Masaryka
7/3 1200 Vzpomínkové setkání
		
u příležitosti 166. výročí
		narození TGM
Městské divadlo
11/3 2000 Reprezentační ples statutárního
		města Chomutova
Oblastní muzeum v Chomutově
do 11/3 Svět Eduarda Ingriše

Galerie města Loun
do 21/2 Vladislav Mirvald:
		Ze soukromých sbírek
		Výstava obrazů

Žatec

Kulturní dům Zastávka Louny
20/2 2000 4. Ples muzikantů
19/3 2000 Divadelní ples

Chrám chmele a piva
1000, 1300 a 1500
Prohlídky Chrámu Chmele a Piva
Otevřeno: úterý až neděle 10–17:00 hod.
Pro více informací volejte 725 861 895
do 31/1 Zabijačkové hody

Litoměřice
Victoria onko club
DsPs 14, Kosmonautů, Litoměřice
Pravidelné setkávání pondělí
od 13 hod do 14:30 hod.
15–24/1 Ozdravné pobyty Mšené Lázně
2–6/6
Neviditelné ženy setkání
27/7–3/8 Poděbrady
15/10
Jablíčkový den
Klub českých turistů Litoměřice
7/2 1000 Přechod Dlouhého vrchu

Regionální muzeum v Žatci
do 28/2 Za Husem k sousedům

Městské divadlo Žatec
17/2 1900 Hospodská
26/2 1030 Písničky hudebních divadel
		a kabaretů

Kadaň
Kadaňský hrad
5/3 1700 Hradní kaple Karla IV.
		
přednáška k 700. výročí
		
narození Karla IV.

Ústí nad Labem
Severočeské divadlo opery a baletu
Ústí nad Labem
2/2 1900 Pygmalion
4/2 1900 Lovci perel
6/2 1700 Labutí jezero
7/2 1500 Sůl nad zlato
8/2 900 Sůl nad zlato
9/2 1900 La Traviata
10/2 1900 Giselle
12/2 1000 Někdo to rád
16/2 1900 Cikáni jdou do nebe
26/2 1900 Giuditta
28/2 1700 Giuditta
29/2 1900 Caveman
Dům kultury Ústí nad Labem – plesy
30/1		
Ples všech Ústečanů
6/2		 Ples Ústeckých Patriotů
19/2		
Společenský večer SŽDC
4/3		 Obchodní akademie
5/3		 Bál na kolejích
19/3		
Ples sportovců

Teplice
Regionální muzeum Teplice
do 28/2 Mostečtí výtvarníci
Krušnohorské divadlo
28/1 845 a 1015 Veselá pouť
8/2 1900 Mezi úterým a pátkem
17/2 1000 a 1800 Jurášek a Stáňa
18/2 1000 a 1800 Jurášek a Stáňa
23/2 1900 Vysavač
Krušnohorské divadlo – plesy
19/2		
XIIII. Reprezentační ples
		
statutárního města Teplice
26/2		
52. Reprezentační ples
		Českého porcelánu a. s.
12/3		
AVZO TŠČ ČR Teplice,
		hrad Doubravka,
		Společenský ples sportovců
29/4		
2. Jarní ples společnosti Jelínek
		Holding a Tereziných lázní Dubí
Dům kultury
31/1 1500 Divadlení maškarní bál
		s Divadlem V Pytli
11/2 1900 5. Abonentní koncert cyklu A
15/2 1900 Valentýnský koncert
16/2 1600 a 1700 Jak se žije v zoo
22/2 1900 Klukoviny Vlastimila Harapese
24/2 1900 Kamčatka
27/2 1500 Královské narozeniny –
		
dětský maškarní karneval

NÁŠ TIP

Porta bude plná hvězd a potrvá půl roku
I když své nejslavnější roky má festival trampských písní Porta už za sebou, stále stojí za to se ho zúčastnit.
Série akcí, které vyvrcholí v červnu padesátým ročníkem Porty, už
za několik dní odstartuje v Ústí nad
Labem. Budou se konat na různých
místech města postupce a s blížícím
červnem jich bude přibývat. „Nyní
máme pevně dojednáno asi 35 akcí.
Byli bychom rádi, aby jich bylo kolem padesáti,“ řekl jeden z organizátorů Josef Vejlupek. Během půl roku
a pak na samotné Portě budou moci
2

diváci vidět na 150 různých interpretů. Porta má být hlavní kulturní akcí
letošního roku v Ústí.
Postupně v rámci Porty vystoupí
třeba Lenka Dusilová, Jitka Molavcová s Jiřím Suchým, Věra Martinová,
Karel Plíhal, Ivo Jahelka, Pavel Žalman Lohonka nebo Václav Neckář
a mnozí další. Vrcholem bude samotné finále a pak galakoncert v Letním kině. Jeho hvězdou měl být Karel
Gott, ale jeho vystoupení je kvůli nemoci nepravděpodobné. Jako náhrada je naplánovaný Olympic. Na červ-

nový hlavní koncert do Letního kina
bude vstupenka stát 230 korun, jejich
prodej začne v březnu. Některé akce
v centru města budou zdarma. Více
na www.portausti-festival.cz. lu
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4 Liduška napsala
		 knihu o svém životě
5 Nejlepší klub v kraji
		 je z Krásné Lípy

12–13 Ústecký kraj posílil
		 dotace do sociální
		oblasti
16–17 Kapelník Fešáků
		 Karel Poláček:
		 Musíme hrát pro
		 lidi, jinak to není ono

7 Senioři na hranici
		chudoby

Vážení čtenáři
Seniorských listů,
přeji vám a všem
seniorům v Ústeckém kraji úspěšný rok 2016, pevné
zdraví, hodně pochopení a přízně
vašich blízkých.
Ústecký kraj nepřestane v tomto roce podporovat seniorské aktivity a projekty, které povedou
ke zlepšení úrovně života dříve
narozených.
Přeji vám dobrý rok.
Váš hejtman, Oldřich Bubeníček

9 Už máte Senior pas?
10–11 Jak se žije v domově
		 pro seniory v Dubí
Chcete dostávat více výtisků
Seniorských listů?

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

Víte o zajímavých počinech seniorů
nebo pro seniory?

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

18–23 Co se děje v senior		 ských klubech
		 v Ústeckém kraji
Chcete oslovit seniory
v Ústeckém kraji?

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

Kde najdete Seniorské listy mimo
adresnou distribuci:
• informační centra měst a obcí
• radnice měst a obcí
• zdravotnická zařízení a ordinace
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Milí čtenáři,
velmi příjemně
nás překvapil i trochu zaskočil zájem
o Seniorské listy,
který se po vydání prvního čísla
spustil ze všech
koutů Ústeckého kraje. Jsme rádi,
že nám píšete, že se vám magazín líbí, co vás zajímá, a hlavně, že
nám posíláte pozvánky, příspěvky
a fotografie z akcí, které se konají
ve vašich klubech a domovech.
Děkujeme za důvěru a spolupráci
a slibujeme, že uděláme maximum
pro to, abychom se na stránkách Seniorských listů potkávali i nadále.
Jsme rádi, že se magazín stal
součástí života seniorů. A nejen
jich. Že se splnilo naše předsevzetí, aby vám byl časopis tak blízký,
jak jen to vůbec jde.
V letošním prvním čísle se dozvíte, jak se žije seniorům v domově
v Dubí, jak Ústecký kraj podporuje
seniory, ale i to, že podle kapelníka
proslulé skupiny Fešáci se prostě
musí hrát pro lidi, když chcete být
úspěšní. Dočtete se ale i o smutnějších tématech, například o tom, že
řada seniorů balancuje na hraně
chudoby, že jsou senioři stále terčem nejrůznějších šmejdů.
Ale to hlavní jsou příspěvky
z vašich klubů. A že jich na naši
adresu došlo…
Hodně dobrých akcí, skvělých
nápadů a vše dobré v roce 2016.
Martina Seewaldová
šéfredaktorka

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

Jak se vyhnout
podvodu
Podvodníci využívají různé záminky a lsti,
aby se dostali k vašim
penězům.
Chtějí vniknout do vašeho bytu a vylákat z vás
peníze nebo vás okrást.
Nedůvěřujte neznámým lidem, nikoho cizího nevpouštějte do svého bytu.
Nikdy hned neotvírejte dveře, nevíte-li, kdo je
za nimi.
Pořiďte si panoramatické kukátko, které vám
umožní dobře si návštěvníka prohlédnout, Instalujte si na dveře bezpečnostní řetízek.
Zvoní-li opravář, pracovník úřadu či jiných
služeb nechte si předložit jeho služební průkaz,
nebo ještě lépe zavolejte na úřad nebo instituci, na kterou se pracovník odvolává. V případě
jakýchkoliv pochybností
trvejte na tom, že o nabízenou službu nestojíte.
Nepodléhejte lákavé
vidině snadného zbohatnutí. Podomní nabídky
odmítejte.
Udržujte dobré vztahy
se sousedy v domě. Napište si jejich telefonní
čísla, v případě potřeby
bývá jejich pomoc nejrychlejší.
Důležitá telefonní čísla mějte viditelně blízko
telefonu, abyste mohli co
nejrychleji přivolat pomoc.
Nepodvolujte se nátlaku ze strany rodinných
příslušníků, natož cizích
lidí, k podpisu závažných
dokumentů.
Závažná rozhodnutí
o vašem majetku konzultujte s právníkem. Většina institucí a nevládních
organizací, která poskytuje pomoc seniorům,
nabízí i bezplatnou právní poradnu. Veronika Hyšplerová
4

Nemocnice v kraji mají nová lůžka
Nemocnice v Děčíně, Chomutově, Mostu,
Teplicích a Ústí nad Labem získaly celkem
161 lůžek za více než sedm milionů korun.
Finance poskytl kraj v rámci dotačního titulu na zvýšení komfortu pacientů.
Konkrétně jde o 28 lůžek intenzivní
péče, 124 lůžek akutní lůžkové péče standardní a 9 lůžek následné lůžkové péče.
„V kategorii intenzivních lůžek se jednalo o podporu v hodnotě 3,1 milionu korun, ve skupině standardních lůžek o necelých 3,5 milionu a lůžka následné péče
včetně připojených oddělení následné
péče Ryjice a Zahražany, která byla připojena pod Krajskou zdravotní, podpo-

řil program částkou 427 tisíc,“ uvedl Jiří
Mrázek, náměstek pro řízení zdravotní
péče Krajské zdravotní, pod kterou nemocnice spadají. kz

Nová lůžka
Chomutov
Děčín
MNUL
Most
Teplice

intenzivní
péče
4 ks
3 ks
11 ks
5 ks
5 ks

lůžka
standard
17 ks
13 ks
48 ks
27 ks
19 ks

následná
péče
3 ks
1 ks
2 ks
4 ks
3 ks

Znovu žádejte o příspěvek na mobilitu
Lidé, kterým Úřad práce ČR
přiznal v letech 2012 a 2013
příspěvek na mobilitu, si
musejí od ledna 2016 podat
novou žádost o tuto dávku,
platnost nároku na příspěvek skončila 31.prosince.

Svou žádost musí doručit
úřadu do 31. ledna 2016.
V případě, že ji podají později, nevznikne jim nárok na
dávku už od ledna, ale příspěvek získají až od měsíce,
ve kterém žádost podají.

Nárok na příspěvek na
mobilitu má osoba starší
1 roku, která má nárok na
průkaz OZP označený symbolem „ZTP“ nebo „ZTP/P.
Dávka činí 400 Kč měsíčně. sl

Na Děčínsku vydali Sociálního průvodce
Děčíňané mají od ledna k dispozici ucelený souhrn informací o sociálních službách,
které mohou v nejrůznějších životních situacích využít. Město totiž vydalo novou
brožuru Sociálního průvodce Děčínska pro
následující roky, kde naleznete souhrn služeb pro seniory, rodiny, děti, mládež, osoby

v krizi o osoby se zdravotním postižením.
Kromě služeb zde naleznete i základní nabídku aktivit pro tyto skupiny. Průvodce
je dostupný zdarma elektronicky i v tištěné podobě u poskytovatelů služeb, na podatelnách magistrátu i v socio-info centru
v budově A3, Na Valech. ml

Liduška si splnila sen. Napsala knihu
„Jaro již ťukalo několik dnů
na dveře, když 25. března
1903 v Gutách u Českého
Těšína se manželům Cieslarovým narodila dcera Helenka…“ Tak začíná „Liduška“ – kniha, kterou napsala
klientka domova ve Velkém
Březně, Ludmila Tichá. Jejím dětským snem bylo napsat vlastní biografii, kterou by mohla předat dalším
generacím a tento sen se jí
podařilo splnit. Především
za pomoci dcery Jitky, dalších členů rodiny a zaměstnanců domova pro seniory
byla kniha vydána.
Napsat knihu napadlo
paní Ludmilu po nástupu
do domova, kdy bylo najednou více volného času
a hledala jak jej smysluplně vyplnit. Postupně začala
své vzpomínky sepisovat
na papír. „Sepsané úryv-

ky bylo potřeba přeposlat
dceři Jitce do Anglie, kde již
několik let žije. Dcera dala
vše do kupy a pomohla své
mamince splnit přání vydat
vlastní knihu,“ říká Lenka
Krištofová z Domova pro
seniory ve Velkém Březně.

