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ROUDNICE NAD LABEM
Galerie moderního umění
do 9. 9.  Národ sobě
do 2. 9.  Ondřej Basjuk- Diogenův syndrom
Park Josefa Hory 
2. 9., 13:00  Rozloučení s prázdninami
Zámecký areál 
11. 8., 21:00  Kinematograf bratří Čadíků  
 – Špunty na vodě
12. 8., 21:00  Kinematograf bratří Čadíků  
 – Bezva ženská na krku
13. 8., 21:00  Kinematograf bratří Čadíků  
 – Bajkeři
14. 8., 21:00  Kinematograf bratří Čadíků  
 – Šťastná
25. 8., 17:00  Roundfest II
8. 9., 10:30  Roudnické vinobraní

DĚČÍN
Oblastní muzeum 
Výstavy
do 30. 9.  Pohledy do labské krajiny  
 – Ernst Gustav Doerell
do 9. 9.  Smrtí to nekončí aneb Tisíc let  
 spali ve stínu Radobýlu
do 31. 10.  Vojenské přilby a jiné pokrývky  
 hlavy
do 31. 8.  Co s Východním nádražím?
Akce 
18. 7., 16:00  Komentovaná prohlídka výstavy  
 „Co s východním nádražím?“
25. 7., 16:00  Komentovaná prohlídka expozicí  
 plavby
28. 7., 14:00  Remorkér Beskydy pro veřejnost
10. 8., 15:30  Komentovaná prohlídka výstavy  
 „Co s východním nádražím?“
17. 8., 15:30  Komentovaná prohlídka expozicí ‚ 
 plavby
25. 8., 14:00  Remorkér Beskydy pro veřejnost 
25. 8.  Tradiční prohlídka unikátní  
 technické památky
29. 9., 10:00  Dny architektury v Děčíně
Kub seniorů Zlatý podzim 
Pondělí, středa, pátek od 9:00 do 17:00 Společenské, 
kulturní a vzdělávací programy, přednášky, zajímavé 
besedy o zdraví a životním stylu, rady z domácnosti

SD Střelnice
27. 7.  Zábava na terase s kapelou W-M
Letní kino na zámku 
18. 7.  Coco
18. 7.  Mamma Mia!
19. 7.  Mamma Mia! Here We Go Again
20. 7.  Děsivé dědictví 
24. 7.  Tísňové volání 
27 .7.  Chata na prodej
28. 7.  Plán útěku 2 
29. 7.  S láskou Vincent 
31. 7.  Ready Player One: Hra začíná

MOST
Oblastní muzeum 
Výstavy a akce
do 15. 8.  Výstavy prací žáků výtvarného  
 oboru ZUŠ
do 31. 12.  130 let muzea v Mostě
Stálé expozice
Přírodou severozápadních Čech
Geologická minulost Mostecka
Mineralogie Krušnohoří
Baronka Ulrika von Levetzow 1804–1899
Ze života obyvatel Krušnohoří

Městské divadlo
5. 9., 15:00  XI. Divadelní vinobraní 
11. 9., 19:00  Splašené nůžky 
12. 9., 19:00  Talentovaný pan Ripley 
13. 9., 19:00  Velký Gatsby 
15. 9., 19:00  Baron Prášil
20. 9., 19:00  Dáma od Maxima 

27. 9., 19:00  Charleyova teta 
Autodrom Most
15. 8. Carbonia Cup
17.–19. 8. The Most Historic Motorcycle  
 weekend 
31. 8. – 2. 9.  Czech Truck Prix 
6. 9.  6 Hodin Le Most 

LOUNY
Oblastní muzeum
do 22. 7.  Od Alexandra k Čingischánovi.  
 Válečná tažení na Hedvábné cestě
do 16. 9.  Než přijely tanky...
Galerie 
do 14. 7.  Jiří Jiroutek a Pavel Planička  
 – Jiná krajina
23. 9. – 19. 10.  Lounské dědictví – Jaroslav Mařík  
 a Otakar Mařík
KD Zastávka 
30. 9., 14.00  Pravidelné odpoledne s Lounskou  
 třináctkou 

LITOMĚŘICE 
Oblastní muzeum 
do 2. 9.  Jak šel čas … s muzeem (Výstava) 
od 25. 10. Sklo ve službách politiky
Mírové náměstí 
21. 7., 20:00  Velký letní koncert k 100. výročí  
 republiky
11. 8.  9. Pivní slavnosti 
14. a 15. 9.  Vinobraní Litoměřice

CHOMUTOV
Kostel sv. Ignáce 
do 30. 9.  Foto – Lucie Stříbrská
Městský park 
11. 7.  Koncerty dechových hudeb
18. 7.  Koncerty dechových hudeb
Letní kino 
12. 7.  Letní filharmonie 
Skanzen Stará Ves
do 31. 8.  Prohlídky interiérů staveb  
 ve Staré Vsi

ŽATEC
Regionální muzeum 
do 30. 12.  Výstava nových archeologických  
 přírustků
do 30. 12.  Konec pomníku Josefa II. v Žatci
Chrám chmele a piva 
10:00, 13:00 a 15:00 Prohlídky 

Letí kino 
19. 7., 21:30  Děsivé dědictví
21. 7., 21:30  Mamma Mia! 2: Here We Go Again
22. 7., 21:30  Jurský svět: Zánik říše
25. 7., 21:30  Mrakodrap
26.7., 21:30  Jurský svět: Zánik říše
27. 7., 21:30  Mamma Mia! 2: Here We Go Again
28. 7., 21:30 Chata na prodej 
29. 7., 21:30  Největší Showman
1. 8., 21:00  Moulin Rouge 
5. 8., 21:30 Chata na prodej 
Stará papírna 
do 18. 8.  Letní toulání

Křižíkova vila 
21. 7.  Žatecké sochání
Centrum Žatce
31. 8. – 1. 9.  Dočesná 2018

KADAŇ
30. 6. Vysmáté léto Kadaň
Centrum Kadaně 
25. 8.  Císařský den
29. 9.  Kadaňské vinobraní

ÚSTÍ NAD LABEM 
Skanzen Zubrnice
21. 7.  Pouť k Máří Magdaléně
20. a 21. 10.  Podzim na vesnici
8. a 9. 12.  Vánoce ve skanzenu
Kostelní náměstí 
17. 7.  Ústecký výběr
22. 7.  Doubravanka
29. 7.  Old boys
5. 8.  Ústečanka
12. 8.  Jjim Band
19. 8.  Brass Bombers

26. 8.  Severočeské divadlo
Dům kultury 
8. 10., 19:00  Ani za milion 
Národní dům 
5. 9., 20:00  Antidiskotéka Jiřího Černého
13. 9., 20:00  Audrey Martells
22. 9., 20:00  Stoletá diskotéka
24. 9., 20:00  Ben Granfelt Band
5. 10., 20:00  Tal Gamlieli Trio
7. 11., 20:00  Antidiskotéka Jiřího Černého
15. 11., 19:00  Legenda folkové scény  
 – Nezmaři – 40 let na scéně
Letní kino 
17. 8., 16:00  Tři sestry
26. 8., 12:00  Radiofest 2018
1. 9., 20:00  Fír Fest 
Zoo 
18. 8.  Netradiční chutě pralesa
Muzeum 
do 29. 7.  Středověké Ústí
do 31. 12.  Klaus Horstmann – Czech Dialog  
 s Časem

TEPLICE 
Teplický zámek - Divadlo na zámku 
31. 8., 10:00  Příhody vodníka Česílka 
31. 8., 17:00  Radka Fišarová – Madamme  
 De Paris
31. 8., 20:00  Mikulášovy prázdniny
1. 9., 10:00  Mrkvomen
1. 9., 15:00  Zumba Krupka
1. 9., 17:00  Dos Hambaeros
1. 9., 20:00 Úča musí pryč!
2. 9., 10:00  Pohádka na předpis
2. 9., 15:00  Strach má velké oči
2. 9., 17:00 Ivan Hlas Trio
2. 9., 20:00  S nebo bez?
Kostel. sv. Jana Křtitele
6. 8., 19:00  Cyklus letních chrámových  
 koncertů – Musica Florea

Náměstí Svobody 
19. a 20. 9.  Každý svého zdraví strůjcem  
 putovní preventivní výstava Ligy  
 proti rakovině Praha
29. 9.  Dějiny České kotliny – projekce  
 oživení fasády teplické radnice
Zámecké náměstí 
8. 9., 10:00 Teplický pivní rynek
Vozovna trolejbusů 
15. 9.  Oslavy 66 let trolejbusů v Teplicích  
 – prohlídka areálu vozovny,  
 vyhlídkové jízdy historickými  
 i současnými trolejbusy
Šanovská mušle
17. 7., 16:30  Doubravanka
21. 7., 16:30  Julek Baroš Band
24. 7., 16:30  Plechovanka
28. 7., 16:30  Krušnohorská dudácká muzika
31. 7., 16:30  String Clarinet
Krušnohorské divadlo
18. 7., 16:00  Tančíme na terase s Regius  
 Bandem
19. 7., 19:00  Italka v Alžíru
25. 7., 16:00  Tančíme na terase s Windibandem
27. 7., 17:30  Tančíme na terase s Dixilandem
3. 8., 17:30  Dixiland na divadelní terase
9. 8., 19:00  Operní gala
10. 8., 17:00  Dixiland na divadelní terase
17. 8., 17:00  Dixiland na divadelní terase
31. 8., 17:00  Radka Fišarová: Madamme  
 de Paris
31. 8., 19:00  Mikulášovy prázdniny
Dům kultury
7. 9., 19:00  Turkish National Youth  
 Philharmonic
11. 9., 19:00  M. Zounar a M. Randová  
 – Návštěva z ordinace
19. 9., 19:00  Josef Zíma a Yveta Simonová

Regionální muzeum 
do 9. 9.  Rudolf Jakoubek – Grafiky  
 a kresby
do 29. 7.  Československé legie I.  
 (1914–1920)
Altán u Zahradního domu
do 30. 9., 15:00 Malá Paříž
Galerie Zahradní dům
do 1. 9.  Zakladatelé české moderny I. 
do 30. 9.  Teodor Buzu – Obrazy – akvarel

DUCHCOV 
Zámek Duchcov 
27. 7.  Mezinárodní modelářský festival  
 na zámku Duchcov
4. a 5. 8.  Prohlídky s Casanovou na zámku  
 Duchcov
6. až 10. 8.  Kreslení a malování na zámku  
 – Okouzleni antikou
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realcentrum cars s.r.o.

Změna ve výpočtu penzí 
mírně oslabí zásluhovost
Ústecký kraj/Praha | Na de-
set procent průměrné mzdy 
se zřejmě zvýší pevná část dů-
chodů a lidem starším 85 let 
vzroste měsíční penze o ti-
síc korun. Obsahuje to vládní 
důchodová novela, kterou na 
konci června schválila Sně-
movna. Posoudit ji musí ještě 
Senát a prezident. 

Změna ve výpočtu penzí 
mírně oslabí zásluhovost. Cí-
lem změn je podle ministerstva 
práce a sociálních věcí přispět 
ke zvýšení životní úrovně lidí 
s nízkými penzemi, u nichž zá-
kladní výměra činí významnou 
část důchodů. 

Důchody se zvyšují vždy 
v lednu, a to o součet polovi-
ny růstu reálných mezd a růs-
tu cen. Pravidlo zůstane stejné, 
zvětší se ale podíl přidávání do 
pevné části a zmenší se podíl na 
růst procentní výměry, v níž se 

PENZE V ČÍSLECH 
• starobní, invalidní a pozůstalostní 

důchod pobíralo téměř 2,9 milionu 
lidí

• starobní důchod dostávalo 
2,4 milionu osob

• průměrný starobní důchod  
činil 11 850 korun

• - senior pobíral průměrně  
13 076 korun, seniorka průměrně 
měla 10 758 korun  

  (údaje k roku 2017)

odráží výše odvodů z výdělků 
a odpracované roky. Části seni-
orů se tedy penze budou zvyšo-
vat pomaleji než dosud. 

Státní rozpočet to vyjde pří-
ští rok asi na 14 miliard korun. 
Pokud novela začne platit, přes-
nou částku výměry na příští rok 
vláda stanoví v září. Zvýšení dů-
chodů o tisíc korun měsíčně pro 
seniory starší 85 let předloha 
stanovuje k 1. lednu 2019.   (sl)

Třináctiletá Eliška zachránila 
přepadenou babičku 
Ústí nad Labem | Třináctiletá 
Eliška zabránila surovému pře-
padení slepé pětaosmdesátileté 
ženy z Ústí nad Labem. Lupič 
ji chtěl okrást o ka-
belku a strhl ji na 
zem. V tu chvíli šla 
okolo dívka, která 
na útočníka zača-
la křičet a on utekl. 
Její hrdinství oceni-
la primátorka Věra 
Nechybová a šéf ústecké policie 
Vladimír Danyluk. Policie po 
útočníkovi pátrá.

„Dívka slyšela volání o po-
moc a všimla si, jak muž oble-
čený celý v černém vláčí starší 
ženu po zemi a snaží se jí z ruky 

vytrhnout tašky. Rozběhla se 
k nim a na muže křičela, ať ji 
nechá být. Ten se lekl a utekl. 
Napadená nevidomá seniorka 

dívce moc děkovala 
s tím, že už ani ne-
věřila, že by se mezi 
mladými lidmi na-
šel tak statečný člo-
věk,“ řekla policej-
ní mluvčí Veronika 
Hyšplerová.

Díky statečnosti Elišky utr-
pěla seniorka „jen“ psychic-
ký šok a rozbité koleno. Není 
ale v dobrém psychickém sta-
vu a pomáhá jí policejní psy-
cholog. Přepadení se stalo  
25. června.  (sl)

Víte,  
co podepisujete?

Rady typu co podepisu-
jete, si řádně přečtěte, nevý-
hodné smlouvy neuzavírejte, 
všeobecné obchodní pod-
mínky čtěte pozorně a dal-
ší každý zná. Jenže ruku na 
srdce, opravdu čtete do de-
tailu vše, co podepisujete? 

Případy, kdy člověk po-
depíše něco, co ho v důsled-
ku stojí nemalé peníze, se ne-
ustále opakují. Jeden se stal 
šestasedmdesátileté senior-
ce z Ústí nad Labem, která se 
svým příběhem obrátila na 
redakci Seniorských listů.

Lékař seniorce přede-
psal lázně, ale musela uhra-
dit 24 990 Kč za ubytování 
a jídlo. Odjela do lázní a po 
pěti dnech pobytu zkolabo-
vala a byla převezena a hos-
pitalizována v nemocnici. 
Do lázní se ze zdravotních 
důvodů už vrátit nemoh-
la. Začala se proto zajímat 
o možnost storna části po-
bytu. U vedení lázeňského 
domu zjistila, že nemá prak-
ticky na nic nárok. Podepsa-
la totiž mimo jiné i Všeobec-
né obchodní podmínky, které 
obsahovaly i informace, za 
kterých je možné pobyt stor-
novat. A srdeční kolaps mezi 
nimi nebyl. Lázeňský dům 
seniorce sice nabídl možnost 
vyčerpat zbytek pobytu, ale 
to jí vzhledem k onemocnění 
srdce ani do budoucna kar-
diolog nedoporučil.