Kniha o 129 stranách a 31
kapitolách doplněná rodinnými fotografiemi mohla jít
do tisku. V prvních kapitolách paní Ludmila vzpomíná na své dětství, maminku a tatínka a první školní
léta doprovázená neúspěchy. Poté se vrací k úmrtí
svého otce, nutnosti se odstěhovat z rodného města
až do doby, kdy už je z paní
Tiché, rozené Hornové, děvče na vdávání. V druhé polovině knihy vzpomíná na
svého prvního manžela,
na svá studia a na rodinný
a pracovní život ve Velkém
Březně. V samotném závěru
píše o svém nynějším muži,
panu Tichém, za kterého se
provdala 17. listopadu 1979.
Společně procestovali téměř
celou Evropu a nyní spolu
žijí v Domově pro seniory ve
Velkém Březně. lk
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O poradnu SON a Rady seniorů je zájem
Mimořádný zájem registruje Sdružení nájemníků
o svoji poradnu, kterou spolu s Radou seniorů provozuje v ústeckém Grandu. Od
podzimu, kdy začala fungovat, zde vyřizují 13 až 18
dotazů měsíčně. Nepomáhají jen nájemníků. Servis
jsou schopni poskytnout
i společenstvím vlastníků. Mnoho lidé, kteří mají
v nájemním bydlení problémy, jsou podle představitelů SON často senioři, pro
které je obtížné se vyznat
v právních záležitostech.

Podle pracovníka centra Milana Bauera k jedněm
z velkých úspěchů poslední
doby paří případ nájemnice, které úřady odebrali příspěvek na bydlení. Majitel
bytu jí totiž dal vyúčtování
naposledy v roce 2007 a nebyla proto schopná u úřadu
doložit požadované dokumenty. „Vše dopadlo úspěšně a ženě příspěvky doplatí,“ uvedl Bauer.
Pracovníci centra přiznávají, že musí klienty, kteří za
nimi přijdou, často prověřovat. Setkali se totiž s přípa-

dy, kdy jim neříkali pravdu
a chtěli je jen využít v nějaké sporu s majitelem. Nebo
při získání nějakých výhod.
Velmi pozitivně hodnotí činnost ústecké pobočky
předseda SON Milan Taraba. Očekává, že v letošním
roce bude řešit hlavně případy, které se týkají sporů
o opravy věcí v nájemních
bytech. „Naštěstí od roku
2016 platí předpis, která
jasně říká, co musí řešit
majitel a nájemník. Bude
ale nutné vše vést do povědomí veřejnosti,“ uvedl.

Senioři v Krásné lípě jsou nejaktivnější

Ocenění za nejaktivnější
Klub seniorů v Ústeckém
kraji za rok 2015, který vyhlásila Krajská rada seniorů, získal ten z Krásné Lípy.
Podle jeho předsedy Václava
Hiekeho je za vším celoroční práce, kterou zde dělají.
„Nejsme jenom Klub seniorů, ale zároveň jsme i klub
turistů, který má celou řadu
aktivit. A to nejen pro své
členy, ale i pro širokou veřejnost,“ uvedl Hieke.
Členové klubu samozřejmě chodí na výlety, ale to
není jediná jejich činnost.
Velmi pilně se účastní bri-

gád. „Staráme se o dvě rozhledny – Vlčí hora a Dymník,“ řekl předseda klubu.
V plánu je pak si pod sebe
vzít i rozhlednu další. Klubu
se například podařilo dosáhnout na dotaci 40 tisíc
korun, protože se jim podařilo od dárců vybrat přes 31
tisíc korun. Za tyto peníze
plánuje osvětlit vnitřek rozhledny na Vlčí hoře a umístit sem webovou kameru.
Populární jsou i akce, kteří místní turisté pořádají pro
veřejnost, Příkladem je akce
nazvaná Pohádkový les. Na
ni loni dorazilo kolem tisí-

covky lidí. „Chceme 15 tisíc
korun, které jsme jako nejaktivnější klub získali, zase
věnovat do pořádání akcí
pro širokou veřejnost. Velmi
nám to pomůže,“ prohlásil
Václav Hieke.
Krásnolipští turisté mají
vlastní internetové stránky,
na kterých si své akce plánují a řadu akcí. Kalendář
již mají zaplněný na několik měsíců dopředu. K jejich
posledním akcím patří třeba novoroční výstup na Vlčí
horu nebo účast na nejsevernějším zimním stanování a stejném místě. lu

Brutální násilník skončil v rukách policie
Policistům se podařilo dopadnou devětadvacetiletého Slováka, který má na svědomí sérii vánočních brutálních přepadení
ústeckých seniorů.
Jeho obětí byli staří lidé od 66 do 90 let.
„Čtyři z nich jsou stále v nemocnici,“ uvedl
Martin Charvát v krajské kriminálky. Policisté řekli, že na jeho dopadení proto nasa-

dili mimořádné síly. Částečně jim pomohlo
i štěstí.
Se sérií přepadení muž začal 22. prosince.
Dva seniory pak přepadl přímo o Vánocích,
dalšího o den později. Poslední oběť má na
svědomí 5. ledna. Policisté předpokládají,
že je pachatelem i dalších přepadení, a to
i mimo Ústecko. sl

Podle něho ale v Česku některé předpisy stále výrazně chybí. Například cenová
mapa nájemného, kterou by
se musely v daném místě řídit nájemní smlouvy. Tím by
odpadly spory o zvyšování
nájemného, jaké například
v Ústí nad Labem v minulých letech s nájemníky vedla společnost CPI. lu

Konzultace
Tel.: 702 819 424, 777 792 111
SON: úterý a čtvrtek 12:30–17:00
Rada seniorů: Po a St 12:30–17:00

informac e

Důchody vzrostly
o 40 korun
Od nového roku se zvyšují důchody starobní,
včetně předčasných starobních důchodů, důchody invalidní, vdovské, vdovecké a sirotčí.
Základní výměra důchodu, stejná pro všechny druhy důchodů,
se zvýší o 40 Kč, tedy
z 2400 Kč na 2440 Kč.
Procentní výměra důchodu, která je individuální
v závislosti na získaných
dobách důchodového pojištění a dosahovaných
příjmech, se nezvyšuje.
Důchodci dostanou
v únoru jednorázový příspěvek 1200 korun navíc. sl

Univerzita
třetího věku je
i v Chomutově
Sociální služby Chomutov nabízejí i letos seniorům možnost aktivně
trávit volný čas, osvěžit
si některé znalosti, doplnit nové poznatky, nebo
pohovořit s odborníky na
zajímavá témata. Výuka
probíhá jednou měsíčně.
Pokud se chcete vzdělávat. Zkuste si podat přihlášku v dalším akademickém roce. Informace
získáte na telefonním
čísle 474 623 261. cv
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Koupí kalendáře podpoříte seniory

fota: daniel šeiner/msss most

Městská správa sociálních
služeb Most spolu s místními seniory vytvořila unikátní kalendář na rok 2016. Na
focení kalendáře se podílelo 15 zaměstnanců a 22 seniorů, kteří využívají služby
organizace. Jedná se o obyvatele domů a penzionů pro
seniory či uživatele pečovatelské služby.

Senioři jako rebelové
Aktéři jsou na 12 fotografiích zobrazeni jako rebelové i jako romantici. Autoři
chtěli dát veřejnosti jasnou zprávu, že senioritou či
přestěhováním do zařízení
sociálních služeb život nekončí, ba naopak. Městská
správa sociálních služeb
v Mostě podporuje uživatele v různorodých aktivitách a těm, kteří potřebují
podporu při zajištění aktivit běžného dne, pracovníci
předkládají alternativy.
„V projektu kalendáře
máme ambice demytizace
stáří. Obecně v naší společnosti přetrvává názor, že
stáří je obdobím pasivity.
Městská správa sociálních
služeb v Mostě chce ukázat,
že podzim života může být

docela zábavný. Je to období, kdy má člověk konečně čas si užít, a tak situace,
jako je cvičení, hraní kulečníku nebo výlety, jsou běžnou součástí všedních dní
seniorů,“ uvedla ředitelka
organizace Pavla Radová.

V helmě s růžkama
Senioři práce na tvorbě
kalendáře užívali. „Byla to
krása. To kožený oblečení, co na to patří, helmička s těma růžkama nahoře,
byla jsem prý pěkná holka,“
uvedla pětaosmdesátiletá
Jiřina Hasenöhrlová, které
patří měsíc říjen v námětu
chopper stylu.
„Ve Svinčících jsem nebyla roky, naposledy s dětmi,
když byly malé. Když jsem
koně krmila mrkvičkou
a jablíčkem, olízl mi celý obličej, to vám bylo příjemné.
Byl to krásný zážitek, i počasí nám přálo,“ líčila s nadšením čtyřiaosmdesátiletá Julie Kinclová z Penzionu pro
seniory, jejíž fotka má své
místo v měsíci červenci.
Také Karel Hatina si focení na běžecké dráze stadionu pochvaloval. „Běželo
se mi dobře, duchem jsem

se vrátil do mládí, kdy jsem
byl aktivním sportovcem,“
pochlubil se sedmasedmdesátiletý senior z Domova pro seniory v Barvířské
ulici, kterého udivíte na kalendáři v měsíci červnu.
„Měla jsem trému, ale
bylo to hezké. Líbil se mi
výhled z hradu Hněvín na
naše město,“ prozradila čerstvě stoletá seniorka Marie
Svatošová z Domova pro seniory v ulici Antonína Dvořáka, která se zvěčnila se
zaměstnankyní v selfie stylu na již zmiňovaném hradě
Hněvíně. Fotografii najdete
v měsíci listopadu.

Náměstkyně fandila
Kalendář získal záštitu náměstkyně primátora Mostu Markéty Staré, která se
dlouhodobě zajímá o sociální sféru na Mostecku.
Podporuje místní neziskové a příspěvkové organizace
v Mostě, jejichž cílovou skupinou jsou převážně senioři.
Ty náměstkyně navštěvuje
na různých společenských
a kulturních akcích a nemohla chybět ani na focení
pro kalendář, kterého se zúčastnila, aby fandila senio-

rům, kteří simulovali závod
na běžecké dráze ve Sportovním areálu Střední školy
technické v Mostě.

Skvělý nápad
„Nápadem na vytvoření takového kalendáře jsem byla
od začátku nadšená. O seniorech totiž dost často panují zkreslené představy,
a je tedy dobré ukázat, že
jsou to aktivní lidé, kteří si
dokáží naplno užívat života a šířit kolem sebe radost.
Proto jsem kalendáři nejen
dala svou záštitu, ale s netrpělivostí jsem očekávala každou novou sadu fotografií
zachycující seniory v zajímavých situacích. Doufám,
že ty, kteří si kalendář zakoupí, potěší tyto fotografie
stejně jako mě,“ uvedla náměstkyně primátora Stará.
Unikátní kalendář s fotografiemi Daniela Šeinera
stojí 140 korun. Zakoupit
jej můžete na všech pracovištích MSSS v Mostě
a v Turistickém informačním centru, či si jej objednat poštou. Jeho zakoupením podpoříte služby pro
seniory, děti i osoby se
zdravotním postižením. lu

Senioři se učili, jak být v bezpečí
V ústeckém kulturním domě, který
seniorům poskytuje město pro jejich
činnost, proběhlo první letošní setkání vedení města, městské policie a Policie ČR se seniory. Podnět k němu
dala primátorka Věra Nechybová.
Reagovala tak na současnou bezpečnostní situaci a na poslední případ,
kdy několik ústeckých seniorů bylo
přepadeno a okradeno pachatelem,
který byl již dopaden. Město se strážníky pro dříve narozené lidi má pro6

jekt s názvem Myslíme na vás.
„V rámci tohoto projektu musíme oslovit co největší počet seniorů
a handicapovaných občanů, abychom
co nejvíce eliminovali trestnou a přestupkovou činnost, páchanou na těch
nejzranitelnějších osobách,“ uvedla
primátorka Nechybová.
Na setkání, kterého se zúčastnilo
přes sto seniorů, byla hlavním tématem osobní ochrana a ochrana majetku. Tématem budoucích přednášek bu-

dou ochrana majetku a zdraví, finanční
gramotnost a ochrana vlastní osoby.
V Ústí nad Labem žije v současné
době okolo 14 tisíc občanů starších šedesáti pěti let. lu
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Největším rizikem
je kriminalita a chudoba
Seniorů v Česku neustále
přibývá. Třetinu obyvatel
podle Českého statistického
úřadu budou tvořit v roce
2050 lidé starší 65 let. Podle
členky republikové Rady
seniorů a místopředsedkyně
krajské Rady seniorů Květoslavy Čelišové se zvyšuje
i počet seniorů balancujících
na hranici chudoby.
Seniorům se nelíbí valorizace důchodů. Jaký systém by byl přijatelný?
Nelíbí, protože letošních 40 korun navýšení je směšné a nedůstojné. Ministerstvo práce a sociálních věcí připravuje úpravy mechanismu zvyšování
důchodů. Při nízké valorizaci navrhuje zmocnit vládu ve třech variantách, jak důchody zvýšit více, než je
současné zákonné maximum. Jde za
prvé o zavedení institutu jednorázového příspěvku, za druhé stanovení
minimálního zvýšení u průměrného
starobního důchodu a za třetí stanovení minimálního zvýšení u individuálního důchodu. Tedy ministerstvo
navrhuje ve třech formách takzvanou
minimální valorizaci starobních důchodů, která nesmí být nižší než 1,7
procentního bodu. Rada seniorů navrhovanou snahu vítá, ale s ohledem
na stav dikce zákona před takzvanou
Drábkovou reformou ji považuje za
naprosto nedostatečnou. Návrh požadujeme dopracovat. Budeme prosazovat plnohodnotnou valorizaci penzí
pro rok 2017 a spravedlivý, dokonalý
a progresivnější mechanismus valorizace penzí. Za velkou naději pro seni-

ory považujeme připravovaný zákon
o sociálním bydlení.
Zákon o sociálním bydlení se ale
netýká jen seniorů.
Netýká se výhradně seniorů, ale také
seniorů. Náklady na bydlení jsou
v České republice vysoké a tvoří podstatnou část výdaje z důchodu. Řadě
seniorů při zaplacení bydlení zbyde jen minimum z důchodu na jídlo
a léky. Z výzkumu sociálně vyloučených lokalit, který se uskutečnil vloni, vyplynulo, že stále roste počet seniorů bydlících v ubytovnách. A když
nedokáží platit ani ubytovnu, odcházejí z donucení k rodinám, do domovů důchodců anebo v těch nejhorších
případech končí jako bezdomovci.
Co považujete za největší riziko
pro seniory?
Bezpečnost a chudobu. Senioři tvoří
podstatnou část našich spoluobčanů
a zaslouží si naši úctu a pozornost.
Ráda bych, aby krajská rada seniorů tam, kde to ještě nefunguje, pomohla zprostředkovat místa, kde by
se mohli senioři setkávat, pořádat
debaty a zaměřit se na prevenci. Pro
seniory, kteří už podlehli nátlaku takzvaných šmejdů, počítáme s bezplatnou právní pomocí. Pro osaměle žijící
starší občany chceme zajistit bezpečnostní alarmy, které pomohou při
ohrožení bezpečnosti, ale i při náhlém zhoršení zdravotního stavu.
V Česku hrozí podle statistiků asi
sedmi procentům lidí nad 65 let příjmová chudoba. Pokud by senioři nedostávali nejrůznější dávky, pod hranicí chudoby by se ocitla desetina
z nich. To naprosto odmítám. Takový
přístup, kdy jste prostě staří, a proto máte smůlu a svůj život dožijete
v chudobě o rohlících a vodě,
je odporný.

Vždyť o tom, že senioři nemají na
růžích ustláno, svědčí i to, že jich stále více musí v důchodu pracovat, aby
pokryli svoje náklady. Pracujících důchodců v Česku přibývá. Nejvíc seniorů
pracuje v Praze, naopak nejméně v Olomouckém kraji. Zatímco ještě před třemi lety si k penzi přivydělávalo necelých 323 tisíc lidí starších šedesáti let,
o rok později jich bylo už o 12 tisíc víc.
To jsme ale zpátky u systému
valorizace důchodů. Jaký systém
by byl ideální?
Nynější způsob valorizace je prostě
špatný. Rada seniorů navrhuje zvyšování penze o růst nákladů důchodců a o polovinu růstu reálných mezd
místo třetiny. Odborné komise a ministerstvo práce a sociálních věcí
pracují ještě s dalšími variantami.
Jednou z nich je i zavedení minimální penze 8500 korun, která by bránila před pádem do chudoby. Starobní
důchod pod touto hranicí pobírá asi
188 000 lidí v České republice. Penze
by se jim do této částky podle návrhu
dorovnávala. Všechny návrhy nakonec budou mít v rukách politici. Budeme se snažit, abychom je přesvědčili, že je nezbytné důchodcům vyjít
vstříc a nenechat je živořit. sl

varov á n í

Podvodníci seniorům prodávají předražené zámky
Nový druh podvodu na seniorech registrují policisté v posledních měsících v celém Ústeckém kraji. Podvodníci obchází domy a hlavně seniory,
kteří jim otevřou, přesvědčují, že
mají špatnou vložku v zámku a potřebují novou. Tu jim pak vymění.
„Práci opravdu udělají. Dají jim novou vložku v hodnotě zhruba pět
set korun, ale naúčtují jim mnohem

více. Mámě případy, kdy to je 8,5 až
deset tisíc korun,“ uvedl Pavel Blažek z krajské kriminální policie.
Firmy, které to dělají, skutečně
existují a jejich pracovníci nechají
seniory podepsat smlouvu, kde s danou částkou souhlasí. Jsou prý velmi přesvědčiví, využívají neznalosti a často seniorům tvrdí, že jdou na
objednávku družstva či společenství

vlastníků. Protože mají podepsanou
smlouvu, jen obtížně se pak policistům prokazuje nějaký trestný čin.
Blažek upozornil, že zima je období
podvodů se zabijačkami. Podvodníci
se k seniorům vetřou pod záminkou,
že jim nesou výslužku ze zabijačky.
Pak potřebují rozměnit peníze, a když
zjistí, kde má senior úspory, odvedou
jeho pozornost a okradou ho. lu
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Senioři mají v Ústí svoji radu i nové prostory
Ústečtí radní jmenovali šestičlennou Radu seniorů, která má koordinovat akce pro
seniory v krajském městě.
Jejím primárním cílem
má být připravit akce klubů v prostorech, které jim
v Kulturním středisku zajistilo město. „My jsme poskytli prostory a bude jen
na seniorech, co zde budou
chtít dělat,“ uvedla primátorka Věra Nechybová. První reakce ukazují, že dříve
narození Ústečané mají obrovský zájem. Vystřídalo se
zde již několik set seniorů.
„Věříme, že se rada na
vedení města bude obracet s dalšími doporučeními,
která postupně povedou ke
společenskému, kulturnímu, vzdělávacímu i sportovnímu obohacení našich
dříve narozených spoluobčanů,“ řekla primátorka.
Předsedkyní rady je Květoslava Čelišová. Zasedá v ní
i Věra Franková za ústecký
Svaz důchodců, Milena Černá ze Svazu postižených,
Ladislav Frodl z Klubu seniorů při odborové organizaci Spolchemie, Jiří Dospěl
z Klubu důchodců Loko
depa a Jiří Bim ze Spolku
aktivních seniorů.
Pokud bude třeba, může
se prý složení ještě rozšířit.
„S neexistencí databáze seniorských spolků je město
připraveno na možnost, že

se ozvou i další organizace, které budou mít zájem
o členství v Radě seniorů
a po projednání Radu seniorů eventuálně rozšíří,“ vysvětlila Nechybová.

První akce se vydařila
První setkání seniorů se
uskutečnilo 4. a 5. ledna.
Zájem byl veliký. Pro seniory jsou připraveny prostory
restaurace a prostory klubu Káčko v prvním patře
kulturního domu. „Během
prvních dvou týdnů se tam
sešlo již přes osm set seniorů. Město se snaží za chodu řešit jejich připomínky
k prostorám, ale těch je minimum. Do konce ledna by
město rádo i plně zprovoznilo klub Káčko, které bude

určeno primárně k denním
aktivizačním činnostem,“
řekla předsedkyně sociální
komise Lenka Jaremová.

Káva za 10 korun
V těchto prostorách budou
k dispozici seniorům i počítače. Prvními návštěvnicemi se staly členky zrušeného
spolku Elixír, které zde provozují pěvecký a malířský
kroužek. „Senioři budou mít
k dispozici i uzamykatelné
skříňky, kde si mohou skladovat noty či malířské potřeby. Za zmínku rozhodně stojí
i vstřícnost podnikatelů, kteří pro seniory připravili nápojový lístek s cenami z roku
1989. Ať je to káva za 10 korun nebo pivo a víno za 15
korun,“ podotkla Jaremová.

Měsíční harmonogram
akcí bude město pravidelně
zveřejňovat jak v Městských
novinách, tak i na facebookových a webových stránkách města. Město chce
napomoci i nastavením spolupráce seniorů s Domem
dětí a mládeže, a provázat
tak v Evropě hojně propagovanou spolupráci generací.
„Nikdo z vedení města
nechce seniorům do chodu jejich činností zasahovat. Naopak, jsme zastánci toho, že aktivní senioři
se aktivizují vlastními silami,“ uvedla Jaremová.
Město seniorům ale bude
s různými akcemi pomáhat. První akce, které město pro seniory uspořádá,
budou preventivně bezpečnostní přednášky Policie
ČR a Městské policie, jako
reakce na nedávnou sérii
přepadení seniorů. Rada
seniorů města tak může pomoci oslovit co největší počet seniorů prostřednictvím
své členské sítě. „Doufáme,
že se našim seniorům bude
v nových prostorách líbit
a že jmenování Rady seniorů naplní očekávání všech.
V Ústí nad Labem žije kolem devatenácti tisíc seniorů. Je to nemalá část populace, která rozhodně má co
říci, a vedení města jí chce
naslouchat,“ uzavřela primátorka Nechybová. jr

TIP NA VÝLET

Rozhledna Vlčí hora
Nejstarší cihlová rozhledna na šluknovsku byla Horským Spolkem pro
Nejsevernější Čechy postavena v letech 1887–1889, vedle horské chaty
z roku 1885. Slavnostně byla otevřena 19. 5. 1889. V roce 1908 věž dostala konečnou podobu, vrcholové
cimbuří bylo nadezděno a zastřešené
vyhlídková plošina, na kterou vede
64 schodů, byla osazená okny a věž
dosáhla výšky 19 m. Po II. světové válce rozhledna měnila majitele, sloužila i jako vojenská hláska. Od roku
1998 je v péči Klubu českých turistů.
Od r. 1996 probíhala rekonstrukce.
22. 5. 1999 rekonstruovanou rozhlednu u příležitosti 110. výročí postave8

ní slavnostně předali široké veřejnosti do užívání. Investice v posledních
14letech umožnily, že má věž nové
dubové schody, novou střechu, dřevěné opláštění včetně konzervačních
nátěrů, nové vchodové dveře s bezpečnostní mříží. Poslední zlepšení
rozhledna získala před svými 125. narozeninami. Díky grantu Evropského
zemědělského fondu pro rozvoj venkova má rozhledna na vyhlídkové plošině nová okna byli opravené vnitřní
omítky a věž byla vymalovaná. Za jasných dnů se návštěvníkům naskytne
jedinečný pohled na vrcholy v českém středohoří, Labských pískovcích,
NP Českého a Saského Švýcarska,

Lužických hor, Vysoké kolo v Krkonoších, Ještěd a vrcholy Bezdězů v Máchově kraji. Vstupné pro důchodce
je 8 korun. Zimní otevírací doba je
od 1. října do 31. března o víkendu
a o svátcích, od 10:00 do 15:00 hodin.
Od 1. dubna do 30. září se tam můžete vydat každý den od 9:00 do 17:00
hodin. Mimo otvírací dobu domluvit
na telefonním čísle 721 516 312.
Václav Hieke, Klub senioru KČT Krásná Lípa
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Na Senior pas můžete získat
spoustu zajímavých slev
I v roce 2016 dostanou senioři z Ústeckého kraje možnost získat
takzvaný Senior pas. Na něj mohou u mnoha poskytovatelů
v regionu čerpat výrazné slevy. Ty poskytují partneři po celé
České republice. Projekt má za sebou již dlouhou historii.

Víte, že…

Teplice mají nejstarší autentický doklad o zřízení
lázní v České republice?
Jsou jím chrliče ve tvaru
lvích hlav. Pro lázně byly
zakoupeny roku 1583
v Drážďanech. Minulý
rok jste je mohli obdivovat v teplickém muzeu.
Roku 1870 byla do Mostu přivedena železnice,
postaven byl cukrovar,
porcelánka, ocelárna, pivovar, městské muzeum.
Počet obyvatel se prudce
zvýšil. V roce 1895 bylo
město zasaženo přírodní
katastrofou – kuřavkou
(tekutými písky).

Jak se registrovat
Online
na webové stránce
www.seniorpasy.cz
E-mailem
na adrese info@seniorpasy.cz
Telefonicky
na čísle: 840 111 122
Poštou
posláním vyplněného registračního
formuláře na adresu:
Senior pasy,
Mendlovo náměstí 1a, 60300, Brno
Na kontaktních místech
• Magistrát města Mostu
Radniční 1/2, 434 01 Most 1
tel.: 476 448 111
Po, St 8–17 hod
Út, Čt 8–14 hod
• Informační středisko
města Ústí nad Labem
Mírové náměstí 1/1,
400 01 Ústí nad Labem
e-mail: info.stredisko@mag-ul.cz
Otevírací doba:
květen–září Po–Ne 9–17 hod
říjen–duben Po–Pá 9–17 hod
So 9–12 hod
• Severočeská vědecká knihovna
Velká Hradební 49, 400 01
Ústí nad Labem
tel.: 475 220 811
e-mail: knihovna@svkul.cz
Po, Út, Čt, Pá 9–18 hod
St 13–18 hod
So 9–13 hod