Chtěla by proto varovat 
i ostatní seniory, aby pře-
dešli těmto nemilým pře-
kvapením a četli i mra-
venčím písmem psané 
obchodní podmínky. Nene-
chali se odradit nedostat-
kem času a body, kterým ne-
rozumí, si nechali vysvětlit. 
Nikdy se nebáli ozvat, když 
se jim něco nelíbí nebo něče-
mu nerozumí. Vždyť jde o je-
jich peníze.

PARTNEŘI
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I  na výletech si dejte 
pozor na kapsáře

Starší lidé 
se často stávají 
terčem zájmu 
kapsářů, zlodě-
jů, podvodní-
ků i  násilníků. 
Máme tady 
letní období plné krásného po-
časí, vysedávání na lavičkách, 
ježdění na výlety, navštěvování 
jarmarků či jiných kulturních 
akcí. To vše jsou místa s  vyšší 
koncentrací lidí, nebo kde mů-
žeme ztratit svou pozornost. 

Rady policistů zní: Peníze, 
doklady i klíče noste v příruční 
uzavřené tašce nebo kabelce 
vždy odděleně. Berte si jen tolik 
peněz, kolik skutečně potřebu-
jete. Peněženku uložte na dno 
nebo do spodní části kabelky 
nebo nákupní tašky. Vyhýbejte 
se návalům mnoha lidí, tlačeni-
ce nahrává zlodějům a okradení 
může proběhnout bez povšim-
nutí. Nepřijímejte doprovod 
nabízený neznámými lidmi, 
i  kdyby vypadali důvěryhodně. 
Ochota „pomocníka“ může být 
jen záminkou k  tomu, aby se 
dostal do vašeho bytu a tam vás 
okradl třeba i za použití násilí. 

 Veronika Hyšplerová, 
Policie ČR, krajské ředitelství 

Ústí nad Labem

PORADNA

ZPRÁVY

Aplikace pro špatně slyšící

Pomáhají onkologickým pacientům už 24 let

Ústecký kraj | Mobilní ap-
likace eScribeDroid, která 
obsahuje online služby si-
multánního přepisu mluve-
né řeči, byla představena na 
shromáždění Národní rady 
osob se zdravotním postiže-
ním Ústeckého kraje v Ústí 
nad Labem. Aplikace umož-
ňuje osobám se sluchovým 
handicapem bezbariérově 
a plnohodnotně komunikovat 
kdekoliv v terénu, kde je do-
statečné internetové pokry-
tí. Základní službou, kterou 

aplikace nabízí, je simultánní 
přepis řeči při osobní komu-
nikaci například u lékaře, na 
úřadě, v bance a podobně. 

Mobilní aplikace, kterou 
si můžete stáhnout na Goo-
gle Play, nabízí také pře-
vod mluvené řeči do textu. 
V Česku je aplikace rozšíře-
na o telefonický hovor s on-
line simultánním přepisem 
mluvené řeči. Osoby s po-
ruchou sluchu mohou nyní 
získávat potřebné informace  
telefonicky.  (sl)

Cesta ke čtyřem hvězdičkám  
nebyla pohodlná, ale podařilo se
Ústí nad Labem | Domov 
pro seniory v ústeckém Krás-
ném Březně letos obhájil čty-
ři hvězdičky, které získal už 
před třemi lety. Jde o téměř 
nejvyšší možné certifikova-
né ocenění v oblasti sociální 
sféry. „Pro nás čtyři hvězdič-
ky znamenají obrovské oce-
nění práce zaměstnanců, pro 
naše klienty informaci, že žijí 
v domově, který se umí o své 
klienty po všech stránkách 
postarat, a široké veřejnosti 
pak umožňují důvěryhodné 
srovnání s ostatními domovy 
pro seniory. Jsou ale zároveň 
velkým závazkem, že neusne-
me na vavřínech a že budeme 
i nadále své služby rozvíjet,“ 
uvedl ředitel domova Jaroslav 
Marek.

Bylo těžší čtyři hvězdičky 
získat, nebo obhájit?

Před třemi lety, kdy jsme 
o první certifikaci značky kva-
lity v sociálních službách, kte-
rou propůjčuje Asociace po-
skytovatelů sociálních služeb 
ČR, usilovali, byl záměr, aby 
se na naše služby podíval ně-
kdo jinýma očima a odhalil 
místa, kde si třeba lžeme do 

kapsy. Hodnoceno bylo uby-
tování, strava, volný čas a kul-
tura, péče a zajištění kontaktu 
s okolním prostředím. Řím-
ský filosof Seneca napsal: 
Najdeš-li v životě cestu bez 
překážek, určitě nikam neve-
de. Naše cesta k hvězdičkám 
nebyla vůbec pohodlná, ale 
měla cíl – zajistit tak kvalitní 
péči a ostatní aspekty života 
v našem domově, aby každý 
obyvatel i zaměstnanec mohl 
s hrdostí říct, že bydlí nebo 
pracuje v tom domově, který 
vnímá potřeby svých obyvatel 
i zaměstnanců a který je záro-
veň dynamickým místem pro 
zavádění změn. 

Přibude i pátá hvězdička? 
Obhajoba čtyř hvězdiček 

z pěti možných je úspěchem, 
na pátou hvězdu si vzhledem 
k materiálním a provozním 
možnostem domova proza-
tím sáhnout nedokážeme. 
I přes zpřísnění podmínek 
jsme dosáhli lepšího bodové-
ho hodnocení než před třemi 
lety, kdy jsme certifikát zís-
kali, a zároveň lepšího hod-
nocení než kterýkoliv domov 
v okolí.   (gz)

Most | Společnost onkologic-
kých pacientů AMA vznikla 
v roce 1994 a působí na Mos-
tecku dodnes. Průměrný věk 
klientů je 66 let. „Společnost 
je součástí Senzačních seniorů 
a sdružuje onkologické pacien-
ty, jejich rodiny a přátele,“ říká 

Stavitel ústeckých sídlišť 
oslavil jubileum
Ústí nad Labem | Krásných 90 
let oslavil v těchto dnech Václav 
Kašpar, který žije v ústecké čtr-
vti Severní Terasa už bezmála 
půl století. Nejen jeho byt, ale 
i všechny ostatní v tomto ob-
vodě, nesou jeho podpis – byl 
totiž hlavním stavbyvedoucím 
výstavby Severní Terasy, Stří-
brníků i Dobětic. 

„Ročně jsme odevzdáva-
li přes tisíc bytů,“ vzpomínal 
na své působení v bývalých 
Pozemních stavbách. A i když 
podnik po letech skončil, pan 
Kašpar zůstal své profesi věr-
ný. Začal v tomto oboru podni-
kat a už coby soukromník po-
stavil na Severní Terase další 
objekty, například chemickou 
průmyslovku. Už jedenáct let 
je vdovcem, žije sám, ale osa-
mělý rozhodně není. Těší se 
ze dvou dětí a stejného počtu 
vnoučat, pravnoučat a dokon-
ce prapravnoučat.   (gz)

Krásná Lípa | Krásnolipští tu-
risté na podzim slaví 37 let své 
existence. Náplní klubu je vlas-
tivědný pohyb v přírodě, údrž-
ba a obnova turistických tras 
a drobných krajinotvorných 
prvků. Klub se aktivně podílí na 
celospolečenském životě města 
a připomíná si významná výro-
čí,“ říká předseda klubu Václav 
Hieke. 

Jako například letos, kdy se 
slaví 100 let republiky a 130 let 
Klubu českých turistů. „V rám-
ci květnových oslav jsme se po-
díleli na přípravě rekonstrukce 
historické události, která se sta-
la před sto lety na zdejším ná-
draží, a jejími aktéry byli členo-
vé Rumburské vzpoury. Kulisu 
tvořil parní vlak z roku 1911. 
Dobovou atmosféru navodili 
uniformovaní vojáci a historic-
ky odění civilisté. Při vzpomín-
ce na popravené byla na ná-
draží odhalena pamětní deska, 
kterou zřídil náš klub turistů. 
Také jsme vysadili lípu Repub-
liky před nádražní budovou,“ 
dodává Václav Hieke.

Každý účastník oslav dostal 
na památku klubem vydanou 
brožurku, která je obrazovým 
průřezem sta let města Krásné 
Lípy.   (sl)

předsedkyně společnosti Eva 
Vrkoslavová. 

Klub pořádá výlety, vycház-
ky nebo návštěvy divadel. „Po-
řídili jsme lymfoven, který si 
můžete u nás vyzkoušet. Pořá-
dáme ozdravné pobyty, v červ-
nu jsme se zúčastnili pobytu 

ve Štěpánově u Skutče. Další se 
připravuje na srpen, kdy strá-
víme týden v příjemném pro-
středí hotelu Junior v Poděbra-
dech. Na září je připraven pobyt 
pro seniory 50+ v Černé Hoře, 
13. října připravuejme opět pla-
vání,“ dodává předsedkyně.  (gz)

Turisté vydali brožuru 
k výročí města
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Ministerské ocenění 
putovalo na sever Čech

ZPRÁVY

Seniorům zlevní jízdenky
Ústecký kraj | Od září vstoupí 
v platnost nový tarif Dopravy 
Ústeckého kraje (DÚK). Hlav-
ní změnou je zanesení nových 
slev nařízených státem, tedy 
pro děti do 18 let, studenty do 
26 let a seniory nad 65 let do-
sáhne sleva nově 75 % z oby-
čejného jízdného. Ústecký kraj 
ve spolupráci s městy připra-
vil systém slev v širším rozsa-
hu, než vyžadují státní před-
pisy. Rada kraje zavedení slev 
již schválila v květnu a v červ-
nu a cestující od 1. 9. využijí 
slevy v plném rozsahu ve vla-
cích, zelených autobusech, na 
turistických železničních i lod-
ních linkách a také včetně jízd 
MHD po městech Bílina, Dě-
čín, Chomutov, Jirkov, Litví-
nov, Most, Teplice, Ústí nad 
Labem a Varnsdorf. 

„Stát chtěl pro tyto citlivé 
skupiny cestujících zavést sle-
vy, ale již vůbec neřešil, aby se 
takové slevy poskytovaly v in-
tegrované dopravě, tedy při 
přestupech na MHD, ani při 
jízdách městskou dopravou 

samotnou. Dokonce při po-
skytnutí takové slevy i při 
přestupu na MHD bude stát 
dopravcům krátit dorovná-
ní poskytnuté slevy. Přesto 
jsme se rozhodli nové slevy 
všem cestujícím DÚK v plném 
rozsahu poskytovat, a tedy 
i v MHD,“ uvedl náměstek 
hejtmana pro oblast dopravy 
Jaroslav Komínek. 

Kdyby kraj takto nezasá-
hl, neplatily by slevy integro-
vaných jízdek na přestup na 

MHD. Například po městě 
Ústí nad Labem by se dalo jez-
dit vlakem a autobusem s touto 
slevou pro děti či seniory jen za 
4 Kč, ale městským autobusem 
a trolejbusem stále za 9 Kč, pro 
seniory za 10 Kč, pro studenty 
za 18 Kč. Ztrátu na tržbách do-
pravců MHD uhradí kraj, který 
odhaduje, že zvýšené finanční 
náklady převážně pokryje stát-
ní kompenzace linek příměst-
ských autobusů a osobní želez-
niční dopravy.   (uk)

Kadaň | V celonárodní sou-
těži vyhlášené Ministerstvem 
práce a sociálních věcí se sta-
la jednou ze čtyř držitelů ceny 
Nejlepší sociální pracovník 
roku 2018 Pavlína Vildová 
z kadaňského domova pro se-

niory. „Paní Vildovou jsme do 
soutěže přihlásili pro její kva-
litní práci, splňující nejvyšší 
a nejpřísnější možná měřítka 
a standardy v sociálních služ-
bách,“ říká ředitelka domova 
Lenka Raadová.  (zm)

Jiřetínští ovládli 
sportovní hry

Teplice | Na okrádá-
ní seniorek se speci-
alizoval 44letý reci-
divista, který si své 
oběti vybíral v růz-
ných krajích. Do 
bytů poškozených 
žen se vloudil pře-
vážně pod zámin-
kou, že jde prověřit 
vlhkost zdí.

„Uvnitř předstí-
ral jejich kontrolu, ženám tvr-
dil, že mají na zdech plíseň, 
a pod různými záminkami je 
posílal do vedlejších místnos-
tí. Jakmile zůstal sám, kradl 

ze skříní, zásuvek 
nebo kabelek pe-
níze a pak se rych-
le vytratil. Jedná se 
o protřelého recidi-
vistu, který byl v mi-
nulosti za majetko-
vou trestnou činnost 
už desetkrát od-
souzen. Už v lednu 
a únoru okradl prv-
ní dvě ženy v Tep-

licích, k dalším se vloudil do 
bytu v Karlových Varech, Plz-
ni, Chebu a v Kolíně,“ popisu-
je mluvčí teplické policie Da-
niel Vítek.

Kriminalisté mají zatím vý-
povědi šesti okradených žen, 
které měl připravit o více jak 
65 tisíc korun. Muž byl obvi-
něn z přečinů krádeže a poru-
šování domovní svobody a je 
stíhán vazebně. 

„Předpokládá se, že se re-
cidivista, jehož identikit svěd-
ci sestavili, pohyboval po celé 
republice, a obětí tak může 
být daleko více,“ dodává poli-
cejní mluvčí. 

Policie se obrací na okra-
dené, aby kontaktovali přímo 
teplickou kriminální policii 
nebo linku 158.  (gr)

Recidivista okrádal seniorky. Policie hledá další oběti
Litvínov | Litvínovský letní 
stadion hostil 31. sportovní 
hry, kterých se zúčastnilo bez-
mála čtyři sta seniorů z celé-
ho Ústeckého kraje. Třicet dva 
družstev soutěžilo v nejrůzněj-
ších disciplínách. Letos se sta-
li nejlepším družstvem senioři 
z Horního Jiřetína. Vyhráli už 
potřetí v řadě, a proto si z Lit-
vínova odvezli putovní pohár. 
Navíc je čekají ještě republi-
kové hry, na kterých budou 
reprezentovat náš region. Na 
druhém místě skončil Most 
II. a třetí senioři z Loučné. Své 
ceny dostalo i 27 nejlepších 
mužů a žen.  (sl)

Jirkov | Františka Votavová je 
nejstarší obyvatelkou jirkov-
ského domova pro seniory. 
Ráda plete a mlsá. Miluje slad-
kosti i klobásy a pro ostatní 
obyvatele, ale i zaměstnance 
domova pro seniory U Dubu 
je jejich „zlatíčko“. Ačkoli už 
oslavila úctyhodné stodruhé 
narozeniny, je pro všechny ze 
svého okolí zásobárnou dobré 
nálady a energie. 

Františce Votavové přišel 
k životnímu jubileu v polovi-
ně června popřát a obdarovat 
ji zástup gratulantů.