V

roce 2008 se rada Ústeckého kraje rozhodla, že se zúčastní projektu
Rodinné pasy. V následné
době vznikl systém uživatelů i poskytovatelů služeb,
kteří poskytují držitelům
pasů různé výhody. Až do
roku 2013 projekt administroval odbor regionálního
rozvoje, od ledna 2014 na
základě rozhodnutí zastupitelstva spadá do gesce
odboru sociálních věcí.
A hlavně byl doplněný
o projekt Senior pasů.
V letech 2014 a 2015 projekt pokračoval náborem
jak uživatelů, tak poskytovatelů. „V září loňského
roku byl vydán katalog poskytovatelů Ústeckého kraje v nákladu šest tisíc kusů.
Je v něm uveden seznam
poskytovatelů seřazený podle oborů činnosti a úroveň
slev, jaké poskytují držitelům Senior pasů,“ uvedla
vedoucí odboru sociálních
věcí Petra Lafková. Seznam všech poskytovatelů
lze najít i na internetových
stránkách projektu www.
seniorpasy.cz. V databázi je v současnosti na 2800
poskytovatelů v celé České
republice. V Ústeckém kraji
pak 130. Od různých kultur-

ních institucí, sportovišť po
relaxační či zdravotnické
služby a mnohé další. Slevy
se pohybují od pěti do 50
procent. Místa, kde se poskytují, jsou označena speciálním logem.
Mezi seniory je o vydávání pasů mimořádný zájem
a vzhledem ke stále rozšiřujícímu se počtu poskytovatelů
služeb se očekává ještě větší.
„Na konci loňského roku bylo
v regionu téměř 10 tisíc držitelů Senior pasů,“ řekla Petra
Lafková. V celé České republice 205 tisíc. Více než polovina z Jihomoravského kraje,
kde je také největší počet
poskytovatelů slev.
Kdo se chce zaregistrovat, může to udělat buď za
pomoci internetu, e-mailem, telefonem, poštou,
nebo zajít na jedno ze tří
registračních míst. V Ústeckém kraji jde o ústecké
informační středisko nebo
knihovnu. Posledním místem je mostecký magistrát.
Senior pas pak žadatel dostane do šesti týdnů.
Veřejnost informace o Seniorských pasech v loňském
roce obdržela i na velmi
úspěšné akci Svátek seniorů. Projekt také úzce spolupracuje s Radou seniorů. sl

Po vyhlášení československé nezávislosti se
Litoměřice připojily
k nově vzniklému státnímu útvaru Německé
Čechy. Litoměřice byly
posledním městem Deutschböhmen, které se
vzdalo invazním československým armádám až
27. prosince 1918

Pomník Přemysla Oráče na Královském poli
ve Stadicích pochází už
z roku 1841. Zasloužil se
o něj hrabě Ervín Nostic
a postaven byl podle návrhu architekta F. Staumanna.
9

R EP O R T ÁŽ / P O R A D N A

Největší domov se specializuje
na klienty s Alzheimerem
Kdo přijede do sídla Podkrušnohorských domovů sociálních služeb v Dubí, jen stěží pozná,
že se vlastně ocitl v největším zařízení pro seniory zřízeném Ústeckým krajem. Na první
pohled vypadá budova v lese jako místo předurčené pro klidný život. Není to ale jediný
objekt, který pod toto zařízení spadá. Celkem toto zařízení tvoří čtyři budovy, které
se nachází na třech místech na Teplicku.

„J

sme velké zařízení,
které má v současné
době 378 klientů. O ně
se stará 215 zaměstnanců,“ uvedl ředitel Jaroslav
Zeman. Oproti prvnímu
dojmu mne překvapilo, že
v dopoledních hodinách je
v prostorách hlavní budovy
rušno. A to je prý klidněji,
brzy ráno a kolem snídaně bývá na chodbách a ve
společných prostorách ruch
mnohem větší.
Starají se zde o dva druhy klientů. Jednak o seniory
starší 65 let, kteří z nějakého důvodu potřebují pomoc
jiné osoby a již nemohou
bydlet v samostatné domácnosti. Potřebují pomoci
s péčí o svou osobu, nemohou si sami zajistit přípravu stravy a nezvládají běžné aktivity denního života.
Druhou skupinou klientů

jsou lidé, kteří mají psychické problémy, trpí psychickou poruchou nebo je
postihla nějaká forma demence. Největší podíl této
služby tvoří klienti s Alzheimerovou chorobou. „Kromě

služby domova pro seniory
máme registrovanou i službu domov se zvláštním režimem. V té máme 120 klientů,“ řekl ředitel Zeman.
Specializací na Alzheimerovu chorobu je dubský

domov známý. V domově
pracuje vyškolený personál, který se umí o takto
postižené seniory kvalitně
postarat. Historicky zde má
tato služba kořeny již od
roku 2007, kdy zde vzniklo jedno z prvních oddělení, takzvaná „Vážka“, které
již v této době splňovalo
požadavky na kvalitu péče
o klienty s Alzheimerovou
demencí. Tento titul udělovala česká Alzheimerovská
společnost. Samozřejmostí
je spolupráce s psychiatrickou lékařkou Juditou Jansovou, která se na tuto nemoc
specializuje a je garantem
Alzheimerovského centra,
které domov bezplatně provozuje pro širokou veřejnost. „Díky jejímu citlivému
a trpělivému přístupu se
zde proto daří postup nemoci u mnohých lidí znač-

PORADNA

Artróza kloubů a její léčení
V poslední době, hlavně
díky informacím v médiích, dostávám v ordinaci mnoho dotazů na nové
možnosti léčby artrózy,
hlavně kyčelních a kolenních kloubů. Pacienti
jsou pod tlakem reklam,
které nejsou úplné, a někdy jsou dokonce nepravdivé. Nebudu se věnovat postupu léčby, ale
úhradám léčby od zdravotních pojišťoven, efektu léčby a hlavně mým
vyzkoušeným postupům.
Proto se vše pokusím stručně
a laicky vysvětlit i na základě svých
letitých zkušeností.
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Artróza velkých kloubů se dělí na čtyři
stupně (I.–IV.) dle rentgenového nálezu. Ten
ale nemusí odpovídat
vždy obtížím pacienta.
Nicméně podle tohoto rozdělení pojišťovna
některou léčbu hradí
plně, některou částečně a některou vůbec.
V ordinaci vidím
stále více pacientů v mladším věku
s artrózou I. stupně,
kterým doporučuji
preventivně užívat tzv. SYSADOA –
preparáty na výživu chrupavky.
Nepreferuji žádný výrobek.

Svým pacientům říkám, že si je
musí sami vyzkoušet a hodnotit dle
subjektivního pocitu, který přípravek jim vyhovuje. Důležité je složení
a samozřejmě cena. Podle mě nejlépe účinkují preparáty, které obsahují
chondroitin sulfát, glukosamin sulfát, MSM a kyselinou hyaluronovou.
Pokud tyto potravinové doplňky
již nepomáhají a na RTG je II. stupeň
artrózy, tak zkouším léky na předpis
– např. Conddrosulf 800 nebo Artrodar při postižení více kloubů.
Od II. stupně artrózy zdravotní pojišťovny částečně hradí i injekční
preparáty s kyselinou hyaluronovou,
které se aplikují přímo do kolenního kloubu. Zde pozor, zdravotní
pojišťovny hradí pouze aplikaci do
kolene a ne třeba do kyčelního kloubu, ramenního kloubu, hlezna nebo
lokte. I když v těchto kloubech mají
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ně zpomalit, projevy choroby zmírnit a tím jim umožní
setrvat déle v ambulantní léčbě. Doktorka Jansová
s podporou zdravotní sestry
Jaroslavy Roletzké působí velmi obětavě ve vztahu k veřejnosti, pro kterou
jsou služby alzheimerovského centra určeny,“ dodal
ředitel Zeman.
Personál domova se snaží
vytvářet program tak, aby
byl vhodný pro obě skupiny
klientů. „Naším cílem není
klienty oddělovat, ale pokud je to jen trochu možné,
tak se snažíme poskytovat
přístup k programu oběma
službám společně,“ vysvětlil ředitel domova.
Oddělení sociální terapie
má na starosti mimo jiné
i přípravu programu. Pro

seniory jsou zde pořádány
různé aktivity jako například muzikoterapie, či klientské zpívání, aromaterapie, dále jsou každý den
v dílně organizovány ruční
práce, keramika. V rámci procvičování kognitivních funkcí jsou organizovány hry typu bingo, bystré
hlavy a další společenské
hry. Pro klienty je zde zřízeno několik počítačů, kde
mají přístup k síti a mohou komunikovat se svými
blízkými pomocí internetu. Z fyzických aktivit zde
pravidelně probíhá cvičení ve skupině nebo cvičení
s hudbou. V zařízení personál provádí jak kondiční, tak i léčebnou rehabilitaci. Jinde zase klienti cvičí
na speciálních posilovacích

tyto preparáty také výborný účinek.
Preparátů s kyselinou hyaluronovou je na trhu velké množství a mají
podobné účinky a efekty. Rozdíl je
v počtu aplikací a ve výši doplatku pacienta. Za pět aplikací jednoho preparátu je doplatek do 500 Kč,
ale pacient musí přijít do ordinace
5x, nebo jsou jen jednorázové aplikace, kde je doplatek mezi 1 200–
3 500 Kč. Záleží na marži lékárny
a radím pacientům si doplatky ověřit ve více lékárnách (stále mluvím
pouze o kolenním kloubu).
Posledních několik let se objevují
informace o aplikaci injekcí z „vlastní krve“. Jejich účinek je hlavně protizánětlivý a protibolestivý, ale neléčí příčinu obtíží. Dlouho jsem tomu
nedůvěřoval, ale právě na základě
informací o účinku od mých pacientů, jsem se rozhodl tuto metodu také

a léčebných strojích a přístrojích. V klubovně běží
i vlastní kino, na něž je napojen filmový klub, který
se u klientů těší velké oblibě. Domov má v klubovně
umístěnou knihovnu o několika tisících výtiscích
knih, toho klienti často využívají. Buď si sem zajdou
pro knihu, na internet či
jen na kus řeči.
Krom těchto aktivit domov každoročně pořádá i dvě velké pravidelné
akce, kterých se zúčastňují
i klienti z okolních domovů nebo klubů důchodců.
Jednou z nich je Dubský koláč, kdy se zde sejdou různé
týmy, jež soutěží v rozmanitých disciplínách, a vyvrcholením je vyhlášení
nejlepšího koláče, který

zavést na naší klinice TORNERO.
Cena se pohybuje od 3 000 Kč za jednu injekci a je potřeba jich absolvovat 3-5. Tedy cena okolo 15 000 Kč
za léčbu, kterou zdravotní pojišťovny
vůbec nehradí.
V poslední době je „boom s aplikací
kmenových buněk“. Zatím neexistuje klinická studie, která by prokázala efekt této léčby. Firem, které tuto
léčbu nabízejí, je již mnoho. Cena za
aplikaci do jednoho kloubu je mezi
35 000–40 000 Kč. Ale efekt vám bohužel nikdo nezaručí. Aplikace se doporučuje mezi II–III. stupněm artrózy.
I když mám osobně jednoho pacienta
s dobrým efektem, tak ji zatím pacientům zatím plošně nedoporučuji.
Další možností léčby artrózy jsou
operační výkony. Je to artroskopie
kloubu s jeho „vyčistěním“ a nově
i aplikace ORP kolagenového prepa-

jednotlivé týmy sami upekly a přihlásily do soutěže.
Krom toho je po sportovním klání připravena zábava, občerstvení a další
aktivity. Akce má již patnáctiletou tradici.
Druhou jsou Mezigenerační hry. To do domova
přijdou mladí lidé ze škol,
domovů dětí nebo ústavů,
vytvoří se seniory smíšená
družstva a ta mezi sebou
soutěží v různých disciplínách. I tyto hry mají vždy
velký úspěch.
Domov celkově působí jako místo, kde se stále
něco děje, a kdo chce trávit
svůj čas aktivně, má možnost. To odpovídá i mottu
domova, které zní „Nic není
důležitějšího než tento
den“. lu

Na dotazy čtenářů odpovídá ortoped
MUDr. Jiří Madar. Dotazy posílejte na
e-mail: info@mediaconcept.cz
rátu do kloubu. Poslední možností je
náhrada umělým kloubem, tedy totální endoprotéza.
V posledních letech jsou avizovány nové studie a možnosti léčby, které, předpokládám, budou k využití
do 5-ti let.
Závěrem by chtěl doporučit všem
pacientům. Nechte se řádně vyšetřit a možnosti léčby artrózy včetně úhrad od zdravotních pojišťoven
a doplatků pacientem proberte se
zkušenými odborníky.
MUDr. Jiří Madar
Ortopedie
Klinika TORNERO, s.r.o.
Ústí nad Labem
www.klinikatornero.cz
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Klika: Chtěli jsme zlepšit kvalitu služeb
V současném
volebním období
má sociální politiku
Ústeckého kraje
na starosti radní
Martin Klika. Pod
jeho vedením se kraji
podařilo vytvořit
novou strategii,
která se zaměřuje
mimo jiné i na
seniory. Mnoho
prostředků šlo i do
oprav domovů pro
seniory.
Sociální politiku kraje
máte na starosti tří roky.
Jaká byla sociální koncepce kraje, když jste nastoupil do funkce?
Měl jsem již nějaké zkušenosti z minulého období, protože jsem měl na
starosti vyloučené lokality. Když jsem nastoupil
do funkce, byl odbor sociálních věcí spojený s odborem zdravotnictví. To
nebylo vhodné řešení, protože agenda značně narostla. Proto jsme odbory
rozdělili a začali pracovat
na koncepčních věcech.
Zaměřili jsme se i na dotace. Před třemi lety bylo
na malé dotační tituly vypisované krajem 8 milionů korun. Dnes je to 13,5
milionu. Pouštíme tak do
sociální oblasti více peněz,
protože je to potřeba. Jsou
na tři oblasti. Prorodinné aktivity, sociální služby
a drogová prevence. Naším
úkolem bylo i zefektivnit
chod našich příspěvkových
organizací, protože v nich
máme mnoho zaměstnanců i klientů. Cílem proto
bylo vytvořit strategii, podle které bychom mohli
dlouhodobě jet.
Na co jste se v té strategii
zaměřili?
V první řadě šlo o kvalitu
služeb. Ale zároveň je vždy
12

dařilo. Nyní,
nutné počítat
pokud se
s financemi.
V Ústeckém
bude budoProto šlo
kraji
začíná
vat nějaká
o to, zlepbýt obrovský
nová služšit služby
ba, tak to
a zajistit,
problém s tím, že
bude
v noaby stále
lidé mají nízké
vých nebo
nenarůsdůchody.
ve zrekontaly finančstruovaných
ní potřeby.
objektech,
Museli jsme
které lze snadno
zhodnotit efekuzpůsobit.
tivity starých historických objektů, protože
Je na sociální služby i ty
provozní náklady a rekonrekonstrukce dost peněz?
strukce jsou zde obrovské
Některé věci jsme opravoa často ani ne možné. Tím
vali ze státních peněz, příi zajistit, aby provozní nápadně z evropských peněz.
klady nebyly do budoucna
enormní. Protože jsou hlav- Dost věcí bylo placených
z krajského rozpočtu.
ně o energiích. A to se po-

Co třeba domovy pro seniory a podobné služby? Ví
se kolik bude třeba míst?
Ta koncepce i střednědobý
plán sociálních služeb pamatuje na to, aby byl kraj
pokrytý sociálními službami. Není to tak, že to vše
bude zajišťovat kraj. Počítáme i se službami, které
zajišťují města, obce nebo
neziskové organizace. Byl
bych rád, aby kraj zajišťoval služby toho náročnějšího charakteru. Například
domovy se zvláštním režimem, které jsou náročné na
personál a peníze. Města by
pak mohla mít klasické domovy pro seniory nebo byty
s pečovatelskou službou.

Seniorské listy / zima 2016

Víte, že…

Jaké je s městy o tom domluva?
To je vždy o tom, jak se jednotlivé reprezentace měst
k seniorům staví. Někteří starostové řeknou, to
nás nezajímá, ať se postará stát. A že na to nemají
prostředky. Jinde je tomu
naopak. Myslím si, že i každé město by mělo mít strategii. Když už nebude mít
možnost vybudovat nějaké
zařízení, tak by mělo zajistit terénní služby či alespoň
podporovat neziskové organizace, které je zajišťují.
Dobře dělá se krajská koncepce, ale města jsou v ní
důležitá. Máte na ně nějakou páku?
Je to jen na dobré vůli zastupitelstva. V Ústeckém
kraji navíc začíná být obrovský problém s tím, že
lidé mají nízké důchody.
Dnes už máme v zařízeních
asi polovinu seniorů, kteří

mají tak nízké důchody, že
kraj za ně musí doplácet.
Když se bavím s kolegy v jiných krajích, tak se diví,
protože u nich je to o několika procentech.
Jaká je podpora státu,
vím, že kraje vždy bojovaly o navýšení?
Bývalo to kolem čtyř miliard, ale loni to bylo osm miliard. Situace se velmi zlepšila. Letos dostaneme přes
807 milionů. Loni, když jsme
soustřeďovali všechny požadavky, dostali jsme se ale až
ke dvěma miliardám. Ale zaplať pánbůh za 807 milionů.
V čem jsou v sociální oblasti mezery?
Musíme řešit protidrogovou
problematiku. Je to nechtěné dítě. Politici rádi zvednou ruku pro dětské hřiště,
ale tyto služby neradi platí.
Naštěstí se nám podařilo vypracovat a schválit koncepci

protidrogové problematiky
a bude zajištěné financování. Služby jsou financované
i z úřadu vlády, ale podmínka je, sehnat si 30 procent
odjinud. U běžných sociálních služeb je to jen 10 procent. My jim tak nyní pomůžeme s těmi 30 procenty,
aby mohli získat peníze státní. Bohužel problém drog
je v Ústeckém kraji veliký
a nemůžeme před ním zavírat oči. Když se na to nedají
peníze, problém nezmizí, ale
brzy se projeví jinak. Vzrostou krádeže, budou se šířit
nemoci a další věci.
A na co se ještě chcete
soustředit?
Určitě na prorodinné aktivity. Rodinám je nutné vycházet vstříc, protože je to
důležité pro budoucnost
kraje. Aby nám odtud neodcházeli mladí lidé, ale naopak tu chtěli založit rodinu a mít děti. sl

Mezi piloty žateckého
letiště také sloužil Oldřich Pelčák, pozdější
člen připravované první
neruské a neamerické
kosmické posádky, kde
druhým členem z ČSSR
byl Vladimír Remek, který byl nakonec pro tento
úkol vybrán.

Dnešní Děčín sestává
ze dvou původně samostatných měst, Děčína
spolu se Starým městem
a Podmokel, která byla
sloučena roku 1942 do
jednoho města s německým názvem Tetschen-Bodenbach. Od 1947 má
město krátký český název Děčín.
První zmínka o Chomutově pochází z 29. března
1252, kdy Bedřich Načeradův z Chomutova daroval městečko řádu německých rytířů, kteří zde
roku 1254 zřídili svou komendu. Původní dřevěné
hrazení bylo ve 2. polovině 14. století vystřídáno
hradbami kamennými.

Oblast kolem Kadaně
byla osídlena různými
národy již od 18. do 13.
století před naším letopočtem. Když roku 805
Karel Veliký usiloval
o dobytí Čech, byla Kadaň slovanskou pevností, jež svým obléhatelům
dlouho odolávala. Snad
zde ležel i bájný Wogastisburg, legendární hrad
a centrum Sámovy říše.
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Z klu b ů

Kurzy v mostecké
knihovně

51. Novoroční výstup na Radobýl

Zajděte si na vzdělávací
kurzy nejen pro seniory, pořádané Městskou knihovnou Most. Jazykové kurzy
mají 12 lekcí, kurzy paličkování osm devadesátiminutových lekcí, stejně tak
kurz Léčení bylinkami. Kurzy počítačových dovedností
obsahují čtyři dvouhodinové lekce. U krátkodobých
kurzů bude počet hodin
upřesněn při podání přihlášky. Na všechny kurzy
mimo kurzů počítačových
dovedností bude vybírána
nevratná záloha 200 korun
při odevzdání přihlášky.
Přihlášky k dispozici na infocentru Městské knihovny
Most. Městská knihovna Most

Tradiční Novoroční výstup na Radobýl byl
pojat v tomto roce jaksi „netradičně“. Klub
českých turistů Litoměřice se poprvé přiřadil k celostátní akci Novoroční čtyřlístek.
Akce, při které se vybírají finanční dary
pro podporu a rozšíření značení turistických cest pro handicapované občany. Na
Novoroční čtyřlístek jsme vybrali Kč 6.250
korun. Na Radobýl přicházelo velké množství poutníků, nejvíce nás potěšila přítomnost mladých rodin s dětmi - našimi budoucími následovníky. Někteří příchozí nám
prozradili, že přijeli z Mostu (KČT), Lovosic, Štětí, Prahy, dokonce z Drážďan a z různých koutů našeho okresu a kraje. Potěšilo
nás, že Novoroční výstup na Radobýl je stále více a více v oblibě, byť se v jeho blízkosti konají jiné tradiční výstupy, jež organizu-

Veselí v Jiříkově

Na sklonku roku si senioři
měli možnost opět zazpívat
i zatančit. Jako předsilvestrovskou zábavu jsme 28.
a 29. prosince 2015 pojali
odpolední hudební produkci v podání kapely Melodie. Téměř zaplněným sálem se rozezněla hudba do
všech koutů Domova. Podávala se káva i čaj, něco

Poslední den v roce se nesl
ve znamení silvestrovského
veselí, které jsme pro naše
klienty připravili na kulturním sále. Rozloučili jsme se
se starým rokem a zároveň
přivítali rok nový. Následovalo vystoupení „Filipínek“,
které zatančily legendární
„Poupata“ a „Holky z naší
školky“. Klienti si pochutnali na sekané s okurkou
a hořčicí, slaném pečivu,
cukroví, kávě a vínu. K tanci a poslechu hrál kapelník
Senior bandu Jaroslav Porta. Domov Srdce v dlaních Jiříkov

jí nejen naše další odbory jako např. KČT
Lovosice (Lovoš), KČT Teplice (Milešovka),
ale také Skautské středisko Štětí (Špičák)
či Farní charita v Roudnici n. L. (Říp). 51.
ročník je minulostí, ať žije 52. ročník v roce
2017. Všem, kteří přispěli, moc děkujeme.
Jana Wünschová, Klub českých turistů Litoměřice

V Meziboří si užívali předsilvestrovskou zábavu
studeného pro osvěžení
a něco slaného k zakousnutí. Vládla opravdu příjemná atmosféra. Uživatelé
zpívali, tleskali, pochvalovali si známý repertoár
a někteří vykročili i na parket. Opozdilci stěží hledali
volné místo k usednutí. Po
dvou hodinách se málokomu chtělo uchýlit zpět do

svých domovů. Předsilvestrovská zábava byla milým kulturním zakončením
roku 2015 a my se budeme
těšit v roce 2016 na podobné akce, které jsou vždy
příjemným zpestřením, jak
pro uživatele, tak pro zaměstnance.
Marie Vorlová – sociální pracovnice,
Domov sociálních služeb Meziboří

Mostečtí senioři vyrazí do Korozluk i Kadaně
V březnu si vyjdeme na vycházku lázeňskými Teplicemi a projdeme se naučnou
stezkou Za pitnou vodou z Meziboří do Litvínova. V dubnu nás opět čeká půldenní vycházka z Dobrčic do Korozluk s prohlídkou
zámku v Korozlukách. Pak už pojedeme na
celodenní výlet do Kadaně, kde si prohlédneme město a projdeme se po nábřeží Maxipsa Fíka. Na tyto akce mohou přijít i senioři z jiných klubů. Na únorovou schůzku

členů připravujeme přednášku a besedu
s lékařkou na téma duševní nemoci ve stáří, v březnu nás potěší svým vystoupením
ke Dni učitelů děti z MŠ Růžová v Mostě
a v dubnu pí Drdová, finalistka soutěže Senior roku 2016, pohovoří o svých dojmech
z této soutěže. Každé první pondělí v měsíci
si společně zpíváme při kytaře. Kromě toho
chodíme do divadla, plavat do bazénu. Snažíme se, aby nikdo nebyl sám. SDČR Most klub č. 2

Klub 2. jel na výlet za hranice. Do Freibergu
Už se stalo téměř tradicí mosteckých
seniorů z Klubu č. 2 navštívit v předvánočním období města na opačné
straně Krušných hor. Většina míst
v této oblasti má mnoho společného
s naším regionem. Krušné hory tvoří
přírodní hranici mezi Saskem a západní částí České republiky. Krušení
– staročeské pojmenování pro těžbu
nerostných surovin – dalo vzniknout městům na obou stranách hor.
V předchozích letech jsme navštívili
kouzelné městečko Seiffen a letošní
mikulášskou sobotu jsme 5. prosince
příjemně prožili v historickém městě
14

Freiberg. Starobylé město založené
v 2. polovině 12. století proslulo těžbou stříbra a rud. Hornictví zde při-

pomíná i muzeum drahých kamenů
v místním zámku. Středověké domy
lemují malebná náměstí, kolorit města dokreslují výstavné chrámy i městské hradby. Svoji historii má i vysoká
škola, která zde sídlí. Celé město se
již od odpoledních hodin chystalo na
večerní historický průvod. V ulicích
jsme potkávali horníky v historických uniformách, ale nejrušněji bylo
na náměstí, kde probíhaly tradiční
vánoční trhy. Návrat v podvečerních
hodinách příjemně dokreslovala rozsvícená a bohatě vyzdobená okna
okolních domů. Nina Hladká, SDČR Most klub č. 2
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Ze Štětí do Karlových Varů
Poslední letošní výlet zavedl seniory z TK Štětí do
Karlových Varů. Počasí
sice moc vánočně nepůsobilo, ale náš výlet nám určitě vánoční náladu navodil. První naší zastávkou
bylo muzeum Jana Bechera. Líbily se nám zajímavě vyřešené interiéry, milá

průvodkyně nás seznámila
s historií, zhlédli jsme i filmové zpracování historie
ve známé reklamě a samozřejmě ochutnali tři druhy
Becherovky včetně nových
výrobků. Příjemně naladěni jsme se přesunuli do hotelu Dvorana na oběd. Po
obědě jsme pokračovali do
zámečku v Doubí, kde jsme
navštívili Vánoční dům.
Nepřeberné množství různých vánočních ozdob nás
provázelo na každém našem kroku v tomto domě.
Celé odpoledne provázela
návštěvníky svou hudbou
a zpěvem country kapela
a také dva maskoti sněhulák a stromek. Tento výlet
byl hezkou tečkou za sezonou 2015. Helena Krejčová, TK Štětí
a člen RS za Litoměřicko

Setkání Onko klubu
Victorie na bowlingu
Poslední setkání členů Ligy
proti rakovině se konalo na bowlingu v restauraci Luna Litoměřice. Přišlo
nás 36 a sportovní klání se
28. prosince neslo v dobré
náladě. Po předání cen se
ještě posedělo. Zhodnotily se akce roku a připravili
jsme program sportovních
setkání v roce 2016. Zájem
je o SM systém, chůze, cvičení s míči a mini golf. Každá naše akce je otevřená
jak pro onko pacienty tak
pro širokou veřejnost. Naše
setkání jsou každé pondělí od 13 hod. v DsPs, Kosmonautů 14. Tím, že jsme
si léčbou prošli, můžeme

naše setkání zaměřit na
pomoc ve složité životní
situaci. Rádi se poradíme
a přidáme, co ještě lidi zajímá. „Neviditelné ženy“je
projekt pro metastatické
pacienty. Přejeme všem občanům města hodně zdraví,
štěstí a lásky.
Líba Žamberská, předsedkyně

Senzační senioři jeli
do oseckého kláštera

Tepličtí Senzační senioři se vydali na výlet za vánočními
tradicemi do oseckého kláštera. Všichni přítomní si akci
12. prosince užili. Senzační senioři Teplice

Jízda zamířila i do Stekníku
První akcí tohoto roku byla
okružní vánoční jízda, kterou pro naše klienty připravila společnost Severočeské vodovody a kanalizace
ve spolupráci se starostkou
Žatce Zdeňkou Hamousovou. První zastávkou byla
návštěva kaple zámku Stekník. Paní kastelánka krátce
pohovořila o historii zámku
a ukázala nám tuto kapli
v novém osvícení. Další zastávkou byl kostel v Liběšicích, kde nás uvítal otec
Vilém, který hovořil o tomto kostele jako o poutním
místě a ukázal nám bránu
milosrdenství, kterou jsme
všichni prošli. Byla zde nádherná vánoční výzdoba, která zde zůstane až do svátku
Hromnic, to je do 2. února.