„Jsem tu moc spokojená, 
mám vás ráda,“ říkala osla-
venkyně, když přijímala gra-
tulace a dary. Mezi nimi byly 
nejčastěji kytice, dárkové koše 
a balíčky plné dobrot. Paní 
Františku potěšil i větrák, kte-
rý ji v horkých dnech osvěží. 

V domově žije paní Františka 
posledních čtrnáct let. 

A jaký má paní Františka 
recept na tak dlouhý život? 
Podle toho, co řekla, tak je to 
díky rodině, manželovi, se kte-
rým byla řadu let, ale také hu-
moru, práci a tomu, že nehol-
dovala alkoholu. 

Františka Votavová se na-
rodila 13. června 1916 a dět-
ství prožila v Libkovicích 

u Duchcova. S manželem Fran-
tiškem vychovala dva syny. Do 
Jirkova se s rodinou přestěho-
vala v padesátých letech. Man-
želství Votavových trvalo 74 let 
a partneři byli dlouhých 80 let. 
Manželé Votavovi byli v roce 
2012 zapsaní do knihy rekordů 
jako nejdéle trvající manželství 
v České republice. Radost jí dě-
lají tři vnoučata, pět pravnou-
čat a jedno prapravnouče.  (gz)

102letá Jirkovanka, která je zapsaná v knize rekordů, stále plete ponožky

Identikit pachatele
foto: polciie ČR
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TURISTIKA

Na památkách jsou slevy standardem 
Dlouholetý starosta Krupky a radní Ústeckého kraje 
s kompetencí pro regionální rozvoj a cestovní ruch 
Zdeněk Matouš říká, že lákavých turistických cílů je 
v kraji bezpočet a většina z nich má slevy na vstupné 
pro seniory nad 65 let.

Cestovní ruch se údajně 
v kraji slibně rozvíjí. Jak 
dopadla návštěvnost 
Ústeckého kraje 
v loňském roce? A jaký je 
trend?

Vývoj návštěvnosti obecně 
v loňském roce zaznamenal 
obrat od převahy zahraničních 
turistů přijíždě-
jících do Prahy 
ve prospěch ná-
vštěvnosti v re-
gionech. Ústecký 
kraj byl v obdo-
bí letní sezony 
krajem s největ-
ší návštěvností, 
respektive s nej-
větším počtem 
přenocovaných 
nocí v hromad-
ných ubytovacích 
zařízeních. Jestliže republiko-
vý nárůst byl 4,2 %, v našem 
kraji to bylo 25,4 %. To svědčí 
o jasném trendu trávit zde do-
volenou či prodloužené víken-
dy. Přijelo i více turistů, do-
konce o 16,8 % a to nás velmi 
těší. 

Pro Ústecký kraj má zvyšo-
vání návštěvnosti dva základ-
ní aspekty. Je to příliv tržeb 
v pohostinství, ve službách 
obecně, zkrátka ekonomický 
přínos. A tím druhým je zpro-
středkovávání krás našeho re-
gionu, přírodního bohatství, 
nespočtu kulturních památek 
a zážitků. Za vším stojí neu-
stálé zvyšování kvality a kus 
práce. Propagace nabídky 
cestovního ruchu Ústecké-
ho kraje díky projektu Brána 
do Čech je na vysoké úrovni. 
Čtyři krajské destinační agen-
tury Ústeckého kraje České 
Švýcarsko, České středoho-
ří, Krušné hory a Dolní Poo-
hří jsou nositeli rozvojových 
projektů, které rozvíjejí turi-
stickou infrastrukturu a po-
skytují jednotný destinační 
management subjektům ces-
tovního ruchu, v čemž se také 
odráží zvýšená návštěvnost 
kraje.

Vývoj návštěvnosti v roce 
2018 čekáme opět vyso-
ký. Pokud nás nepostihne 

nějaká živelná pohroma, ani 
nepříznivé počasí neodrazu-
je návštěvníky od cestování 
k nám, nabídka v kraji je totiž 
nepřeberná. 

Na co kraj láká letos 
turisty? 

Ústecký kraj zajišťuje jed-
notný marketing 
turistických ob-
lastí prostřed-
nictvím čtyř 
krajských des-
tinačních agen-
tur, kterými jsou 
České Švýcarsko, 
České středoho-
ří, Krušné hory 
a Dolní Poohří. 
O tom, že se jim 
v jejich práci 
daří, svědčí kro-

mě odborných ocenění hlavně 
vysoká návštěvnost. 

Destinační agentura České 
středohoří, která má Labskou 
stezku v Ústeckém kraji na sta-
rosti, obdržela na letošním ve-
letrhu Regiontour 2018 v Brně 
cenu za druhé místo v katego-
rii Nejlepší turistický produkt. 
Labská stezka, ač je v základu 
na území našeho kraje dokon-
čena, se neustále vyvíjí. V roce 
2017 začala Destinační agen-
tura České středohoří s pro-
značením alternativní levo-
břežní trasy 2A, která zavede 
cyklisty například do Terezína. 
Ústecký kraj každoročně parti-
cipuje na vydání průvodce po 
Labské stezce Handbuch, kte-
rý cyklistu provází od pramene 
Labe až do Hamburku a kde je 
96km úsek v Ústeckém kraji 
podrobně popsán včetně od-
kazů na turistické atraktivity 
v okolí stezky.

Destinační agentury Kruš-
né hory a Dolní Poohří jsou 
v očekávání zápisů nomino-
vaných historických pamá-
tek na seznam Unesco, tudíž 
směřují své aktivity k tomuto 
tématu. V Krušných horách 
aspiruje na zápis Hornická 
kulturní krajina Krušnohoří, 
jejíž součástí je hornický ce-
lek kolem historického měs-
ta Krupka, vrch Mědník nad 

obcí Měděnec, kde je největ-
ší koncentrace důlních děl na 
jednom místě a areál vápenky 
v Háji u Loučné na Klínovci. 
Destinační agentura Krušné 
hory připravuje projekt Hor-
nická stezka Krušných hor, 
která formou brožury a mapy 
provede návštěvníka Kruš-
ných hor po zajímavých lokali-
tách hornické minulosti a sou-
časnosti. V Dolním Poohří se 
snaží probojovat do UNESCA 
Žatec – město chmele. Proto 
se agentura podílí na projektu 
Krušnohorská pivní stezka, do 
které je zapojeno 12 českých 
a německých pivovarů. 

V Českém Švýcarsku, kte-
ré udává tón všem destina-
cím v České republice, neboť je 
průkopnickou destinací s vy-
nikajícími výsledky, bude le-
tos otevřena stezka na hrad 
Falkenštejn, zážitková Křinic-
ká cyklotrasa s napojením na 
Labskou stezku a nová roz-
hledna na Pastevním vrchu 
u Růžové.

Kolik peněz ročně 
z rozpočtu kraje jde do 
turistického ruchu?

Na propagaci cestovního 
ruchu se každoročně vynaklá-
dá do 10 milionů korun, ať už 
je to prezentace turistické na-
bídky v médiích nebo vydá-
vání propagačních materiálů, 
kterými zásobujeme informač-
ní centra ve městech Ústecké-
ho kraje nebo je rozdáváme na 
veletrzích cestovního ruchu. 

V čem vidíte základní 
problém regionu 

z hlediska turistiky 
a cestovního ruchu?

Můžeme mít nespočet turi-
stických atraktivit, krásné pa-
mátky, kilometry cyklostezek, 
ale důležité jsou hlavně služ-
by. Každý z nás má možnost 
sledovat, jak se po dokončení 
výstavby např. Labské stezky 
objevují podél trasy malá bis-
tra, cyklokempy, cyklopůjčov-
ny, či se objevují upoutávky 
na privátní bydlení v penzio-
nech. Toto vše krajem budo-
vaná infrastruktura umožňu-
je, tedy rozvoj služeb. Co se 
týká kvality služeb, to už je 
na každém z nás. Netoleruj-
me špatnou kvalitu, naopak 
umějme ocenit snahu a vstříc-
nost tam, kde jsme spokoje-
ni. Vždyť i čistota podél cy-
klostezky nebo gurmánský 
zážitek ovlivňuje spokojenost 
turistů.

Jak je to se vstupným 
do krajských památek, 
turistické dopravy pro 
seniory? Mají slevy nebo 
vstupy zdarma?

Slevy pro seniory nad 65 let 
jsou standardem na všech pa-
mátkách na státních hradech 
a zámcích v Ústeckém kra-
ji, nejinak je tomu i na zám-
ku Nový hrad v Jimlíně, který 
spadá pod Ústecký kraj. Seni-
orské slevy na integrované jíz-
denky v rámci Dopravy Ústec-
kého kraje jako takové nejsou, 
nicméně jednodenní síťové 
jízdenky Dopravy Ústeckého 
kraje jsou natolik výhodné pro 
všechny generace, že není tře-
ba slevy jinak řešit.  (sl)
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Rada seniorů požaduje oddělený 
důchodový systém a dostupné bydlení

Lidí nad pětašedesát let 
v Česku neustále přibývá. Za-
tímco v roce 2006 bylo seni-
orů okolo 1,5 milionu a tvořili 
necelých 15 procent popula-
ce, nyní je jich už 2,4 milionu, 
což je skoro pětina populace. 
Podle Českého statistického 
úřadu v roce 2050 budou se-
nioři tvořit už třetinu obyva-
tel Česka. „Zvyšuje se zároveň 
i počet seniorů, kteří balan-
cují na hranici chudoby,“ 
říká členka Rady seniorů ČR 
a místopředsedkyně krajské 
Rady seniorů Ústeckého kraje 
Květoslava Čelišová.

Jak Rada seniorů řeší, 
že se stále víc seniorů 
dostává do svízelných 
životních podmínek?

Rada seniorů musí důraz-
něji tlačit na odpovědné insti-
tuce, aby konaly. Chceme ko-
nečně vidět konkrétní kroky. 
Dosud vlády i parlament na 
seniory zvláštní zřetel nebra-
ly. Seniorů v exekuci je kolem 
90 tisíc. Za posledních de-
set let vzrostl počet nově roč-
ně nařízených exekucí skoro 
o třetinu. V Ústeckém kraji 
má exekuci každý dvacátý se-
nior. To jsou alarmující čísla. 
Musíme se víc snažit pomoci 
všem seniorům, kteří se do-
stanou do tíživé situace. Spo-
lupracujeme s řadou poraden, 

právních, na bydlení, fi-
nančních, kde bezplatně 
seniorům poradí, ale také 
pomohou vyřídit potřeb-
né dokumenty. Chtěli by-
chom, aby se předcházelo 
tak dramatickým koncům, 
jako je exekuce na důchod.

Co senioři požadují?
Dlouhodobě požaduje-

me zvýšení důchodů a ze-
jména zprůhlednění celého 
důchodového systému. Ví-
táme, že se podařilo prosa-
dit do programového pro-
hlášení vlády, že se opět 
oddělí důchodový systém 
od státního rozpočtu. Fond 
určený na penze se bohu-
žel v uplynulých letech do-
slova rozkradl a doplácejí 
na to důchodci, kteří pobí-
rají v drtivé většině směš-
né penze. Nemluvě o gene-
racích budoucích důchodců. 
Nová vláda slibuje, že veřej-
nost bude vědět, kam její soci-
ální odvody směřují a jak jsou 
využity. Budeme to v Radě se-
niorů bedlivě sledovat.

Už jsou nějaké konkrétní 
věci hotové?

Ano, třeba u nás v Ústec-
kém kraji se podařilo bez 
ohledu na programové pro-
hlášení vlády zajistit slevu na 
jízdné pro seniory. Od září 

bude platit nový tarif, kdy se 
pro seniory nad 65 let, pro 
studenty a děti zavádí 75% 
sleva na jízdné. Ústecký kraj 
ve spolupráci s městy připra-
vil systém slev tak, že je lidé 
mohou využít ve vlacích, ze-
lených autobusech, na turis-
tických železničních i lodních 
linkách a v městské hromad-
né dopravě v Bílině, Děčíně, 
Chomutově, Jirkově, Litvíno-
vě, Mostě, Teplicích, Ústí nad 
Labem a Varnsdorfu. 

Podnikáte kroky ke 
zvýšení dostupnosti 
bydlení pro seniory?

Rada seniorů ČR chce, 
aby stát podporoval vý-
stavbu malometrážních 
bytů, které by byly dostup-
né pro seniory, ale třeba 
i pro rodiny s dětmi. Do-
stupného bydlení pro fi-
nančně ohrožené skupi-
ny lidí, mezi které senioři 
bezesporu patří, je pros-
tě málo. Například v Ústí 
nad Labem usilujeme 
o to, aby město odkoupilo 
od Univerzity Jana Evan-
gelisty Purkyně budovu 
rektorátu, ze které chce-
me vybudovat právě byty 
pro seniory, mladé rodiny 
a podobně. 

Náklady na bydle-
ní v České republice tvo-
ří podstatnou část výdaje 

z důchodu. Řadě seniorů při 
zaplacení bydlení zbude jen 
minimum na jídlo a léky. Z vý-
zkumu sociálně vyloučených 
lokalit z roku 2016 vyplynulo, 
že přibývá seniorů bydlících 
v ubytovnách. A když nedo-
káží platit ani ubytovnu, od-
cházejí z donucení k rodinám, 
do domovů důchodců anebo 
v těch nejhorších případech 
končí jako bezdomovci. Je na-
prosto nepřijatelné, aby tento 
trend pokračoval.   (sl)

RADA SENIORŮ

REALCENTRUM Cars s. r. o., Podhoří 374/2a, 400 10 Ústí nad Labem
tel: 472 744 039, e-mail: realcentrum.prodej@realcentrum.cz 
web: www.realcentrum.czrealcentrum cars s.r.o.

www.kia.com

Kia Sportage. Kombinovaná spotřeba 4,7–7,6 l/100 km. Emise CO2 124–177 g/km. Kia cee’d SW. Kombinovaná spotřeba 4,0–6,3 l/100 km. Emise CO2 104–141 g/km. Kia Venga. Kombinovaná spotřeba 
6,0–6,5 l/100 km. Emise CO2 140–150 g/km. Vyobrazené zvýhodnění 140 000 Kč vč. DPH se vztahuje na Kia Sportage v limitované edici FIFA World CupTM v dieselovém provedení a zahrnuje slevu 70 000 Kč, 
výbavu v hodnotě 25 000 Kč zdarma, Výkupní Bonus za starý vůz 30 000 Kč a Dodatečný Bonus 15 000 Kč při financování s Kia Select. Vyobrazení vozu je pouze ilustrativní a může obsahovat doplňkovou 
výbavu. Pro bližší informace navštivte www.kia.com nebo kontaktujte svého prodejce Kia. Nabídka platí do 31. 7. 2018.
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PREZENTACE PARTNERA

Senioři z celého kraje se přijeli inspirovat do Ústí 
Ústí nad Labem | Na ústecký 
magistrát, Větruši i Dubickou 
vyhlídku směřovalo výjezdní 
zasedání Krajské rady senio-
rů. Zástupci seniorů z celého 
kraje se přijeli inspirovat, jak 
vznikla a pracuje ústecká Rada 
seniorů.