Tento výlet jsme zakončili
v Žatci na náměstí Svobody, kde se klienti mohli opět
pokochat vánoční výzdobou a prohlédnout si nové
kluziště před radnicí. Zde
se také občerstvili teplým
svařákem či čajem. Výlet se
všem moc líbil, protože nám
připomněl vánoční atmosféru a pravé zimní počasí.
Domov pro seniory a pečovatelská služba Žatec

Závěr roku byl třešničkou na dortu pro seniory na Kamenické
Poslední měsíc v roce 2015 byl pro
klienty Domova pro seniory takovou
pomyslnou „třešničkou na dortu“
co se akcí a vystoupení týče. Oddělení sociálněterapeutické sestavilo
program pro klienty tak, aby závěr
roku byl pro seniory co nejpestřejší,
a tak se uskutečnilo v jednom měsíci mimo běžnou každodenní nabídku aktivit i šest větších akcí. Na
samém začátku prosince jsme po
dlouhé pauze, kdy probíhala celková
rekonstrukce zařízení, opět uspořá-

dali vánoční výstavu výrobků klientů. Mezi 11.–18. 12. jsme v našem zařízení s radostí přivítali studenty ZŠ
Dr. Miroslava Tyrše, ZŠ Kosmonautů
a SZŠ Děčín, všechny tyto zmiňované školy přišly svým pěveckým vystoupením zpříjemnit předvánoční
čas seniorů, a dokonce i každá z návštěv v závěru vystoupení překvapila klienty ručně vyrobenými dárky.
Dva dny před Štědrým dnem vedení a další zaměstnanci Domova pro
seniory připravili pro své klienty

slavnostní vánoční posezení s projekcí fotografií z akcí za rok 2015,
vše doplněné domácím cukrovím,
chlebíčkem a kávou. Velkým a předem neplánovaným překvapením
byla nabídka sourozenců Alžběty,
Anny, Marie a Jiřího Skřivánkových,
kteří se rozhodli z vlastní vůle přijít dopoledne přímo na Štědrý den
a postupně zazpívat koledy klientům
na každém patře Domova pro seniory a Domova se zvláštním režimem.
Dita Hornová, Domov pro seniory na Kamenické
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rozhovor

Kapela musí hrát pro lidi,
Kapelníkem známé
ústecké skupiny
Fešáci byl Karel
Poláček téměř
dvacet let. Ačkoli
formace existuje
dodnes, již s ní
pravidelně nehraje.
Při některým
příležitostech ho
stále diváci mohou
slyšet. V poslední
době s přáteli
hrávává během léta
třeba v maringotce
u cyklostezky
podél Labe v Brné
na Ústecku. Je
sice v hudebním
důchodu, ale stále
provozuje dílnu, kde
vyrábí zdobené věci
z kůže.

Už řadu let s Fěšákama
nehrajete. Co děláte?
Už je to dlouho, co nehraji. Tedy občas samozřejmě
ano. Ještě před nedávnem
jsem hrál s kapelou současníků a udělali jsme si
takový revival sami sobě.
Hráli jsme tam různé staré věci. Oni hrají dodnes,
ale já jsem s tím musel
před dvěma lety přestat.
Měl jsem ošklivě zlomenou
ruku. Také se mi zdálo, že
když kapela nehraje před
lidmi, není to ono. Cvičit
je hezké, když se sejdeme,
pokecáme a zahrajeme,
ale nehrát před diváky je
vlastně na prd.
Ale u Brné v Ústí prý hrajete v nějaké maringotce?
To je pravda. Vymyslel to
Petr Berounský a původně
to mělo být místo, kde se
sejdou muzikanti, kteří se
často nemají šanci potkat.
Nakonec se na to nabali16

li i diváci. Přišli se podívat
i bývalí hráči, kteří s tím již
dávno přestali. Stále nám
přibývají písničky, které
hrajeme, protože si tu vzpomeneme na jednu a pak
zase na další.
To je ale asi jen na léto?
Původně ano. Ale když se
nám to tak osvědčilo, tak
jsme hledali cestu, jak to
přes zimu zachovat. Dohodli jsme se s harley klubem v bývalé Armaturce
a scházíme se tam, dokud zase nebude slunečno
a bezvětrno.
Ale s Fešáky přeci občas
vystupujete…
Vystupuji s nimi na vánočním salonu. Oni staří fanoušci již koncerty Fešáků
neobrážejí, ale jednou za
rok většinou přijdou. A to
bývá právě vánoční salon.
Takže je to hlavně o vzpomínkách.
Fešáci jsou spojení
s Portou, která se letos
bude konat popadesáté.
Bude něco i na letošním
jubilejním ročníku?

Myslím, že ano. Bylo by to
dobré. Kapel, které hrály již
na prvních Portách, dnes
již moc není. Takže určitě
něco vymyslíme. Je třeba si
uvědomit, jak ta Porta byla
pro nás a i pro mnohé kapely tehdy důležitá. Hromada skupin se na ní proslavila nebo získala šanci se
dostat do povědomí veřejnosti. Jak jsem již říkal, kapela, co nehraje pro lidi, je
na prd. A Porta to mnohým
umožnila. Návštěvnost na
ní bývala obrovská.
Lidi kolem folku, country
a trampingu si říkají
navzájem kamarádi.
Bylo to opravdu o tom
kamarádství?
Určitě ano. Pokud si vzpomínám, tak nějaká nevraživost
byla celkem řídkým jevem.
Když se nějaká řevnivost objevila, tak to bylo spíše ze
srandy. Samozřejmě soutěživost tam nějaká byla. Na kamarádství je postaveno celé
trampské hnutí. Je to tradice
již z první republiky.
Jak jste se vůbec dostal
k hraní a ke kytaře?

Jako dítě jsem hrál na klavír, ale moc mi to asi nešlo.
Někdy ve 14 letech jsem
se díky Pavlu Brümerovi,
se kterým jsme byli velcí
kamarádi, dostal ke kytaře. Nejdříve jsme ale hráli
klasiku. Pavel ji ale ještě
dříve než já opustil, a začal
se věnovat trampským písničkám a bluegrassu. Pak
jsme odešli na vojnu. Pavel
si tam nějak sestrojil banjo, začal na něj hrát, psal
mi o tom a posílal noty. Tak
jsem se věnoval podobné
hudbě na kytaru. Když jsme
na konci roku 1967 přišli
z volny, spojili jsme se ještě s Honzou Turkem. A tak
začala historie Bluegrass
Hoppers, později Fešáků.
V roce 1987 jste nakonec
z Fešáků odešel. Co vás
k tomu vedlo, opustit
tehdy již velmi známou
kapelu?
To je opravdu těžké po těch
letech přesně říci. Fešáci
se tehdy rozrostli, změnili a kapela byla velká. Mělo
to výhody, že tam bylo hodně lidé na zpívání. Nevýhodou, a to pozoruji do dne-
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jinak to není ono
ška, že když se mě ptají na
přesný text písně, tak z ní
umím dva řádky z refrénu, které jsem zpíval. Vím,
o čem text je, ale přesně ho
neznám.
Ale Fešáci nejen zpívali,
známé jsou jejich scénky.
Bylo to dobře?
To byla parketa Petra Novotného a pak přišli Pepa
Náhlovský a Pepa Mladý.
Pravda je, že toho mluveného slova bylo na koncertech docela hodně. Prostě jsme se kromě muziky
a písniček snažili lidi ještě
nějak pobavit. Ono je to
o názoru, některé skupiny
zase jen hrají a nic neříkají. My zvolili opak. Písniček bylo sice o něco méně,
ale ať si kdo chce co chce
říká, tak se to osvědčilo.
Lidi to měli rádi. Naše salony bývaly v mnoha městech
a většinou plné.
V osmdesátých letech byli
Fešáci známou skupinou.
Populární umělci tehdy
na československé poměry vydělávali velmi slušně.
Ale vy jako boháč nevypadáte, nebo to ve vašem
proudu tak nebylo?
Nějaké peníze z toho samozřejmě byly. Ale druhou
věcí je, že musíš s těmi penězi také umět hospodařit.
U mne se to asi příliš nevedlo.
Naopak i ve svých letech
pracujete ve vaší dílně
s kůží. Co vlastně děláte
a proč?

Práce s kůží je podle mne
nejstarší řemeslo na světě. Řekl bych, že starší, než
to, o kterém se to většinou
říká. Už v pravěku, když
tehdejší lidé uštvali nějaké
zvíře, tak tu kůži museli nějakým způsobem zpracovat.
Já dělám různé kabelky, řemeny. Většinou s nějakým
westerňáckým zdobením.
Dříve se tomu oboru říkalo
ozdobnictví.
Proč na stará kolena raději nejste někde doma?
To není na stará kolena. Já
jsme se tomu věnoval vždy,
akorát jsem na to neměl tolik času. On se tomu jako
koníčku věnoval můj táta,
takže jsme to měli v rodině.
Když jsem byl u Fešáků, tak
jsme nosili kovbojské holinky. Vlastní boty nám sice ušili v Plzni, ale zdobení, které
na nich bylo, byla moje práce. Stejné to bylo s řemeny
na kytarách nebo s opasky.

Mají o takové ozdoby lidé
dnes zájem?
Jak kdo. Mladší generace
má dnes jinou módu. Ale
trampíci se toho stále drží.
Nebo velká část zákazníků
jsou myslivci. Ti tam samozřejmě spíše chtějí žaludy
a další podobné motivy. Velmi často jde o dárky na objednávku.
Jak se motivy dělají? Třeba na jednom ve vaší dílně
vidím tygra.
Většinou podle nějakého
obrázku nebo fotografie.
Kromě několika geniálních
umělců si asi člověk nedokáže přesné detaily zvířat
zapamatovat. Například
u toho tygra jsem před nedávnem zjistil, že má růžový čumák a ne černý, jak
jsem si do té doby myslel.
Vyrůstal jste s kytarou
v ruce, Jak vidíte budoucnost tohoto druhu muziky?

PROFIL

Karel Poláček
Spoluzakladatel a dlouhá
léta kapelník skupiny Fešáci. Narodil se před 71
lety v Praze, ale jeho rodiče se krátce po druhé
světové válce přistěhovali do Ústí nad Labem.
Vyučil se lučebníkem na
chemickém učilišti a pracoval v ústecké Spolchemii. V roce 1967 zakládá
s přáteli skupinu Bluegrass Hoppers, později
Fešáci, ve které působí
jako kapelník. Od Fešáků
odchází v roce 1987, kdy
se muzice přestane věnovat intenzivně. Jeho zaměstnáním se stane práce s kůží, které se jako
koníčku věnuje už od
mládí. Dílnu má v ústecké čtvrti Krásné Březno
dodnes.
Myslím si, že festival, jakým je třeba Porta, ještě
určitě nějakou dobu vydrží. Ale country a bluegrass, folk je o něco silnější s větším zázemím, bude
spíše trochu okrajovějším
žánrem. Nebude to již tak
masové. Budoucnost bych
přirovnal třeba k tomu, co
je dnes jazz. Někteří lidé se
tomu budou věnovat, ale
již to nebude taková masová záležitost, jako bývala. Ale nějací trampové tu
vždy budou.
A co vaše hraní?
Pokud bude příležitost,
tak si samozřejmě vždy
rád zahraji. Když se potkáme s přáteli a zavzpomínáme.
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V domově
zpívali koledy

Již podruhé jsme se v našem ústeckém Domově seniorů Orlická zapojili do celostátní akce „Česko zpívá
koledy“.Této události se 9.
prosince zúčastnili jak senioři z našeho zařízení, tak
i maminky s dětmi z Azylového domu v Orlické.
Všechny generace našich
obyvatel spolu se zaměstnanci si společně zazpívali tradiční, vánoční koledy v příjemné adventní
atmosféře. Na klávesy nás
doprovázela paní Jitka Hypiusová, kterou znáte z pravidelné aktivity „Zpíváme
si pro radost“.