„Město Ústí nad Labem 
všem seniorům umožnilo 
scházet se pravidelně v restau-
raci Domu kultury a přilehlém 
klubu Káčko. Tento vstřícný 
krok spojil seniory z různých 
seniorských organizací našeho 

města. Aktivity, které se zde 
provozují, si senioři řídí a při-
pravují z velké části sami a na-
víc jsou zdarma,“ řekla měst-
ská radní Květoslava Čelišová, 
která je zároveň předsedkyně 
ústecké Rady seniorů.

Senioři z Mostu, Děčína, 
Teplic, Krásné Lípy a dalších 
koutů kraje si vyměnili po-
znatky a ocenili aktivity ústec-
ké rady a města. Zejména mož-
nost, že seniorské organizace 
mohou v rámci celého roku 
žádat o dotace na podporu 

činnosti. „Na seniorské aktivi-
ty město vypsalo dotační titul 
a senioři mohou žádat průběž-
ně až do 15. listopadu. Ma-
ximální částka, kterou kluby 
mohou získat, je 20 tisíc ko-
run,“ upřesnila Čelišová.

Senioři se nezabývali jen 
vážnými tématy. Po jednání na 
ústeckém magistrátu se všich-
ni přítomní vydali lanovkou na 
Větruši a pak do Dubiček. Tam 
je od kostela sv. Barbory dal-
ší úžasný výhled, a to do údolí 
Labe.  (sl)

Chceme, aby Ústí bylo přátelské k seniorům
Krajská metropole během 

posledních tří let změnila zá-
sadně přístup k seniorským 
skupinám. Jen individuální 
dotace vymezeným skupinám 
se ve městě proměnily v širo-
kou podporu všem seniorským 
sdružením, kterým se také ote-
vřela městská zařízení. Senioři 
mají svoji městskou radu pod 
křídly magistrátu. Podle pri-
mátorky Věry Nechybové jsou 
to první kroky k tomu, aby 
Ústí bylo městem přátelským 
k seniorům.

Jak hodnotíte projekt 
městské Rady seniorů a co 
pokládáte za její největší 
přínosy pro město a pro 
seniory samotné?

Rada je garantem, který 
soustřeďuje problematiku ži-
vota seniorů v jednom místě 
a přichází s řadou námětů na 
řešení. Velmi to vítáme, je to 
důležitá pomoc a je hodně se-
niorů, kteří se na práci rady 
různě podílejí. Na druhou 
stranu to neznamená, že by se 
o seniory měla starat jen tato 
rada. Dál se jim věnují podle 
svého zaměření i odborná pra-
coviště magistrátu, cílem je, 
aby ve všech činnostech měs-
ta bylo pamatováno na seniory 
a jejich specifické potřeby.

V současné době začíná 
být vážným problémem 
v celém kraji nedostatek 
míst v seniorských 
zařízeních. V Ústí nad 
Labem je přes tři tisíce 
neumístěných žadatelů. 
Jaký má město plán 
pro navýšení možností 
seniorského bydlení, a to 

nejen v domovech 
seniorů?

Ústecká veřejnost jis-
tě zaznamenala, že jsme 
chtěli koupit bývalý rek-
torát UJEP v Hoření 
ulici, který by mohl být 
dalším domovem pro se-
niory. V zastupitelstvu 
města se pro to ale ne-
našla politická vůle. Při-
pravíme ten návrh zno-
vu a budeme apelovat 
na zastupitele, aby toto 
rozhodnutí lépe zvážili. 
Je to příležitost bydlení 
různého typu pro stovky 
seniorů. 

Ústí nad Labem vyhlásilo, 
že chce být městem 
přátelským k seniorům. 
Co to v praxi znamená?

Podstatou je přístup měs-
ta k seniorům. Zatímco v ji-
ných městech je zřizovatelem 
domovů pro seniory Ústecký 
kraj, v Ústí nad Labem je zři-
zuje město. Je to sedm zaříze-
ní. Provozujeme i pečovatel-
skou službu, což je významná 
pomoc pro seniory a jejich 
rodiny. Je to finančně a or-
ganizačně velmi náročné. Ale 
pokládáme to za část splátky 
dluhu našim spoluobčanům, 
kteří odvedli pro společnost 
hodně práce a nyní mají právo 
na zasloužený odpočinek. Po-
dobně motivované jsou i další 
proseniorské aktivity. Zavá-
díme postupně řadu senior-
ských zvýhodnění a vtahujeme 
seniory více do rozhodování 
o městských investicích. 

Před třemi lety jste 
otevřeli bezúplatně 

prostory Domu kultury 
seniorům pro jejich 
aktivity a přispíváte jim 
na servis při setkáváních, 
kroužcích a kurzech. Jaké 
máte ohlasy?

Ohlasy jsou kladné. Často 
se setkávám se seniory, kteří 
tyto možnosti využívají. Po-
chvalují si to, chodí tam velmi 
rádi.

Jsou nějaké výhody, které 
může město seniorům 
poskytnout, a chystáte 
zavedení některé? 

Výhod je hodně. Patří k nim 
slevy na vstupném do divadla 
a na další kulturní akce, po-
moc se senior pasy, které ot-
vírají dveře k řadě slev v růz-
ných oborech, a také snížení 
jízdného v městské dopravě. 
Tam jsme ve spolupráci s kra-
jem připravili od 1. září vý-
znamnou změnu. Senioři od 
65 let, ale také mládež do 26 
let zaplatí v MHD za základní 

jízdenku na 45 minut 
pouze čtyři koruny.

Poskytujete 
seniorským 
spolkům ve městě 
i individuální dotace 
na aktivity. Kolik 
peněz jste už uvolnili 
a na co je senioři 
používají?

Máme Program pro 
poskytování dotací se-
niorům v roce 2018. Po-
prvé byl vyhlášen v roce 
2017. Vyčerpáno bylo 
celkem 98 930 Kč na 
9 schválených dotací. Na 
rok 2018 byla alokována 

v rozpočtu částka 200 000 Kč. 
Dosud přišlo šest žádostí, rada 
města schválila dotace v celko-
vé výši 77 850 Kč. Jde o pod-
poru vlastních aktivit senior-
ských skupin, o jejich vlastní 
projekty, společenských, kul-
turních a jiných.

Co by měl podle vás udělat 
stát, aby podpořil vaši 
proseniorskou politiku?

Už dlouho se mluví o potře-
bě zvýšit platy pracovníkům 
v sociálních službách. Stát by 
o tom měl nejen rozhodnout, 
ale hlavně na to uvolnit dosta-
tek prostředků, aby to zvýšení 
mezd nezůstalo jen na zřizo-
vatelích. V této souvislosti jde 
i o větší podporu zdravotnic-
kých zařízení, které se specia-
lizují na péči o seniory, ale ře-
šit je potřeba i všechny ostatní 
věci včetně zvýšení důchodů, 
a to nejen těch nejnižších, ale 
třeba i důchodů žen, které vy-
chovávaly děti, a mají i kvůli 
tomu nižší penze.  (pr)
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BEZPEČNOST

Vnuk: seniorka přišla o bezmála milion 
„Ahoj babi, hádej, kdo 

volá?“ tak nejčastěji začíná 
podvodný telefonát. Nic netu-
šící babička nebo 
i dědeček oslo-
ví volajícího jmé-
nem, a díky tomu 
se spustí srdcer-
voucí, ale smy-
šlený příběh. 
V něm se poto-
mek, samozřejmě 
ne vlastní vinou, 
dostal například 
do tíživé finanč-
ní situace a nut-
ně potřebuje půj-
čit peníze. A protože si pro ně 
z různých, ale nepravdivých 
důvodů nemůže přijít sám, po-
sílá k babičce kamaráda nebo 
kamarádku.

Policie v Ústeckém kraji 
eviduje další a další případy, 
kdy se podvodníci zaměřili na 
seniory. Policie se proto snaží 
upozorňovat seniory na rizi-
ka, protože triky podvodníků 
se opakují podle podobného 
scénáře.

„Takzvaný ‚vnuk‘ je stále 
aktuální, v Ústeckém kraji evi-
dujeme v současné době dal-
ší případy v souvislosti s tou-
to legendou. Nejohroženější 

jsou podle našich zkušeností 
ženy nad 70 let. Legendy, kte-
ré podvodníci využívají, se stá-

le opakují. Nové 
nepřibývají, jen 
se zdokonalují ty 
stávající,“ říká kri-
minalista Tomáš 
Kohout z odboru 
obecné kriminali-
ty krajského ředi-
telství policie Ús-
teckého kraje.

Jedinou obra-
nou je opatrnost. 
Nepsat si na do-
movní zvonek celé 

jméno, ze kterého je patrné, že 
v bytě žije člověk sám. Lepší je 
napsat Novákovi, místo napří-
klad Anna Nováková. Dávat si 
pozor na komunikaci s cizími 
lidmi, nejen na ulici, ale i přes 
telefon. 

Legenda „vnuk“ využívá ne-
dostatku kontaktu s nejbližší-
mi. Volající podvodníci se spo-
léhají na to, že oslovený senior 
svého potomka po hlase hůře 
pozná a že je ochoten mu oka-
mžitě pomoci, bez toho, aby si 
ověřil okolnosti. 

„Poslední případ v Ústec-
kém kraji byl takový, že do-
tyčný ,vnuk‘ je u advokáta 

Vnuk – Seniora kontaktuje osoba telefonicky, kdy se představí jako pří-
buzný a často řekne - hádej, kdo volá. Když senior prozradí jméno, vět-
šinou vnuka, podvodník se za něho vydává, žádá o půjčku. Pro peníze 
pak pošle „kamaráda“.
Kamion – Osoba zastaví seniora s prosbou o ukázání cesty k nemoc-
nici, kde leží po nehodě kamionu zraněný známý a čeká na operaci, 
kterou je nutno zaplatit.
Zabijačka – U seniora zazvoní někdo, kdo nese od příbuzných výslužku 
ze zabijačky, ale je třeba za ni něco zaplatit. Pod touto záminkou se 
dostane do bytu, zjistí, kde má senior peníze a ty pak ukradne.
Pomoc, Vracení přeplatků – Podvodníci se pod záminkou vracení pře-
platků za služby, kdy potřebují rozměnit vysokou bankovku, dostanou 
do bytu seniora a ukradnou mu v nestřeženém okamžiku peníze. Po-
dobně seniory žádají například o možnost jít na toaletu, pak zapředou 
rozhovor a okradou ho. 
Prodejci zeleniny, dek, podomní prodej – Vše předražené a během 
návštěvy v bytě odcizené peníze.
Zájemci o koupi nábytku, starožitností – K seniorům se podvodníci 
vetřou do bytu se záminkou výhodného výkupu starožitností či cen-
ností. Ve skutečnosti se jedná o nevýhodné nabídky. Navíc tím může 
podvodník zjistit, kde má senior uložené peníze, a ty později ukradne.
Opraváři, rekonstrukce – Údajní řemeslníci seniora přesvědčí o vý-
hodnosti své nabídky, která je však předražená.

NEJČASTĚJŠÍ LEGENDY PODVODNÍKŮ

Kraj i města mají programy k bezpečnosti. Důležitá je prevence 
Výbor pro sociální věci, bez-

pečnost a sociálně vyloučené 
lokality Zastupitelstva Ústec-
kého kraje má především na 
starosti sociální oblast a senio-
ry. V čele výboru stojí Dominik 
Hanko, podle kterého jsou in-
formační kampaně určené se-
niorům, upozorňování na mož-
ná rizika a možnosti prevence 
nezbytností.

Věnujme se konkrétní 
oblasti seniorů. Co vidíte 
pro tuto oblast jako 
nejdůležitější a co jako 
největší problém?

Jako největší problém vi-
dím stárnutí populace, a tím 
pádem nutnost transformace 
sociálních služeb pro seniory. 
Tedy je a bude obecně přibývat 
seniorů, kteří budou potřebo-
vat určitou péči a velká většina 
z nich bude tuto péči požadovat 
doma ve svém přirozeném pro-
středí. Je tedy zapotřebí se při-
pravit na tento trend podporou 

především terénních a také am-
bulantních služeb. Další oblastí 
pro řešení jsou osamělí senioři. 
Zde je velké riziko, že se k nim 
žádná pomoc ani nedostane, 
protože pokud sami žádnou po-
moc nevyhledají, nemají rodinu 
nebo všímavé sousedy, mnohdy 
zůstávají odkázáni sami na sebe 
a sociální pracovníci nemohou 
depistáží odhalit každého, kdo 
by pomoc potřeboval. Zde se 
také dostáváme do střetu soci-
álně zdravotního pomezí, které 
není provázáno, a způsobuje tak 
obtížné životní situace v reál-
ném životě – například návraty 
z nemocnice osamělých senio-
rů, kde je ještě potřeba péče, ale 
není vyřízen příspěvek na péči, 
tedy senior si žádnou službu ne-
může dovolit a podobně.

Jak řeší váš výbor 
problematiku bezpečnosti 
seniorů?

Všechna témata a projek-
ty na pomoc seniorů spadají 

právě do gesce výboru pro so-
ciální věci, bezpečnost a SVL. 
Ústecký kraj realizoval v mi-
nulosti mnoho projektů zamě-
řených na bezpečí seniorů jako 
například Senioři jako oběti 
trestné činnosti, Rodinné a se-
nior pasy, Implementace politi-
ky stárnutí na krajskou úroveň 
(Memorandum o spolupráci 
uzavřeno dne 19. června 2016) 
je vytvořena platforma Ústec-
kého kraje, jejímiž členy jsou 
zástupci subjektů: Policie ČR, 

obcí, kraje, poskytovatelů so-
ciálních služeb, Krajské zdra-
votní, a. s., a dalších, kteří se 
problematikou seniorů zabýva-
jí. Za Radu seniorů Ústeckého 
kraje je členkou Květoslava Če-
lišová a právě ona je i členkou 
krajského výboru pro sociální 
věci, bezpečnost a SVL. Téma 
bezpečnosti seniorů je řešeno 
i v samostatné působnosti jed-
notlivých obcí a měst, některé 
čerpají také dotace z Programu 
prevence kriminality Minister-
stva vnitra. Tématy jsou různé 
informační kampaně a upozor-
ňování na možná rizika a mož-
nosti prevence, případně se 
jedná o vlastní nácvik možné 
sebeobrany. Často na tomto té-
matu participuje městská poli-
cie daného města či je oslovena 
Policie ČR. Sám jsem jako pre-
ventista městské policie v Lito-
měřicích doprovázel zámečníka 
a instalovali jsme bezpečnostní 
řetízky na dveře seniorů, kteří 
se do projektu přihlásili.  (gz)

a potřebuje nějaké finanční 
prostředky, aby tam něco za-
řídil. S tím, že to nesmí nikdo 
z rodiny vědět, protože to bude 
překvapení. Tímto ‚vnuk‘ vyša-
choval celou rodinu. Důvěřivá 
seniorka vnoučkovi ráda po-
mohla, a tím přišla o bezmála 

milion korun. Proto je důleži-
té, aby oslovený senior vyro-
zuměl buď rodinu, nebo sou-
seda. Prostě někoho dalšího, 
kdo mu potvrdí nebo vyvrátí, 
že se jedná o osobu, za kterou 
se vydává,“ radí a uzavírá kri-
minalista.  (gz)

Kriminalista Tomáš Kohout
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Z KRAJE

Zákaz reklamy na úvěry může pomoci, 
aby se senioři nedostávali do exekucí

Kvalita péče v Ústeckém kra-
ji je podle poslankyně a před-
sedkyně sociální a zdravotní 
komise kraje Hany Aulické Jí-
rovcové vysoká. „Cílem všech 
zařízení pečujících o seniory je 
především to, aby se tam klienti 
cítili co nejlépe,“ řekla.

Co považujete v Ústeckém 
kraji za důležité v oblasti 
seniorů dotáhnout 
a prosadit?

Náš kraj se řadí mezi struk-
turálně postižené kraje, kde je 
nejvyšší výskyt kriminality, ne-
přizpůsobivých obyvatel nebo 
i počet exekucí na člověka. Kraj 
by potřeboval pomoci v legis-
lativních opatřeních, například 
zákon o sociálním bydlení, na-
výšení důchodů a stabilní a op-
timální valorizace, nástroje na 
pomoc v oblasti exekucí. Ale 
i zásadní změnu ve financová-
ní sociálních služeb, které v na-
šem kraji není nikdy pokryto ze 
100 % a nemalý podíl financu-
je samotný kraj. Kraj se nyní 
zaměřil také na domácí péči, 
kde se snaží pokrýt poptáv-
ku po této službě, samozřejmě 
jdou v ruku v ruce i finance, a to 

nejen na služby, ale i např. výše 
příspěvku na péči. 

Zároveň jste poslankyní 
a expertkou KSČM na 
sociální problematiku. 
Budete předkládat nějaké 
změny zákonů týkajících 
se i seniorů?

Témat kolem seniorů je 
mnoho. Nyní zároveň probíha-
lo vyjednávání o podpoře vlády, 
kde se bavíme o průniku našich 
priorit v programovém prohlá-
šení vlády. Jedná se nám přede-
vším o dlouhodobou stabilizaci 
I. důchodového pilíře, navýšit 
důchody především u seniorů, 
kteří pobírají důchod dlouhou 
dobu a valorizace jim nedoká-
že kompenzovat malý důchod, 
často pod hranicí chudoby a re-
álný propad oproti nově sta-
noveným důchodům. Řešíme 
i otázku zvýšení trestního posti-
hu u skupiny seniorů jako jed-
nu z nejvíce ohrožených skupin 
a také již oblast exekucí a po-
moc při jejich řešení. Bohužel, 
seniorů, kteří mají uvalenou 
exekuci je stále více. Posled-
ní data ČSSZ hovoří o 86 969 
výplat důchodů se zavedenou 

exekuční srážkou a je evidová-
no 865 tisíc podnětů v oblasti 
exekučních srážek z důchodu. 
To opravdu není zanedbatel-
né číslo, a navíc stále narůstá. 
Nyní se na projednávání do Po-
slanecké sněmovny dostala no-
vela insolvenčního zákona, kte-
rá však přináší spíše více otázek 
a jeho projednávání a možné-
mu schválení bude předcházet 
bouřlivá diskuse.

Téměř 90 tisíc seniorů má 
exekuci na důchod – jak 
jim lze pomoci?

Nejsou zde jednoduchá 
řešení, senioři se nejčastěji 

dostávají do exekuce díky své 
vlastní rodině nebo širší rodi-
ně, což pro ně není jednodu-
ché přiznat, cítí to jako velkou 
ostudu a často i své selhání ve 
výchově nebo vlivu na ni. Dále 
je to i již zmíněná oblast zne-
užívání jako nejvíce ohrožené 
skupiny obyvatel a často jsou 
to obchodní podvody, které 
se právě na seniorech pode-
pisují nejvíce. Právě u senio-
rů je těžké uchopit problém, 
který vzniká v rodině, zde je 
velice malá pravděpodobnost, 
že by případů klesalo. Jedi-
ná pomoc je pak ve finančním 
a sociálním poradenství, které 
je bezplatné a hlavně dostup-
né. U obchodních podvodů je 
možnost použít daleko lep-
ších nástrojů k řešení. Jedním 
z nástrojů je například úplný 
zákaz reklamy na spotřebitel-
ské úvěry. Již zmíněné kvalitní 
a dostupné služby v poraden-
ství, samozřejmě bezplatné. 
Také zákon o sociálním byd-
lení by mohl pomáhat nejen 
osobám v tíživé životní situaci, 
ale i seniorům, osobám zdra-
votně postiženým nebo rodi-
čům samoživitelům.  (sl)

Hana Aulická Jírovcová

V litvínovském barokním zámku Valdštejnů proběhnou nové výstavy
Střední odborná škola Litvínov– 
–Hamr do 26. srpna připravila 
výstavu klauzurních prací žáků 
grafického designu. Výstava prací 
studentů a  absolventů akademie 
výtvarných umění v  Praze pod 
názvem Akce Kulový blesk, bude 
v zámku k vidění od 26. června do 
29. září. Vystavovat budou Adam 
Velíšek, Adam Kovalčík, Martin 
Malý, Michal Hradil, Tomáš Voves, 
Jakub Goll, Radek Mužík, Jakub 
Tlučhoř. Na podzim se milovníci 
naivního umění mohou těšit na 
výběr z díla Sylvy Prchlíkové, a to 
od 9. října do 31.  prosince. Vy-
staveny budou obrazy, keramika 
i porcelán.
Až do konce letošního roku ještě 
lze zhlédnout výstavu Fenomén 
továrny Heller & Schiller – historie 
výroby hraček Husch v  Horním 
Litvínově. Firma Viktora Hellera 
a Ernsta Schillera začala jako jed-
na z  prvních v  Československu 

vyrábět mechanické vláčky a autíč-
ka na pérový pohon. Výroba hraček 
začala již v  roce 1925 a  pokračo-
vala až do roku 1938, kdy majitelé 
židovského původu museli odejít 
z  vedení firmy. Na výstavě jsou 
k vidění nejen hračky z plechu, ale 
i  ze dřeva, poprvé jsou vystaveny 
hračky z období pokračující výroby 
v  letech 1938–1945, pod vedením 
německé firmy Kurt Schmidt&Co. 
V expozici nechybí funkční elektri-
fikované kolejiště sestavené z  ple-
chových železničních hraček znač-
ky HUSCH a diorámata s hračkami 
Husch představující historické udá-
losti z dějin Československa. 
Ve stálé expozici zámku jsou sochy 
Stanislava Hanzíka. V  galerii jsou 
vystaveny busty známých herců 
R. Hrušínského, V. Brodského, J. Ke-
mra, S. Neumanna nebo oceněná 
díla v  zahraničí Svářeč, B.  Hrabal. 
K  vidění jsou fotografie Josefa 
Sudka a  film Petra Skaly o  díle 

akademického sochaře Stanislava 
Hanzíka. Některé z  vystavených 
soch se objevily v  českém filmu 
Pupendo. Trochu recese nezaškodí 
– výstava Vánoce a Velikonoce po 
celý rok nabízí inspiraci na tradiční 
i  zcela netradiční vánoční a veliko-
noční výzdobu. Jedná se o přehlídku 
nápadů, řemesel, zručnosti a  dob-
rého vtipu s využitím i neobvyklých 
materiálů.
Po celé léto jsou každou středu při-
praveny koncerty na nádvoří zám-
ku Valdštejnů. Těšit se můžete na: 

20.  června – Kvinta, 27.  června – 
Stráníci, 4. července – Iva Boušová 
– To je ta písnička pro tebe, 11. čer-
vence – Stráníci a  Míra Ošanec, 
18. července – Kvinta, 25. července 
– Krušnohorka, 1. srpna – Iva Bou-
šová – To je ta písnička pro tebe, 
8. srpna – Krušnohorka, 15. srpna 
– Stráníci, 22. srpna – Krušnohor-
ka, 29. srpna – Iva Boušová – To je 
ta písnička pro tebe. (pr)

TIP NA VÝLET

KONTAKT 
ul. Mostecká čp. 1, www.litvinov.cz
OTEVŘENO 
středa–neděle 10–12, 13–17 hodin 
(úterý pouze po telefonické 
domluvě a jen pro skupiny, 
prohlídky v každou celou hodinu); 
pokladna: tel. 603 151 600, 
vstupné (v ceně vstupného jsou 
zahrnuty prohlídky všech expozic 
v zámku): dospělí 50 Kč, důchodci 
30 Kč, děti a studenti 20 Kč, 
rodinné vstupné 90 Kč.
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Agentura domácí péče 
ACME se o nemocné na Ús-
tecku stará už devatenáctým 
rokem. Tým sestřiček se sta-
rá o pacienty, kteří už nepo-
třebují soustavnou nemoc-
niční péči, ale kvalifikovanou 
ošetřovatelskou péči. Služba 
domácí péče je hrazena z ve-
řejného zdravotního pojištění 
a není určena jen seniorům. 
Pojišťovny tyto služby hradí 
i dětem a mladším lidem.

Jak taková domácí péče 
skutečně funguje?

K vitální pětaosmdesátileté 
paní Aleně z Krásného Března 
dochází sympatická sestřička 
Milena Bejdová každý pracov-
ní den. O víkendech se sestřič-
ky střídají, podle toho, která 
má službu. Pacientka prodě-
lala spinální karcinom a ses-
třička jí ošetřuje ránu, pomáhá 
s převazy nebo odebírá krev. 
„O tom, že existuje domácí 
péče ACME, jsem se dozvěděla 
v nemocnici, tam mi poradili. 
Moc lidí to neví, přitom to hra-
dí pojišťovna,“ říká hned úvo-
dem paní Alena.

Z obyčejného „boláku“ 
byla rakovina

K lékaři šla paní Alena s ne-
hojícím se „bolákem“ na noze, 
ze kterého se vyklubal spinální 
karcinom s metastázemi. Léčí 

se více než rok a stále dochá-
zí na kontroly na kožní a na 
onkologii. Ránu jí musí sestra  
každý den ošetřit a převázat. 

Práce domácí sestry není 
pro každého

Všechny sestřičky, které se 
o nemocné takto starají, musí 
být vystudované zdravotní 
sestry. To ale k tomu, aby dě-
laly tuto práci dobře, nestačí. 
„Tato práce není pro každého. 
Člověk musí být samostatný. 
Na rozdíl od nemocniční pra-
xe nemáme po ruce kolegyni 
nebo lékaře. Musíme se umět 
samostatně rozhodnout se 
a poznat, kdy je čas lékaře na 
pomoc zavolat,“ popisuje ses-
třička. Kolik sestra zvládne za 
den pacientů, záleží na tom, 
jakou péči potřebují.

Jedna sestra většinou na-
vštěvuje stále stejné klien-
ty. To je výhodou, protože se 
dobře znají a vědí, co potře-
bují. „Domácí péče je posky-
tována nemocným všech vě-
kových kategorií. Pečujeme 
o nemocné s různými diagnó-
zami a poskytujeme i hospi-
covou péči,“ dodává Milena 
Bejdová.

Na pomoc se můžu vždy 
spolehnout

„Za tu dobu, co ke mně Mi-
lenka chodí, tak si nepamatu-
ji, že by měla špatnou náladu, 
že by mi nepomohla. Musím 
napsat velké poděkování na 
agenturu ACME. Nejen ona, 
ale i víkendové sestřičky jsou 
moc ochotné,“ uzavírá paní 
Alena.  (pr)

Díky sestřičkám z ACME 
můžete stonat doma

Bolestem nohou lze předejít pečlivým výběrem obuvi
LÉKAŘ RADÍ

Několik měsíců trpím bo-
lestmi nohou, které mi od 
paty přecházejí do lýtek 
a kolene. Otoky ale nemám. 
Masti proti bolesti nepomá-
hají a můj obvodní doktor 
mi radí jen ulevovat nohám. 
To ale také nepomáhá. Co 
mám dělat?

Alenka Kášková, 
Chomutov

Nejčastější příčinou je 
vzhledem k věku propadání 
se klenby nožní. A to podélné 
i příčné. Měla byste navštívit 
odborníka – ortopeda. Po-
kud je nález menší, tak stačí 

nosit kompenzační pomůcky 
– vložky nejlépe individuálně 
vyrobené, klenkové pásky, sr-
díčka, korektory palce, mezi-
prstní vložky. K tomu řádná 
péče o nohy, vířivky nebo elekt-
roléčba proti bolesti. 

Pokud je nález větší, tak se 
dají použít obstřiky kloubů 
nebo meziprstních prostor, 
hodně účinná je rázová vlna 
na bolestivá místa. Samozřej-
mě se dají tyto bolesti řešit 
i operačně. Nejčastější operací 
je operace palce, a to pro val-
gozitu a artrozu. 

Typů operací je mnoho 
včetně náhrad kloubu. Vždy 

je potřeba typ operace indi-
viduálně posoudit. Provádě-
jí se i ve vyšším věku operace 
hlavně na příčné klenbě nebo 
tzv. operace prstů. K pre-
venci patří nošení pohodlné 
a kvalitní obuvi s podpatky 
max. do 4 cm s kvalitní stél-
kou. Většině deformací lze 
zabránit pečlivým výběrem 
obuvi.  (pr)

KONTAKT
MUDr. Jiří Madar
Klinika TORNERO s.r.o. 
www.klinikatornero.cz

Existuje nějaké časové omeze-
ní, dokdy člověk musí nastou-
pit do lázní? Chtěla bych do 
lázní jet až v zimě, ale to prý už 
na ně nebudu mít nárok.
Časové omezení u  lázeňské lé-
čebně rehabilitační péče existuje. 
Navíc je třeba říci, že lázeňská léč-
ba je pojištěnci hrazena, jen jde-li 
o  nezbytnou součást léčebného 
procesu a tehdy, kdy je indikova-
ná podle příslušných zákonných 
norem. Nejedná se o  rekreaci, 
takže je sice možno přihlédnout 
k přání pojištěnce, že by nechtěl 
jet do lázní v  zimním období, 
ale toto přání není pro vystavení 
návrhu určující. A skutečně může 
nastat situace, kdy by pacient 
kvůli požadovanému odkladu 
nástupu do lázní svůj „nárok“ na 
ně ztratil. Časových omezení pro 
lázeňskou péči je víc. Prvním je 
v  některých případech limit sta-
novený u  dané indikace přímo 
v indikačním seznamu pro lázeň-
skou léčebně rehabilitační péči. 
Podobná podmínka ale existuje 
i  u  některých dalších indikací, 
kde lázeňská léčba nenásleduje 
po žádné operaci, transplantaci 
a jiných chirurgických výkonech. 
Další časový limit je dán platností 
návrhu a  počítá se od doby vy-
stavení návrhu. Jestliže se jedná 
o  komplexní lázeňskou léčebně 
rehabilitační péči třeba v I. pořa-
dí naléhavosti, musí pacient na-
stoupit lázeňskou léčbu do jed-
noho měsíce od data vystavení 
návrhu ošetřujícím lékařem. 
 Oldřich Tichý, VZP

OTÁZKA PRO

Na sestřičky nedá paní Alena dopustit  foto: sl
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Jubilující sbormistr Vlastimil Kobrle: Moje žena mě rozmazluje
Vlastimil Kobrle je bývalý profesor Univerzity Jana 
Evangelisty Purkyně, zakladatel a sbormistr Ústeckého 
dětského sboru. Založil jej v roce 1966 společně se svou 
manželkou Annou a vedli ho dlouhých 45 let. Na jaře 
oslavil emeritní profesor Kobrle životní jubileum velkým 
narozeninovým koncertem.