Konec roku si v Roudnici užili
Na Silvestra jsme všichni společně oslavili konec roku 2015 a příchod nového roku
2016. Paní ředitelka měla krásný proslov,
kdy zaměstnancům děkovala za odvedenou práci v roce 2016 a všem popřála všechno nejlepší do roku 2016. Všichni
jsme si společně připili na rok 2016. K tanci a poslechu nám výborně zahrál a zazpíval pan Hartman a v kuchyni nám připravili bohaté občerstvení. Bylo to krásné
odpoledne a podvečer. Hezky jsme si zatančili, zazpívali a dobře se najedli a napili. Moc jsme si to všichni užili.
Domov důchodců Roudnice nad Labem

Ve Velkém Březně byla veselice s čertem
První prosincové páteční odpoledne proběhla v Domově pro seniory ve Velkém Březně tradiční veselice s čertem, Mikulášem
a andělem. Ve 13 hodin byla kapela OLI připravená hrát a zpívat přítomným hostům
a zábava mohla začít. Známé písničky jako
„Tam za vodou v rákosí“ nebo „Ta naše písnička česká“ doprovázely klienty celým odpolednem a příjemnou odměnou pro kapelu
byl neustále zaplněný taneční parket. Když

byla zábava v plném proudu, objevil se všemi netrpělivě očekávaný Mikuláš v doprovodu čerta a anděla z Dobrovolnického centra
v Ústí nad Labem, všichni oděni do pěkných
propracovaných kostýmů. Mikuláš rozdal
klientům sladkou nadílku a na oplátku od
klientů zaznělo několik oblíbených písniček
a básniček. Celé odpoledne se neslo v duchu
blížících se Vánoc, zpívalo se, tančilo, jedlo
a pilo. Domov pro seniory Velké Březno

Domov seniorů Orlická Ústí nad Labem

Canisterapie
v Krásném Březně

Další canisterapie se zúčastnili klienti z Domova
pro seniory Krásné Březno. Akce se uskutečnila 12.
ledna. Název canisterapie
vznikl v České republice.
Jedná se o metodu pozitivního působení na osobu
prostřednictvím speciálně vedeného a cvičeného
psa. Kontakt se psem představuje účinné rozptýlení
pro lidi trpící psychickými
poruchami, depresí nebo
pro ty, kteří se prostě cítí
opuštěně. Například v domovech pro seniory nebo
v dětských domovech, kde
je pes pro děti kamarádem
a tvorem, o kterého se musí
starat, a tak se lépe srovnají se ztrátou rodičů.
Domov pro seniory Krásné Březno
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Senior Teplice funguje už od roku 2005
Senior Teplice je organizace s již dlouholetou tradicí, v sociální oblasti působíme v Teplicích a okolí
od roku 2005. V současné
době poskytujeme pět sociálních služeb - pečovatelskou službu, denní a týdenní stacionář, pobytovou
odlehčovací službu a sociálně aktivizační služby pro
seniory a osoby se zdravotním postižením. Od roku
2005 našich služeb využilo
více než 400 seniorů, kterým jsme byli nápomocni
v době, kdy již nebyli zcela soběstační, ať už z důvodu svého vyššího věku

či zhoršeného zdravotního stavu. Sociální služby
zajišťuje stabilní tým pracovnic a pracovníků. Díky
jejich obětavému nasazení a laskavému přístupu
ke klientům jsme v minulosti obdrželi druhé místo
v celostátní soutěži „Senior
centrum roku“. Posláním
Senioru Teplice je usilovat
o umožnění prožití aktivního, plnohodnotného a důstojného života seniorů
a osob se zdravotním postižením. Pro terénní sociální
služby umožnit uživatelům
služby zůstat co nejdéle
ve svém přirozeném pro-

středí, bez nutnosti opouštět své domovy a být co
nejdéle s naší dopomocí
soběstační. Pro pobytové
sociální služby ve stacionáři je naším cílem vytvořit
uživatelům služby bezpečné a důstojné prostředí pro
prožívání jejich plnohodnotného života. Při naplňování poslání a cílů vždy
respektujeme individuální
potřeby a zájmy uživatelů
služby a uživatelům umožňujeme v plné míře uplatňovat svoji vlastní vůli.
Více informací najdete na
www.seniorteplice.cz.
Zuzana Tůmová, ředitelka organizace

V knihovně byla výstava Andělé z nebe
První adventní neděli to v Městské knihovně Louny vonělo vánočním punčem a vánočkou. Pohoštění bylo připraveno pro
návštěvníky vernisáže tradiční adventní
výstavy Andělé z nebe. Výtvarné práce letos poprvé vznikaly napříč všemi tvůrčími obory Třetího věku, a to uměním tady
a teď, kreativní fotografií a ručními pracemi. Vernisáž otevřel svým zpěvem písně ze
starého lounského graduálu Jaroslav Havrlant, s malou modlitbičkou mu pomáhali
synové Jaroslav a Lukáš. Věra Pokorná, lektorka
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Tříkrálová koleda skončila
Tříkrálové koledování v ulicích skončilo, koledníky
s pokladničkou opatřenou
logem Charity už dnes nepotkáte. V plném proudu je
úřední rozpečeťování kolednických schránek a pečlivé
sčítání obsahu. „Předběžné
výsledky nás naplňují nadějí, že dárci štědře podpořili záměry naší sbírky pro
pomoc lidem v nouzi. Výnos
pomůže stovkám projektů zejména pro seniory, lidi
s postižením, matky s dětmi v tísni, lidi bez domova
a sociálně vyloučené. Všem
dárcům i koledníkům ze
srdce děkuji,“ říká ředitel
Charity ČR Lukáš Curylo.
„Děkujeme všem koledníkům a vedoucím skupinek,
protože bez nich by se sbírka nemohla uskutečnit,“
vyjádřil vděk hlavní koordi-

Vánoce v domově
Srdce v dlaních
Sešli jsme se v kulturním
sále našeho domova v Jiříkově, abychom zde oslavili
vánoční svátky. Pro klienty
byl 21. prosince připraven
bohatý program. V deset
hodin pronesl pan ředitel
úvodní slovo a popřál všem
veselé Vánoce. Poté následovalo vystoupení tanečnic „Filipínek“ a na klavír

nátor Tříkrálové sbírky Marek Navrátil. „Letos nás při
koledování podpořilo více
dobrovolníků než loni, a to
se nejspíš projeví i na výnosu.“ Kolednických pokladniček bylo loni přes dvacet
tisíc, letos ještě o tisícovku
více. Jednotlivé místní Charity na městských a obec-

ních úřadech právě pokladničky rozpečeťují. „Tento
proces bude probíhat ještě
nejméně dva týdny,“ upřesňuje Marek Navrátil. Prozatím je otevřeno 59 % pokladniček s výnosem 56,4
milionu korun (stav k 15.
lednu v 10:30 hodin).
Charita ČR

V Lipé u Medvědic si prohlédli barokní kostel
Zájemci si užili zimní prohlídku po desetiletí uzavřeného kostela sv. Bartoloměje v Lipé u Medvědic.
Akce se uskutečnila 16. ledna od 15:00 do 16:30 hodin
a byla spojená s povídáním
o minulosti, současnosti
a budoucnosti této pozoruhodné barokní stavby. Odpoledne uzavřelo hudební

vystoupení vokálního souboru lovosického gymnázia In flagranti. Farní kostel
v Lipé je poprvé připomínán roku 1363. Jednalo se
pravděpodobně od počátku o nevelkou bezvěžovou
stavbu obklopenou hřbitovem s kamennou zdí. Jeho
původní vzhled ani stavební vývoj nejsou známy, ne-

lze vyloučit předgotický
vznik. Roku 1788 proběhla
pozdně barokní přestavba,
nejpozději tehdy vznikla
dnešní zvonice. Neznámo
kdy byl opatřen sice nevzhlednou, ale poměrně
trvanlivou omítkou břízolitového charakteru (tvrdá
cementová omítka).
Středooří sobě

zahrála Olivie Sembdnerová. Vystoupily i děti z dětského domova v Lipové se
svým programem, několik
písní také zahrál Jaroslav
Porta a na závěr bylo připraveno pěvecké překvapení. Se svými písněmi
vystoupila gospelová zpěvačka Leona Gyöngyösi.
Během programu jsme si
pochutnali na cukroví, ovoci a jednohubkách. Všichni
jsme prožili velmi příjemné dopoledne.
Domov Srdce v dlaních Jiříkov

Konec roku byl pro hrobské seniory akční
V zimním období se příroda ukládá
k spánku. To ale zdaleka neplatí pro
hrobské seniory, neboť prosinec bývá
akční. Jinak tomu nebylo ani tentokrát.
Vše začalo 5. prosince, kdy na pozvání rodičů několik členek divadelního
souboru „Žlučové kameny“, vedeného
šéfkou Hanou Šťastnou, v převlecích
za Mikuláše, čerta a anděla, obdarovávalo jejich zřejmě zlobivé ratolesti.
Dále následovalo občany města kvitované rozsvícení vánočního stromu, při
kterém zazpívali také členové našeho
pěveckého sboru „Radost“. V rámci celostátní akce „Česko zpívá koledy“ náš
sbor pochopitelně také nemohl chybět! Hlavní prosincovou akcí bylo již
tradiční předvánoční posezení důchodců, tentokráte v penzionu „Beseda“. Milým překvapením byla pro naše členy
na stolech rozesetá přáníčka od žáků
místní základní školy, za která jim patří

náš veliký dík. V následném kulturním
programu postupně vystoupily se svým
pásmem dětičky z mateřské školy, dětský pěvecký sbor „Barborka“ pod vedením naší členky Jindry Salátové a malé
mažoretky ze Sokola Verneřice. Všechny účinkující děti obdržely od Mikuláše s jeho doprovodem za své výkony
sladkou odměnu. Nakonec se představil soubor „Radost“ s kolekcí vánočních
písní. Velký ohlas sklidila principálka

„Žlučových kamenů“, která při písničce
„Mikuláš ztratil plášť“ coby Mikuláška
přišla o sukni a zůstala na jevišti pouze
v negližé. Po ocenění našich jubilantů
následovalo občerstvení, v jehož průběhu každého přítomného obdarovali
herci „Žlučových kamenů“, převtělení
do kostýmů pohádkových a vánočních
bytostí, našimi členkami ručně vyrobenými dárečky a přáníčky do roku
2016. Na závěr hezkého odpoledne
nám zahrála k poslechu i ke skotačení trampská kapela „Dědkové z Kentucky“. Již začátkem ledna 2016 nás na
pozvání navštívila osecká knihovnice paní Vyskočilová. Po vyhodnocení
jejího testu paměti jsme se nad našimi „výkony“ srdečně zasmáli. Na únor
jsme požádali místní lékařku MUDr.
Sedlákovou o přednášku k udržení
a zlepšení zdravotního stavu. O tom ale
až zase příště! Hana Šťastná a Lída Holá, výbor SD Hrob
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Navštívili jsme televizi a poseděli s moderátory
„nějaké práce“. Pro nás seniory to bylo povzbuzení že
můžeme ještě vidět něco,
kam se běžně nedostaneme, a zúčastnit se aktivního dění a života kolem
nás. Naše poděkování patří
Sensenu (Senzační senioři)
při kontu Bariery, součást
nadace Charty 77 z Prahy.
Jsme jako klub z prvních
zakládajících. V roce 2015
jsme se v celorepublikové
soutěži klubů z 90 umístili
v první desítce.

Vánoce jsou za námi a já mám velice
milé ohlédnutí spojené s milou vzpomínkou a fotografiemi, kterou nám
poskytla televize Barrandov a Sensen. Dne 17. prosince jsme byli pozváni na natáčení Barandovské sedmičky do televizního studia. Mnozí
nevěděli, že budou přímo televizními hvězdami.Zvědavost, jak natáčení
probíhá, byla silnější než tréma. Byli
jsme zde prakticky celý den a prožili jsme nevšední zážitek. Nahlédli jsme do zákulisí televizní práce
a viděli na vlastní oči přípravu týmu
režiserů, herců, kameramanů, produkčních a moderátorů a ještě řady
dalších lidí. Než vznikne pořad, to je

Andělská nabídka

Centrum sociální pomoci Litoměřice –
DPS Skalice navštívili andělé. Ti, jako
poslové od svatého Mikuláše, přinesli
4. prosince uživatelům drobnou nadílku. Uživatelům popřáli krásné prožití vánočních svátků a mnoho zdraví a štěstí v dalším roce. Doufáme, že
nás za rok zas navštíví a užijeme si
s nimi příjemné dopoledne.
Lenka Hajná, vedoucí sociálnì terapeutického úseku DSP Skalice

Marie Krpcová, Vilma Svobodová,
Senior klub OS Pomoc bližnímu

Výlet se zabijačkovou veselicí
Užijte si 28. února příjemné odpoledne s Klubem českých turistů Janov.
Akce se uskuteční od 13:00 hodin
v Janově. Nic není jako dříve – vše
je naruby. Nekoná se to jako večeře, ale jako oběd. Do Janova a z Janova není třeba jet autem, jezdí totiž
každé dvě hodiny (Bus-line) autobus
na trase Libouchec – Janov a zpět
(i v sobotu) linka č. 432. V Janově
je od prosince 2014 rozhledna, kterou je možné navštívit bez vstupenky. Předložíte-li fotku z rozhledny,
dostanete na uvítanou grog a dítě
v doprovodu dospělé osoby hrníček
horkého jablíčka (zdarma). Nebude
hrát Jarda Racek, ale skupina Wokena. Vše na sále, nebo lokále hotelu

U Zeleného stromu v Janově u Děčína od 13.00 do 18.00 hodin. Cena
je na vaší peněžence a odvíjí se od
těchto variant: All inclusive 300,(vstupné, hudba, tanec, jídlo dle výběru a pivo, co kdo vypije).
Děti do tří let v doprovodu dospělé
osoby zdarma (sál). Oběd plus 200,(vstupné, hudba, tanec a jídlo dle
vlastního výběru) (sál). Oběd pro rodinu, co si dáte, to si zaplatíte (lokál).
S výjimkou ženy, která přivedla rodinu, a vyměnila tak vařečku za turistickou obuv. Ta od nás obdrží kávu
a lívance (naše specialita) zdarma.
Výrobky z domácí zabijačky prodáváme i s sebou. Rezervace na telefonu:
412 517 124. Klub českých turistů Janov