ROZHOVOR

Narodil jste se ve 
Valdicích, studoval 
v Praze. Jak jste se vlastně 
dostal na sever Čech?

V době, kdy jsem končil svá 
studia, se nastupovalo do škol 
na takzvané umístěnky. A já 
jsem dostal umístěnku do Ve-
lemína. Tam se nakonec uká-
zalo, že novou sílu nepotřebují, 
a přemístili mě do Třebenic.

Byl jste v šedesátých 
letech učitelem 
v Třebenicích na 
Litoměřicku. Jaké to bylo? 

Třebenice jsou městečko 
a osmiletá základní škola byla 
spádovou pro žáky z okolních 
vesnic. Nepociťoval jsem rozdíl 
mez venkovskou a městskou 
školou.

Bydlel jste v Třebenicích, 
nebo v Ústí?

Bydlel jsem v Malých Žer-
nosekách a do Třebenic jsem 
dojížděl.

V roce 1960 jste začal 
pracovat na budoucí 
Pedagogické fakultě 
v Ústí. Jak se to událo?

Po úspěšném studiu na Vy-
soké škole pedagogické v Praze 

jsem byl na svou žádost přelo-
žen na tehdejší Pedagogický 
institut v Ústí nad Labem, kde 
jsem setrval čtyřicet let, až do 
důchodu.

A později jste se už ocitl na 
katedře hudební výchovy 
Pedagogické fakulty. 
Muzika byla od malička 
pro vás tou nejzásadnější?

K muzice jsem tíhl odma-
la. V deseti letech jsem se začal 
učit hrát na housle a zároveň 
jsem začal chodit do Kűhnova 
dětského sboru.

Chtěl jste vlastně být 
učitelem od malička? 
Nebo spíš muzikantem, 
nebo zpěvákem… Co o tom 
rozhodlo?

Mým eminentním zá-
jmem byla kantořina, a proto 
jsem studoval na Amerlingo-
vě učitelském ústavu v Pra-
ze a později Vysokou školu 
pedagogickou.

V roce 1966 jste 
s manželkou založili 
Ústecký dětský sbor. Co 
vás k tomu vedlo?

Sám jsem zpíval ve sborech, 
po dětském sboru to byl Český 

pěvecký sbor a Pěvecké sdru-
žení pražských učitelů. V Tře-
benicích jsem založil a vedl 
dětský sbor a po mém odcho-
du do Ústí v roce 1960 jsem se 
snažil také zde založit dětský 

sbor, ale nebylo to jednodu-
ché. Nejprve se mi podařilo za-
ložit malý dětský sbor v ústec-
kém rozhlase a teprve v roce 
1966 jsem založil Ústecký dět-
ský sbor, jehož základem byl 

Vlastimil Kobrle s manželkou Annou při  koncertu k profoserovým devadesátinám v Severočeském divadle  foto: archiv Vlastimila Kobrleho a Daniel Šeiner

Se sborem, který vedl pětačtyřicet let, procestoval Vlastimil Kobrle skoro celý svět  foto: archiv Vlastimila Kobrleho
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Jubilující sbormistr Vlastimil Kobrle: Moje žena mě rozmazluje
ROZHOVOR

Profesor Vlastimil Kobrle

Narodil se 18. března 1928 ve Valdicích. 
Vystudoval Pedagogickou fakultu 
Univerzity Karlovy (1950) a  Vysokou 
školu pedagogickou (1959). V  letech 
1952–60 byl učitelem základní školy 
v  Třebenicích, od roku 1960 působil 
jako asistent na Pedagogickém insti-
tutu v Ústí nad Labem, později se stal 
asistentem Katedry hudební výchovy 
Pedagogické fakulty. Získal titul do-
cent, profesor a v roce 2000 emeritní profesor. Od roku 1996 
je členem oborové rady doktorského studia hudební teorie 
a pedagogiky. V roce 1966 založil Ústecký dětský sbor, jehož 
byl sbormistrem společně se svojí manželkou Annou Kobrlo-
vou. Stál u zrodu Mezinárodního sborového festivalu v Ústí 
nad Labem. 

PROFIL

rozhlasový sbor a školní sbor 
Josefa Říhy, s kterým jsem 
v počátcích spolupracoval. 
Téhož roku jsem získal pro 
spolupráci i mou manželku, 
tehdy Brůnovou, která vedla 
přípravné sbory.

Podle čeho se vlastně 
vybírají zpěváci do sboru? 
Musejí umět zpívat…ale 
jak ho sestavit, aby to 
prostě ladilo?

Děti do sboru jsme vybí-
rali na školách. Chodili jsme 
do škol a se souhlasem ředi-
telů jsme vybírali zpěváčky 
v 1. a 2.  třídách. Podmínkou 
přijetí byl zdravý hlas, čistá in-
tonace a hudební paměť. Děti 
chodily nejprve do příprav-
ných sborů Včelka a Cvrček 
a odtud přecházely do hlavního  
sboru.

Jak často sbor 
nacvičoval?

Zkoušky sboru byly dva-
krát týdně, a to v pondělí a ve 
čtvrtek a o jarních a letních 

prázdninách sbor jezdil na tý-
denní soustředění.

Cestovali jste po celém 
světě a měli spoustu 
pozitivních ohlasů. Na co 
jste nejvíc pyšný?

Největší uspokojení mám 
z toho, že děti, které prošly 
sborem, tato práce kultivovala 
a učinila je slušnými a odpo-
vědnými občany. Při koncert-
ních zájezdech do ciziny se roz-
šířily jejich obzory a navázaly 
přátelské kontakty, které trvají 
dodnes. V neposlední řadě pak 
získaly hezký vztah k hudbě.

A s ohledem na to 
cestování. Jaké to bylo? 
Zažil jste jistě i horké 
chvilky…

Hezkých chvil bylo mno-
ho, ale nejhezčí bylo vždy, 
když jsem viděl na dětech 
uspokojení a radost na kon-
certních vystoupeních. Horké 
chvilky jsem zažil například 
v Americe, když jedna díven-
ka ztratila pas. Museli jsme na 

velvyslanectví do Washingto-
nu pro náhradní. A nebylo to 
bez komplikací.

Co vám v osobním životě 
práce se sborem a s dětmi 
dává a co bere?

Práce se sborem mě vždy na-
plňovala uspokojením, což bylo 
umocňováno tím, že jsme tuto 
práci mohli dělat spolu s man-
želkou. Nikdy jsem neměl po-
cit, že by mi něco brala, spíše 
naopak. Přinášela mi radost.

Mění se zájem dětí 
o sborové zpívání?

Řekl bych, že ano. Dnes mají 
děti větší možnosti při naplňo-
vání svých volnočasových akti-
vit a mnohdy u jedné nevydrží 
a chtějí vyzkoušet i další. Proto 
je obtížnější udržet jejich zájem. 

Jakou skladbu jste se 
sborem nejraději zpívali?

Oblíbených skladeb bylo 
více. Mezi nejoblíbenější patři-
ly skladby polyfonní a ze skla-
deb soudobých skladatelů to 
byla například od Zdeňka Po-
loláníka - Vávra, nebo cyklus li-
dových písní z Chodska v úpra-
vě Slavoje Princla. V oblibě dětí 
byla i skladba od Leonarda 
Bernsteina Amerika.

Nedávno proběhl 
narozeninový koncert 
Ústeckého dětského 
sboru k vašemu 
životnímu jubileu, jak se 
vám líbil?

Velmi mě potěšilo, že se 
tento koncert uskutečnil, což 
je zásluhou současných sbor-
mistrů manželů Zemanových. 
Jim patří i můj dík za to, že 
Ústecký dětský sbor i nadá-
le pokračuje ve své činnosti. 
Koncert byl pečlivě připrave-
ný a proběhl v úžasné přátel-
ské, až rodinné atmosféře.

Nutili jste se ženou vaše 
děti ke zpěvu? Kolik jich 
vlastně máte? A zpívají?

Máme spolu jednoho syna 
Vlastimila, který odmala zpí-
val ve sboru a zároveň se učil 
hře na housle, které se vě-
noval i při svém dalším stu-
diu na konzervatoři a AMU. 
V současnosti je 1. koncert-
ním mistrem Symfonického 
orchestru českého rozhlasu 
v Praze a vedoucím Filharmo-
nického komorního orchestru 
v Praze.

Jakou hudbu máte 
nejraději k poslechu?

Nejraději poslouchám 
takzvanou vážnou hudbu, 
kterou jsem vyučoval i na Pe-
dagogické fakultě, a samo-
zřejmě skladby sborové.

Jste v seniorském věku. 
Jak se vám vlastně v Ústí 
žije? 

V Ústí žiji přes čtyřicet let 
a líbí se mi tady. Žiji spoko-
jeně, na čemž má velkou zá-
sluhu moje žena, která mě 
rozmazluje.

Vlastimil Kobrle s manželkou Annou při  koncertu k profoserovým devadesátinám v Severočeském divadle  foto: archiv Vlastimila Kobrleho a Daniel Šeiner
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Mezibořské slunce letos už počtvrté

Co viděl nováček?

Oslava narozenin

Z KLUBŮ

I v červnu jsme u nás v do-
mově pro seniory oslavili na-
rozeniny. Tentokrát se na akci 
sešli klienti narození v měsíci 
červnu. Pro oslavence byl při-
praven slavnostně prostřený 
stůl s domácím zákuskem, ká-
vou a přípitkem na zdraví. Bě-
hem posezení si klienti zavzpo-
mínali na místo svého narození 
a bydliště. Na závěr všem osob-
ně popřál a květinu předal pan 
ředitel.

Domov pro seniory Žatec

V letošním roce se konal 
čtvrtý ročník zahradního se-
tkávání seniorů v Domově so-
ciálních služeb Meziboří s ná-
zvem Mezibořské slunce. Do 
přípravy celé akce se zapojili 
všichni zaměstnanci domo-
va a dobrovolníci. Dopoled-
ne soutěžní klání doprovázela 
cimbálová kapela „Vinohra-
dy“. Po dobrém obědě již všich-
ni netrpělivě očekávali vy-
hlášení výsledků. Po celý den 
bylo zajištěné bohaté občerst-
vení, a tak každý mohl ochut-
nat např. grilovaný špekáček 

a zapít jej pivem, slaný či slad-
ký zákusek ke kávě, který již 
tradičně upekli zaměstnan-
ci Domova sociálních služeb 
Meziboří, p. o. Všem, kteří se 

podíleli na tom, že „Meziboř-
ské slunce“ celý den příjemně 
„hřálo“ a bavilo všechny, kte-
ří k nám zavítali, patří velké 
díky. Díky, které směřují ke 
sponzorům, zaměstnancům 
Domova pro seniory Meziboří, 
p. o., studentům Střední od-
borné školy Scholy Humani-
tas z Litvínova, Gymnázia Lit-
vínov a jejich pedagogickým 
doprovodům, žákům základ-
ní školy v Meziboří, jejich pa-
ním učitelkám a samozřejmě 
dobrovolníkům. 

 DSS Meziboří

Dubfest 2018

Máte pravdu, divný název. 
Bude vysvětleno. Byl jsem na 
zajímaném setkání Asocia-
ce turistických oddílů mláde-
že ČR. Ale protože silně věřím 
v telepatii, chtěl jsem být ve 
13 hodin doma. Povedlo se. Za-
řídil jsem si několik drobností 
a již se objevila vrchní sest-
ra se slíbeným převazem. Na-
jednou slyším z jídelny milou 
hudbu. Divím se. Vrchní sestra 
se směje a říká: „Včera a dnes 
dopoledne jste zde nebyl, a tak 
víte, že je dnes 1. června 2018, 
ale nevíte, že slavíme 20 let 
našeho domova – Domova 
pro seniory Podbořany. Pro-
to rychle do lékárny a samo-
zřejmě do jídelny.“ Ano, zde 
jsem viděl úchvatné vystou-
pení našich sestřiček a někte-
rých zaměstnanců. Vystoupení 
připravily tajně, a tak to bylo 
velké překvapení. Viděl jsem 
celou řadu vystoupení diva-
delních ochotníků, ale i profe-
sionálů. Dívám se a dívám. Ale 
je třeba si spojit jejich krásné 
oblečení (garderobu, kostýmy) 
s milým zpěvem a tancem. Po 

tomto krásném vystoupení ne-
trvalo ani 15 minut, a objevili 
se v krásných tanečních úbo-
rech. Jen jakou měly trpěli-
vost s našimi pokusy o tanec. 
Přichází přestávka. Dostává-
me dárky a občerstvení. Uvě-
domuji si, že jsem nejen viděl 
a slyšel, ale jsem naplněn neza- 
pomenutelnými pocity. A teď 
mne napadá, že jsme jim ani 
dostatečně nepoděkovali. Tak 
ještě jednou díky, díky. Přidá-
vám to malé nedůležité vysvět-
lení: nováček – jsem tu teprve 
necelé 4 měsíce. Tak mohou 
promluvit i ty a ti, které a kteří 
více pamatují.

Milan Zelenka, DpS Podbořany

Filipovské olympijské  
hry – dravci, sovy, pěvci 

Během tradičních Filipo-
vských olympijských her si 
mohli naši senioři prohléd-
nout i nejrůznější druhy lé-
tajících dravců. Všichni byli 
překvapeni, co všechno tito 
opeřenci dovedou. 

Domov Srdce v dlaních, Jiříkov

Výlet do lesní  
obory ve Mstišově

Senioři z Krásného Břez-
na se vydali do lesní obory 
ve Mstišově, kde si prohlédli 
nejrůznější zvířata a některá 
z nich i vlastnoručně nakrmi-
li. Už teď se těší, kam pojedou 
příště. 
Domov pro seniory Krásné Březno

První velké festivalové odpo-
ledne prožili 12. června klienti 
MěÚSS Jirkov a další hosté, kte-
ří se přišli na naši akci podívat 
i s panem starostou a paní mís-
tostarostkou. Přesto, že odpole-
dne začalo drobným deštíkem, 
všichni byli stateční a vydrželi. 
Užívali si vystoupení písničkáře 
Jindry Kejaka, taneční skupiny 
Medovina s jejich country tanci, 
africké tance v podání seskupe-
ní Taratibu a skupiny Makovec. 
Pro všechny bylo připravené pi-
večko, buřty, buchty a další dob-
roty. Počasí se vylepšilo, a jak 
čas běžel, bylo čím dále tepleji, 
i když někteří už se zahřáli tan-
cem. Děkujeme tedy všem zú-
častněným, hostům, účinkují-
cím i sponzorům za vydařenou 
akci.

Blanka Koblicová, MěÚSS Jirkov

Pálení čarodějnic na Bukově
Lidový zvyk přivítat jaro 

pálením čarodějnic držíme 
i u nás v Domově pro seniory 
Bukov. Ve čtvrtek 3. května se 
obyvatelé domova sešli v atriu, 
kde již stála vatra s vyrobenou 
čarodějnicí. Místo otevřené-
ho ohně jsme ale zapálili gril. 
Klienti si tak mohli nechat 
ogrilovat uzeninu, posedět 
a popovídat si. Sluníčko nám 
zrovna nesvítilo, ale to nám 
náladu z příjemně prožitého 

odpoledne nepokazilo a těší-
me se na další hezké posezení.

Dana Muziková, DpS Bukov

S aktivní zálohou 
Na konci 

června naši 
klienti strá-
vili společ-
né odpoled-
ne s vojáky 
v aktivní zá-
loze. Ti na-
šim klientům předvedli živou 
akci se střelbou a dýmovnice-
mi, nebo například ošetření 
raněného. Vše bylo zakončeno 
společným grilováním.
Domov pro seniory Krásné Březno



Senioři 
z Domo-
va Srdce 
v dlaních 
si užívali 
další Lipo-
vský sou-
těžní den. 
Čekala na ně řada nejrůzněj-
ších soutěží a aktivit a už teď 
se všichni těší na další ročník 
akce. 

Domov Srdce v dlaních, Jiříkov
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Zahradní slavnost k výročí vzniku republiky

Z KLUBŮ

Lipovský soutěžní den 

V Domově pro seniory 
v ulici Barvířská v Mostě jsme 
si připomněli krásné a vý-
znamné výročí vzniku samo-
statné Československé repub-
liky uspořádáním zahradní 
slavnosti.

Na zahradní slavnosti, kte-
rá se konala celý den, jsme 
strávili krásné chvíle plné 
hudby, tance, smíchu a růz-
ných představení, která pro 
nás připravili vystupující 
z mosteckých škol a zájmo-
vých kroužků. Na pořádné 
oslavě také nesmí chybět něco 
dobrého k snědku a pití, a tak 
se naši senioři mohli občerst-
vit kávou a dortem, snědlo se 
ho přes osm kilogramů! Do-
konce si uživatelé mohli ak-
tivně zasoutěžit na dvou sou-
těžních disciplínách, nebo se 
nechat vyfotit ve fotokoutku.

Po zahájení ředitelem or-
ganizace Ing. Martinem Stra-
košem, náměstkyní primátora 
Ing. Markétou Starou a ve-
doucí zařízení Mgr. Radkou 
Tížkovou se postupně před-
stavili různí interpreti, kteří 

si připravili pestrý program. 
Z Mateřské školy, ul. Hutnická 
přišly nejmenší děti zatančit 
a zazpívat, od dětí ze ZUŠ F. L. 
Gassmanna jsme mohli zhléd-
nout taneční vystoupení a žáci 
5. třídy z 11. Základní školy si 
pro seniory dovezli představe-
ní o významných osobnostech 
české historie, do kterého děti 
aktivně zapojily naše seniory. 

Nesmíme také zapomenout 
zmínit zaměstnance Domo-
va pro seniory, ul. Barvířská, 
kteří si pro své uživatele při-
pravili sestřih lidových tanců 
z počátku 20. století. Odpole-
dní program byl stejně nabitý 
jako ten dopolední, opékání 
vuřtů, ochutnávka piva va-
řeného zde v Mostě, Dudác-
ká kapela pod vedením pana 
Otty Lišky, taneční vystoupe-
ní studia Kamily Hlaváčiko-
vé, kapela Melodie a na zá-
věr vystoupení sboru Perlička 
z 11. Základní školy v Mostě. 
I přes větrné počasí byla akce 
velmi úspěšná, na dopolední 
program dorazilo sedm desí-
tek uživatelů našeho zařízení 
a na odpolední program byla 
účast přibližně stejná. Lidé 
přicházeli, odcházeli, užíva-
li si celodenní program a po-
chvalovali si nejen vystupují-
cí, ale také občerstvení, které 
bylo pro ně připraveno. Děku-
jeme všem zaměstnancům za 
spolupráci a podporu. Příští 
rok opět na viděnou.

DpS ul. Barvířská v Mostě

Letní výtvarná dílna 
s MŠ Slunečnice 

Naši klienti se spolu s dět-
mi z Mateřské školy Slunečni-
ce sešli na další, tentokrát letní 
výtvarné dílně. I tentokrát se 
ve velkém malovalo, kreslilo 
a vyrábělo. 

Domov Srdce v dlaních, Jiříkov

Když je žena ženou v jirkovském domově
Zcela neobvyklé odpoled-

ne zažili klienti MěÚSS Jirkov, 
když za nimi dorazila skupi-
na žen, která se rozhodla o ně 
celé odpoledne pečovat. A tak 
si celé odpoledne všichni uží-
vali masáže obličeje, krku, ru-
kou, péči vizážistek nebo kos-
metiku.„Nechyběla také módní 
přehlídka určená opravdu ne 

pro dvacetileté modelky, ale 
pro zralé ženy, které se dovědě-
ly, jaké barvy nosit a kterým se 
vyhnout. Pro zpestření přehlíd-
ky na závěr vpluly do sálu ne-
věsty a vnesly tam i trochu nos-
talgie. Dámy si svoje hýčkání 
užívaly a překvapivě si odpole-
dne chválili i pánové,“ popisuje 
akci Blanka Koblicová z MěÚSS 

Jirkov. Velké díky za akci patří 
paní Leoně Hrnkové, která kli-
entům domova umožnila pro-
žít krásné odpoledne a mnoho 
lidí potěšit. „Při rozloučení slí-
bila paní ředitelka, že to neby-
lo odpoledne poslední, a tak se 
všichni mohou těšit na příště,“ 
dodává Blanka Koblicová.

Blanka Koblicová, MěÚSS Jirkov

Krásnobřezenská  
malá univerzita

V červenci u nás v domově 
proběhl další kurz v rámci naší 
Krásnobřezenské malé uni-
verzity, tentokrát na téma živá 
exotika. Celý kurz vedla naše 
pečovatelka Sandra Plachá. 
Také proběhlo předání certi-
fikátů za účast na předchozích 
přednáškách.
Domov pro seniory Krásné Březno

Zmrzlinový pohár
Na konci května jsme se 

s uživateli domluvili, že bychom 
si společně mohli udělat zmrz-
linové poháry. Každý se s chu-
tí zapojil do práce. Zmrzlinové 
poháry byly ozdobeny ovocem, 
šlehačkou a nastrouhanou čo-
koládou. Všichni si na něm ve-
lice pochutnali a bylo to pro nás 
všechny prima osvěžení.

DZR Krásná Lípa

Liga zábavy ve stylu retro v Citadele
Dynamika, tanec a soutěže, 

to všechno proběhlo v průběhu 
oblíbené Ligy zábavy pro seni-
ory dne 6. 4. 2018 v Citadele, 
která proběhla v duchu veliko-
nočním a vítání jara. V letoš-
ním roce uběhlo devět let od 
vzniku naší první Podkrušno-
horské ligy, která se uskutečni-
la poprvé 28. 3. 2009. Pokaž-
dé se senioři z celého regionu 
Mostecka, kde máme celkem 
21 klubů s celkovou kapaci-
tou 1980 členů, snaží zajistit 
program z vlastních řad, a tak 
pobavit všechny přítomné. 
Nechybí ani tradiční soutěže 
mezi kluby a výborná hudba. 
V soutěži, která byla tematicky 

zaměřena na nejvýznamněj-
ší křesťanské svátky v roce 
získlali po zásluze absolutní 
prvenství členové z litvínov-
ského klubu č. 2. Na krásném 
druhém místě se umístil klub 
Braňany a třetí místo si od-
nesli členové z klubu Mezibo-
ří. O hlavní program se tento-
krát postarali členové klubu č. 
6 v Litvínově. Nápad, který se 
zrodil koncem minulého roku, 
mohl být úspěšně realizován 
a byl bez nadsázky zvládnut 
na výbornou. Proběhla velká 
módní retro přehlídka dopro-
vázená nejúspěšnějšími hity 
z let šedesátých až osmdesá-
tých. Členové z litvínovského 

klubu č. 6 svým vystoupením 
výrazně přispěli k vynikají-
cí náladě. Vždyť bezmála 300 
lidí v sále litvínovské Citade-
ly je toho důkazem, a mohli si 
tak nostalgicky zavzpomínat 
na své mládí. Podkrušnohor-
ská liga zábavy patří k nejoblí-
benějším aktivitám pro senio-
ry a stále se vyvíjí o další nové 
a obohacující prvky. Senioři si 
dnes dokáží potřebným zápa-
lem vytvořit svůj vlastní pro-
gram a o to je to zajímavější. 
Již nyní se těšíme na další Ligu 
zábavy, která proběhne kon-
cem roku v duchu adventním.

Ilona Marková  
a Blažena Lochovská
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Mezigenerační hry už pošestnácté v Dubí

Z KLUBŮ

V Podkrušnohorských do-
movech sociálních služeb 
v Dubí Na Výšině měli celkem 
napilno. Konaly se zde XVI. 
Mezigenerační hry. Tato akce 
je, nejen zde, velmi oblíbená. 
Jedná se o skvělou příležitost 
k setkání dvou „vzdálených“ 
generací. A proto se jednotlivá 
družstva skládají vždy ze tří se-
niorů a tří dětí. Děti, které při-
šly ze Základní školy v Dubí 2, 
byly k seniorům ohleduplné 
a nápomocné. Zcela automatic-
ky jim pomáhaly s úkony, které 
pro ně byly obtížné. Děti a se-
nioři se vzájemně povzbuzova-
li a chválili za své výkony. Akce 
se zúčastnilo 9 družstev z celého 
kraje. Přičemž tři týmy jsou do-
mácí a šest jich přijelo ze spřá-
telených domovů. Družstva se-
niorů každý rok doplňují děti ze 
základní školy v Dubí 2. Všichni 
účastníci soutěžili, seč jim síly 
stačily, a personál se činil, aby 
vše mělo hladký průběh a účast-
níci se zde cítili dobře. Tématem 
letošních her byly Prázdniny na 
statku a tomu byly přizpůsobe-
ny i jednotlivé disciplíny. Cpaly 
se „jitrnice“, skládaly se postupy 

výroby (například chleba, vlny, 
sýru), poznávala se zvířátka 
podle zvuku, házela se vejce do 
koše a další. Celkem se soutě-
žilo v devíti disciplínách. Ne-
chybělo ani obvyklé polední 
překvapení. Letos přišla Balón-
ková Evička, aby malým i vel-
kým ukázala, co všechno se dá 
z balonků vytvořit. Děti si od-
nesly berušky, kachničky, šavle, 
tučňáky, pavouka, Spiderma-
na a vypadaly hodně nadšeně. 
Mezi jednotlivými družstvy byly 
jen velmi malé rozdíly, ale první 
místo nakonec zůstalo po hod-
ně dlouhé době v Podkrušno-
horských domovech sociálních 
služeb, konkrétně v Domově Na 
Výšině. Druhé místo vybojova-
lo družstvo DSS Litvínov. Třetí 
místo zůstalo vlastně také v po-
řádající organizaci, a to v Do-
mově na Ruské ulici. Na závěr 
jsme nerozdávali jen diplomy 
a ceny, ale protože všechny děti 
podaly skvělé výkony a bojova-
ly čestně, byly pro ně připrave-
ny malé pozornosti. Odpolední 
program pokračoval vystoupe-
ním skupiny Olí, která rozhý-
bala kdekoho a sklidila velký 

úspěch. Tančilo se, klábosilo, 
zpívalo a poslouchalo. Podle 
úsměvů ve tvářích dětí i dospě-
lých usuzujeme, že se i letos tato 
akce všem líbila. Vždycky jsme 
velmi rádi, když se takovýto den 
vydaří, vše proběhne hladce 
a všichni jsou spokojeni. Každý 
z nás, kdo se na přípravě podí-
lel, si odnesl dobrý pocit dobře 
odvedené práce a spoustu ener-
gie, kterou nám dodaly úsměvy 
všech kolem nás. Nezbývá než 
poděkovat všem za jejich účast 
– především potom panu učite-
li a paní učitelce ze ZŠ Dubí 2, 
že s dětmi přišli, personálu za 
jeho nasazení a ochotu, dětem 
a všem účastníkům potom za 
jejich úsměvy a dobrou náladu. 
Děkujeme tedy a těšíme se zase 
na příští rok.

Katřina Zemanová, Dubí

Už 17. ročník Seniorské šlápoty se vydařil
V polovině června se konal 

už 17. ročník Seniorské šlápo-
ty. Pořadatelem této akce byla 
Městská správa sociálních slu-
žeb v Mostě. „Jedná se o společ-
nou akci seniorů z domovů pro 
seniory, penzionů pro seniory, 
domů s pečovatelskou službou, 
dětí z denního dětského staci-
onáře a klientů denního staci-
onáře pro mentálně postižené 
občany. Všichni se v rámci akti-
vizačních činností navzájem se-
tkali v krásném prostředí býva-
lého statku, dneska rekreačního 
místa města Mostu na Resslu. 
Letos se akce zúčastnilo přes 
290 osob. Rádi jsme mezi námi 
přivítali také představitele měs-
ta, a to pana primátora Jana 

Paparegu, náměstkyni primá-
tora Markétu Starou, ale také 
ředitele MSSS v Mostě Marti-
na Strakoše. Ti také Seniorskou 
šlápotu společně s účastníky od-
startovali,“ popisuje Michaela 
Nermuťová z mostecké MSSS. 
Pro seniory byly připraveny pro-
cházky dlouhou trasou, ta měři-
la cca 3 kilometry, dále kratší 
trasou, ta probíhala v blízkos-
ti areálu na Resslu. Pro méně 

pohyblivé seniory byl připra-
vený program v místě konání 
akce. Byla to vědomostní a kví-
zová soutěž z oblasti poznávání 
naší fauny a flóry. „Pro všechny 
účastníky bylo připraveno ob-
čerstvení ve formě opečeného 
buřtíku a nápoje. Po celou dobu 
nás provázela příjemná hud-
ba. Na pomoc přišly i studentky 
Střední zdravotní školy v Mostě 
pod vedením své paní profesor-
ky. Letošní 17. ročník naší Seni-
orské šlápoty se vydařil. Všichni 
se mohli vracet do svých domo-
vů spokojeni. Teď na nás čeká 
srpnové Letní setkání seniorů 
na Hipodromu,“ dodává Micha-
ela Nermuťová.