V Teplicích funguje společenský klub Zvonkohra
Společenský klub Zvonkohra, senzační senioři Teplice se představuje.
Danuško, dala jsi takový oficiální název – já myslela, že si jen tak zavzpomínáme, pokecáme o tom, jak to tenkrát bylo. Na začátku jsme byly my
dvě – Ty a já a taky neodbytná jistota,
že se něco musí stát, že musíme něco
udělat. Protože si dobře rozumíme,
máme nápady a už víme, že spolu dokážeme ledacos. Teď je ta chvíle. Byla
velká „klika“, když jsem na internetu
našla a okamžitě ocenila projekt, jejž
pod názvem Sen Sen (senzační senioři) uvedla do praxe Nadace Charta 77
v čele s ředitelkou paní Boženou Jirků. Ke skvělé vizi jsme se přihlásili
a dali si jméno Zvonkohra. Klub vznikl tzv. „na zelené louce“ a na začátku všeho byl nápad sdružovat dříve
narozené lidi a dát jim příležitost, aby
si program tvořili i organizovali sami,
spontánně a svobodně. Jinými slovy, každý se může na činnosti klubu
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nejen účastnit, ale především se na
ní podílet. Také se tomu říká seberealizace ( zasněný úsměv). Myšlenka
je to jednoduchá, a zároveň novátorská. Krásně jsme si ten záměr zformulovaly: Společenský klub „Zvonkohra a spol.“ vytváříme v Teplicích my
ve zralém věku, jimž se v čase za středem života významně změnily životní
okolnosti a je třeba se s tím vyrovnat.
Je správná chvíle poznat nové přátele. Přijít do prostoru, kde se budeme cítit bezpečně, aktivně se podílet

na jeho činnosti a nabídnout ostatním to, co známe a dovedeme, o co
se chceme podělit. O tom, že se ujala, že nás to všechny popadlo, svědčí
jednak úspěch, který má u lidí, a také
skutečnost, že klub existuje i navzdory ne příliš ideálním vnějším podmínkám. Nemáme totiž žádné vlastní
prostory. Je ale pravda, že vedlejším
kladným efektem tohoto nedostatku
je schopnost velké tvůrčí improvizace. Řekněme, že složitější podmínky
nás otužují a nenechají zpohodlnět.
Zvonkohra se zaměřuje na zralé lidi
žijící samostatně. Takových je většina
a sociologická šetření ukazují, že se
často cítí osaměle a izolovaně. Klub
jim poskytuje možnost společenského vyžití a nabízí široké množství aktivit, aby si každý nejen mohl vybrat,
co ho oslovuje a zajímá, ale rovnou se
i podle svých schopností zapojil a podílel na jejich realizaci. Helena Voctářová
a Dana Marková

Seniorské listy / zima 2016

Senior centrum Žatec
slaví první narozeniny
V lednu je tomu právě rok,
co vzniklo Senoir centrum,
z.s., Žatec. Vznikl tak samostatný spolek, který navázal na mnohaletou práci
a zkušenost pod jinou organizací. Kolektiv, který byl
v minulosti spjat společnou
prací a zážitky, si dal nemalé cíle. Nadále nabízet svým
členům - seniorům, kteří se
okamžitě do spolku hlásili,
volnočasové aktivity. Široké spektrum těchto aktivit

zahrnují návštěvy divadel,
poznávací zájezdy na hrady
a zámky, zájezdy do přírody a blízkého okolí, výstavy,
přednášky, besedy, taneční
zábavy a s tím související
různé soutěže. V plánu aktivit nesměla chybět ani spolupráce s ostatními neziskovými subjekty a městem.
Hned v prvních měsících se
podařilo uspořádat přednášku o bezpečnosti v silničním provozu seniorů,
velikonoční zábavu a zájezd na
Zámek Frýdlant
a Lemberk, který se mohl uskutečnit získáním
grantu od Nadačního fondu Veolia
v rámci projektu „Stále s úsměvem, aktivně po
celý život“.
Stanislava Žitníková,
kulturní referent

Senior Band hraje už 13 let

Senior Band DD Filipov byl založen v roce l997, to znamená,
že se scházíme již 13 let. Po celou tuto dobu hraje zhruba 12
seniorů a můžeme říct, že náš věkový průměr je úctyhodný donedávna to bylo 83 let. Náš repertoár se skládá převážně
z dechovky, lidových písní a není nám cizí ani taneční a klasická hudba. Nad tím, aby nám to správně znělo, bdí od počátku náš vedoucí Senior Bandu a hráč na klávesový nástroj
Jaroslav Porta. Kapelníkem souboru je p. Oldřich Podzimek.
Vystupujeme často v různých seniorských klubech a domovech důchodců. Nejen u nás, ale i v SRN. Naši senioři se nikdy hudbou nezabývali, až v našem domově, ač neznají noty,
neubírá to na jejich kvalitě – místo not hrají podle svého
srdce a snaží se ty ostatní potěšit. Domov Srdce v dlaních Jiříkov

Foto: © AGC Glass Europe

INZERCE

SKLENĚNÉ INTERIÉRY NA MÍRU
Zachyťte svůj odraz v lakovaných sklech řady Lacobel® nebo zrcadlech Mirox®, zjemněte prostor
skly se saténovým povrchem Matelac®. Sklo, ať už slouží jako barevná terapie ve formě obkladů
stěn, sprchový kout na míru, funkční police nebo dramatický designový prvek, je hygienické,
praktické a dobře se udržuje. Dopřejte své fantazii volnost a uskutečněte své představy!

MC2016041

AGC Processing Teplice a.s. – www.agc-processing.cz – e-mail: sklenene.interiery@eu.agc.com
AGC Fenestra a.s. – www.agc-fenestra.cz – e-mail: fenestra@eu.agc.com
Více informací o škále produktů naleznete na www.YourGlass.com
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V Lounech
bude masopust

Bowlingová liga seniorů

Přijďte si užít konec masopustu na Mírové náměstí
v Lounech. Akce se uskuteční 9. února od 13:30 hodin. Srdečně zvou senioři „Pomoc bližnímu“ a MO
KDU-ČSL. V roce 2008 prošel zatím první historicky doložený masopustní
průvod z náměstí Míru do
Stromovky v Lounech v odpoledních hodinách. Tuto
tradici spustili senioři „Pomoc bližnímu“, spolu s MO
KDU-ČSL. Historie Masopustního průvodu je různá dle krajových zvyklostí
a tradic. Po 2 letech se této
myšlenky chopila Městská knihovna v Lounech
a vytvořila si svůj dopolední model pro Mateřské
a Základní školy. Vzhledem
k tomu, že v historii tato
atrakce byla pro co nejširší
veřejnost a rodiny s dětmi,
tak byla vždy v odpoledních
hodinách, oba organizátiři
se vrátili ke svým původním
modelům. Senioři Pomoc bližnímu

Od září do prosince roku
2015 se uskutečnil první
ročník bowlingové ligy seniorů města Mostu. Akce se
pravidelně zúčastňovali senioři 7 klubů seniorů města
Mostu. Hrálo se pravidelně
jedenkrát za 14 dní, hracím místem bylo bowlingové středisko na Benediktu. Družstvo tvořilo 6 hráčů
a hrací systém byl každý
s každým. Celkem se bowlingové ligy zúčastnilo 76
seniorů, z toho 55 žen a 21
mužů. Vítězem bowlingové
ligy se stalo družstvo s názvem Náhodná sešlost, tedy
Klub seniorů číslo 8, složený převážně ze seniorů
Městské správy sociálních
služeb v Mostě – příspěvkové organizace, a to bez jediné porážky se ziskem 21
bodů a náhozem 4278 bodů.
Vítězný team tvořili hráči Chocholoušková Eliška
- vyhrála soutěž jednotlivců mezi ženami, Svobodová
Jana s nejvyšším náhozem

144 body, Kadlecová Alena, Ehmigová Jitka, Bundová Vlasta, Houška Josef
- druhý v jednotlivcích mezi
muži, Chocholoušek Jiří čtvrté místo mezi muži, Kadlec František - osmé místo
mezi muži, Václavík Václav,
Svoboda Josef, Filipek Jan.
Všechna družstva obdržela za účast krásný pohár
a dort, první tři družstva
plakety a medaile. Ceny
účastníkům předávaly náměstkyně primátora ing.

Markéta Stará, ředitelka
Městské správy sociálních
služeb v Mostě Mgr. Pavla Radová a Hana Bělecká, z oboru sociálních věcí
Magistrátu města Mostu.
Po napínavém vyhodnocení následovalo občerstvení a taneční zábava s živou
hudbou. Bowlingová liga
seniorů města Mostu měla
mezi účastníky velký ohlas
a všichni už se těší na ročník příští. Josef Houška, pořadatel
akce, Penzion pro seniory Ke Koupališti

INZERCE

Valencia
Dlažba s ochranou proti
znečištění od společnosti
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V tajence najdete staré české přísloví

K Ř ÍŽ O V K A

Tajenku posílejte na e-mail: info@mediaconcept.cz. Výherci získají vstupenky na představení Severočeského divadla. Správná odpověď z minulého čísla byla:
… přítel je ten, kdo ti pomůže. Výherci: Marie Scheinerová ze Lhotky nad Labem, Růžena Kittlová z Teplic a Pavel Auterský z Mostu získávají po dvou vstupenkách na představení
Giuditta v neděli 28. února 2016 od 17:00 hodin. Je to opereta od Franze Lehára, která bude mít v Severočeském divadle premiéru o dva dny dříve. Vstupenky zašleme poštou.

NAPSALI JSTE

...neuvěřitelné?
Skoro ano, ale senioři jsou v tomto státě nejohroženější druh „živočichů“. Každá skupina různých menšin
má za sebou spoustu různých charit,
nevládních sdružení a dalších spolků, které za státní peníze chrání své
„svěřence“. Svým způsobem je to velice výnosný kšeft. Jenom na péči pro
uprchlíky (dle dostupných informací) dostává sedmnáct „spolků“ přes
půl miliardy korun. Další kšeftmani
„pečují“ o Romy, a ti dokonce existují ve čtyřiceti osmi organizacích. Pak
jsou tu další ochránci mšic, komárů,
pampelišek a bůh ví čeho. A všichni
z dotací státu nechají nějakou část
ukápnout „potřebným“ a zbytek si
bratrsky rozdělí mezi sebe.
O seniory se nestará ze státních orgánů nikdo. Naše soudnictví nestojí za nic, policie a státní orgány, jako
sociální pracovníci, zase nemají rádi
problémy. Pokud se proti člověku
v letech děje nějaké příkoří a už není
schopen se bránit, má smůlu.
Sem tam se v televizi nebo i v některých novinách objeví příběh
o stařence, kterou bezostyšně okrádá kdekdo a někdy jsou to i členové
vlastní rodiny. Pak se možná i něco

k dobrému děje. Ale musí to tak
dopadat?
Jeden skutečný a čerstvě stručný
příběh.
Senior ve slušném věku, netrpící ztrátou paměti a se schopností
se o sebe postarat. Každou nepřístojnost v penzionu, kde bydlí kritizuje a žádá nápravu. Dostává se
do pozice nepříjemného nájemníka
a penzion se ho hodlá zbavit. Dostává výpověď z bytu s paragrafem, že
údajně neplatil nájem. Přes to, že
doložil stvrzenkami, že má vše zaplaceno, byl dán k soudu. Jednání
proběhlo pro seniora dobře, ale penzion se odvolal. Došlo ke třem soudním jednáním a z posledního písemně nevyšlo vůbec nic a zametlo se
to. Dle nového občanského zákoníku byla s ním sepsána smlouva nová
na dobu neurčitou a tím by bylo vše
v pořádku. Jak by dopadl, kdyby nebyl schopen se sám bránit?
O tom, že na seniorech se nepravidelně požadují různé poplatky
bez dokladů a náležitého vysvětlení, nemá smysl se zmiňovat. To už
asi bude v některých penzionech naprosto normální. Až na to, že není
nikdo, kdo by v rámci své pravomoci
byl ochoten něco pro to udělat, bez
dopadu na postiženého.

Částečná pomoc v některých
obcích se k seniorům dostává. Záleží na možnostech a ochotě úřadů.
A teď jsme u toho. Senioři tak nemají možnost, kam se obrátit s žádostí o nápravu. Ale jedno řešení
by se mohlo najít.
Návrh: „Ve městech s více jak třemi tisíci obyvatel sestavit tříčlennou
skupinu právníků, ke které by mohli
senioři dávat své stížnosti. Pochopitelně by to nemusely být jen stížnosti, ale i žádosti o radu.
Právníci by posoudili případnou
žádost a dali návrh na řešení zastupitelstvu. Zastupitelstvo má možnost
nařídit případnou nápravu. Pokud
zastupitelstvo něco odhlasuje, tak
se to vždycky plní.
Žádost o radu by se mohla vyřídit
dopisem.“
Samozřejmě návrh je pouze ve stavu nápadu. Je další otázka, zda ti,
kdo ho budou posuzovat, jej označí
jako reálný a zda bude vůbec snaha
skupinu právníků sestavit. O to by se
měl zajímat třeba i náš hejtman pan
Bubeníček a hlavně starostové.
A ještě jedna otázka, má někdo,
kdo bude číst tento článek, lepší nápad? Nebude problém se o něj podělit s ostatními. Snad jako senioři za
to stojíme. Smutný Miroslav, Háj u Duchcova
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Ty nejkrásnější trasy
pro vaše výlety!
Objevte nejzajímavější
místa v Ústeckém kraji.
SL2015007

www.branadocech.cz