MSSS Most

Lounští senioři 
v Dorfchemnitzu

Završení prvního pololetí 
aktivit Lounského senior klu-
bu – Pomoc bližnímu proběh-
lo v Blockhausu v Dorfchem-
nitzu, kde je nejdelší stůl na 
světě – 42 metrů z jednoho 
kusu dřeva. Je to strom ro-
zříznutý na půl a nechaný 
jako stůl, což je rarita. Tou 
další je pak Kleine Erzgebirge 
v Oederánu – zábava pro 
malé i velké na druhé straně 
Krušných hor. 

Vilma Svobodová,  
Senior klub Louny

Venkovský dvoreček mosteckých seniorů měl úspěch
Městská správa sociálních 

služeb v Mostě se už poněkoli-
káté zúčastnila expozice Šikov-
né ruce našich seniorů v Lysé 
nad Labem, na které bylo vy-
staveno celkem 3142 soutěž-
ních prací z celé České republi-
ky, ale i ze Slovenska. Odborná 

porota vybrala 42 prací k oce-
nění a osm prací k udělení 
zvláštních cen. Náš venkovský 
dvoreček, který byl vyroben 
uživateli domovů pro seniory, 
byl oceněn. Ocenění nás vel-
mi těší a jsme rádi, že jsme byli 
součástí výjimečných prací. 

Expozice zahrnuje lípu srdčitou 
– náš národní strom, babičku, 
dědečka, vnoučata, venkovská 
zvířata a mnoho dalších. Expo-
zice vyjadřuje příběh, vzbuzuje 
pocity a emoce.

Vendula Miletínová 
DpS Barvířská Most

Napsali jste nám: Domov

Jedu autobusem ze Žat-
ce do Podbořan. Pro změnu 
ne přes Radičeves a Sýrovice, 
ale jinudy se školními dětmi, 
přes Libočany atd. Ale bouřka 
nečeká, proudy vody, křižu-
jící se blesky. Takže krajina 
jako by kolem Krásného Dvo-
ra a Buškovic zmizela. Ale au-
tobus již zastavuje na stanici 
Nádražní ulice. Už vidím „náš 
dům“, okna, balkony. Pouhých 
20 metrů a jsem doma. Asi dík 
tomu špatnému počasí si uvě-
domuji, nejen že zde mám svůj 
pokoj s hezkým balkonem, ve 
skříni malou obdélníkovou 
kartičku občanského průka-
zu s trvalým bydlištěm. Ale 
já jsem doma v celém areálu. 
V suterénu je bohatá knihov-
na, je možno využít služeb po-
čítače. V přízemí je zdravotní 
služba s velmi pracovitými, ale 
i milými sestřičkami. Co vše se 
nabízí v tělocvičně: 3x cvičit 
s našimi zkušenými cvičitel-
kami, hrát bocciu, chodit bub-
novat s naší milou Ivankou. 
V pátek canisterapie se psy, ale 
i králíky se známou a úspěš-
nou chovatelkou. A k tomu 
úplné zabezpečení po všech 
stránkách i péče našich zkuše-
ných a moudrých sestřiček. To 
je můj opravdový domov. Pro-
to díky Vám všem za moji spo-
kojenost, která kladně působí 
na moje zdraví.

Milan Zelenka, DpS Podbořany
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Zážitky z výletu roudnických seniorů

Z KLUBŮ

Tepličtí senioři zpívají, 
a tím trénují paměť

Senioři si užili zahradní slavnost 
První letošní zahradní slav-

nost, se uskutečnila už v červ-
nu. Jako každý rok si klien-
ti mohli užít zahradní párty 
s buřty na rožni, pivem a hud-
bou pana Třísky. Počasí se vy-
dařilo, a tak byl o akci velký 
zájem, nejen z řad našich se-
niorů. Akce se zúčastnily také 
klientky klubu Pečovatelské 
služby U Hřiště a klienti orga-
nizace Kamarád LORM s do-
provodem, jejichž zahradní 
slavnost jsme navštívili minu-
lý týden. Všichni se společně 
pobavili, zazpívali a zatančili 
na hudbu pana Třísky a jeho 
dcery. Tímto jim děkujeme 

Na konci dubna jsme jeli 
do kraje Mladé Boleslavi, jako 
obvykle pod vedením Mileny 
Machové. První zastávka byla 
v Kosmonosích. Po pár kro-
cích jsme zůstali stát před krá-
sou Lorety. Kaple neměla jen 
vypracovanou fasádu, ale ce-
lou sbírku soch, reliéfních ob-
razů s biblickými náměty. Měli 
jsme štěstí na průvodkyni, 
úžasná seniorka a lokální pa-
triot. Kaple Loreta, kterých je 
v Evropě málo, ale v Čechách 
poměrně velký počet, dostala 
název podle Loreta, poutního 
místa u jadranského přísta-
vu Ancona v Itálii. Je to na-
podobenina domnělého domu 
P. Marie v Nazaretu, kde byl 
vychováván, spolu se sv. Jo-
sefem, Ježíš. Loretyv Kosmo-
nosích byla vystavěna po ba-
rokním zámku a klášteru 
italským architektem Allipran-
dim. Podnět dal Jakub Čer-
nín z Chudenic. Po prohlídce 
i interiéru jsme se procháze-
li v areálu Lorety, nejblíže je 
kaple sv. Martina. Do očí nám 
padla i Campanilla (zvonice), 
věže kostela Povýšení sv. Kří-
že, zámek. Městečko je boha-
té na památky. Druhá zastáv-
ka byla ve Svijanech, známých 
hlavně výrobou piva. Svijanský 
zámek byl bez průvodce, ale 
potřebné informace jsme zís-
kali v Infocentru, kde byly též 
zajímavosti z Libereckého kra-
je, výstava o škole Montessori 
(tento způsob výuky vystihuje 
„Škola hrou“ našeho J. A. Ko-
menského). I když písemná 
zmínka o Svijanech, respekti-
ve tamním klášteře, je z roku 

1345, renesanční zámek dal 
vystavět Jaroslav z Vartenber-
ka (1567–1578), dalším maji-
telem byl Jáchym Ondřej Šlik, 
který byl popraven na Staro-
městském náměstí v Praze r. 
1621. Největší rozkvět byl za 
Valdštejnů, poté zámek vlast-
nili Rohanové, pak už „jen“ 
úpadek – kdyby zámek ne-
koupil pivovar, s.r.o. Pivovar 
(1564–1998) provedl rekon-
strukci zámku a již za 3 roky 
byl zámek otevřen veřejnosti! 
Dnes je v zámku archeologická 
expozice z doby bronzové, ex-
pozice historická, výstava o pi-
vovarnictví, prohlídka pod-
zemí, fotografická výstava 
o romské kultuře. Nejvíce nás 
zaujala expozice z doby bron-
zové. Také jsme se stali herci – 
po vstupu do výstavní místnos-
ti nás snímalo několik tajných 
kamer a byli jsme na filmovém 
plátně, kde prostor hlídal svi-
janský „Achilles“ v dobovém 
brnění z doby bronzové a me-
čem, který nás doslova „kosil“. 
Oběd v pivovarské restauraci 
se zdejším gulášem a pivem, to 
byla příjemná tečka za zážitky, 
z nichž jen některé jsem mohla 
zaznamenat.

Ještě nás ale čekal zámek 
v Mnichově Hradišti, s opět 

velmi příjemnou a nadšenou 
průvodkyní, tentokrát juni-
orkou. Zámek byl postaven 
na místě pevnosti ze 13. sto-
letí v renesančním stylu. 
O stavbu se zasloužil Václav 
Budovec z Budova, který byl 
též popraven na Staroměst-
ském náměstí v r. 1621. Po-
sléze koupil zámek Albrecht 
z Valdštejna, který ho dal 
přetvořit do barokního sty-
lu. Zámek patřil Valdštejnům 
až do konce 2. světové války. 
Dnes je zámek ve vlastnictví 
státu. Má několik prohlídko-
vých okruhů. Jeden okruh za-
hrnuje kapli, kde je pochován 
právě Albrecht z Valdštejna 
(zavražděný v Chebu r. 1634). 
Také jsme se dozvěděli, že na 
zámku jednala tzv. Svatá ali-
ance (panovníci Ruska, Ra-
kouska a Pruska), která se 
radila, jak v Evropě dále po 
napoleonských válkách. Sídlí 
tu i knihovna s 22 000 svaz-
ky, která byla převezena z Du-
chcova, kde o knihy pečoval 
známý Giacomo Casanova. 
My jsme procházeli příjem-
ným okruhem s autentickými 
interiéry z 18. století. Na tom-
to výletě nám přálo i poča-
sí, a tak jsme měli stále dob-
rou náladu. Napadlo nás, jak 
naše dějiny, a tedy i památky 
jsou na evropské úrovni, jako 
v kterékoli vyspělé evrop-
ské zemi. A česká jména jsou 
snad ve všech oborech lidské 
činnosti! A tedy že hrdost na 
naše předky, která zavazuje, 
je na místě!

Jana Jakešová 
Svaz seniorů Roudnice n. L.

a na další zahradní párty na 
shledanou.

Domov pro seniory  
a pečovatelská služba Žatec

Podvečer nabitý energií
Proč nabitý energií? Protože 

do Městského ústavu sociálních 
služeb zavítala jeho patronka 
zpěvačka a herečka Olga Lou-
nová. Patronka se přijela podí-
vat a zazpívat svým „seniorům“. 
Celý podvečer se krásně povída-
lo a zpívalo, Olga svým tempe-
ramentem a optimismem zapl-
nila celý sál a vtáhla do pohody 
i všechny přítomné, jak klien-
ty, tak personál i jejich rodinné 
příslušníky. Sál tleskal a zpíval, 
kdo mohl, tančil či se pohupoval 
v rytmu. Při závěrečném podě-
kování, kterého se ujaly paní ře-
ditelka Eva Šulcová a místosta-
rostka Jirkova Dana Jurštaková, 

slíbily společně s Olgou, že se ur-
čitě takový večer bude opakovat. 
Následovalo krásné loučení, vše-
obecné fotografování a podepi-
sování. Co si přát víc… než vidět 
všechny usměvavé a spokojené, 
takže už se těšíme na PŘÍŠTĚ.

Blanka Koblicová, Městský ústav 
sociálních služeb, Jirkov

Máte pocit, že vám neslou-
ží paměť? Brzy zjistíte, že vaše 
paměť není vůbec špatná, ale 
jen málo trénovaná. A to mů-
žete lehce změnit. Stejně jako 
to dělají aktivní tepličtí senio-
ři. „Je to jedna z mnoha na-
šich aktivit. Svou ‚seniorskou 
paměť‘ trénujeme pravidelně. 
A to vzpomínáním na lido-
vé a krásně vymyšlené písnič-
ky našeho mládí. Je to dobrý 
způsob. Zpíváme s Miluškou 
Bálešovou, Slávkou a Karlem. 
S kytarou k nám přijde také 
Ivoš Vrábel,“ říká Helena Voc-
tářová z teplické Zvonkohry. 
V Teplicích spojili dvě myš-
lenky. Jednou z nich je právě 
trénování paměti a tou dru-
hou vycházka po městě. „Proč 
sedět v klubovně, když exis-
tují v našem krásném měs-
tě příjemná místa. Přišli Ti, 
kdo právě měli čas a možnost. 
S některými jsme se zdravili 
alespoň přes telefon. Nikdo by 
nevěřil, že z přítomných sen-
začních seniorů jich bylo sedm 
osmdesátiletých,“ dodává He-
lena Voctářová.

Helena Voctářová, Zvonkohra 
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Vystoupení italského 
tenoristy

INZERCE

Po roce k nám opět zaví-
tal italský tenorista Giancarlo 
Ruggieri se svou manželkou 
Soňou, která jeho koncert do-
provází baletním vystoupe-
ním. Na své si přišli především 
milovníci oper a operet, ze kte-
rých nám zazpíval známé árie 
v několika jazycích. Klienti 
mohli slyšet i češtinu, kterou 
zazpíval árii Joj cikán z opere-
ty Hraběnka Marica. Zpestře-
ním byl také baletní doprovod, 
při kterém paní Soňa vystřída-
la několik kostýmů. Klientům 
se koncert velmi líbil a již se 
těší na příští návštěvu.

Domov pro seniory Žatec

BUM fest 

Sociální centrum pro ro-
dinu uspořádalo v červnu již 
2. ročník BUM FESTu na Dvo-
ře sv. Jakuba v Žatci. Jeho cí-
lem je mezigenerační setkání 
spojené s přehlídkou zájmo-
vých kroužků, které využíva-
jí při své činnosti drumbeny 
a jiné rytmické prvky. I náš do-
mov se již po druhé zapojil do 
této akce. Zúčastnili se klienti, 
kteří se u nás pravidelně se-
tkávají při tzv. bubnování, kte-
ré vede paní Benešová ze jme-
novaného sdružení. A tak naši 
klienti měli možnost předvést, 
co i přes pokročilý věk doká-
ží, nejstarší účastnici z našeho 
domova je již 93 let. Senioři si 
užili nejen své vystoupení, ale 
také vystoupení dětí ze škol. 
Akce se velmi vydařila a všich-
ni si užili krásné dopoledne.

Domov pro seniory Žatec

Senioři v Teplicích mají novou 
relaxační zahradu

Senior klub v teplické Čes-
kobratrské ulici otevřel novou 
relaxační zahradu. Je to místo 
setkávání se, kde je možné trá-
vit čas aktivně sportováním, 
posedět s přáteli při grilování, 
ale také se zde mohou konat 
kulturní akce až pro 150 lidí. 
Slavnostního zahájení se zú-
častnila i Věra Říha, zastu-
pitelka teplického magistrá-
tu, která je současně vedoucí 
skupiny seniorů komunitního 
plánování, spolu s Jiřím Štáb-
lem a Vladimírem Juhaszem. 
„Je naší povinností nezapo-
mínat na naše starší spoluob-
čany a vytvářet pro ně příleži-
tosti a prostor pro setkávání, 
zkvalitnění jejich života,“ řekl 
Jiří Štábl. „Jsme velice rádi, 
že jsme se mohli zúčastnit vče-
rejšího slavnostního otevření 
této relaxační zahrady. Děku-
jeme panu Holubovi, který vě-
nuje svoji energii a čas domu 
s pečovatelskou službou, 
u kterého se zahrada nachází. 
Ve vřelé atmosféře a za účasti 

desítek účastníků, jsme disku-
tovali potřebné zapojení měs-
ta při komunikaci a pomoci 
seniorům. Rádi bychom pod-
pořili společné akce, setkává-
ní a usnadnění života seniorů 
v našem městě,“ dodala Věra 
Říha.

 Senior klub Teplice

SL
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Trmické nadchla návštěva vily prezidenta

Senioři z Bukova se zúčastnili sportovního dne
Pětičlenný tým seniorů 

z DpS Bukov se účastnil 22. 
května sportovního dne s ná-
zvem Hrátky V Klidu v Domo-
vě pro seniory na Severní Tera-
se. Po registraci týmu a lehkém 
občerstvení všichni vyrazili bo-
jovat proti ostatním týmům. 
„Soutěžilo se v házení šipek na 
terč, skládání puzzle na čas, há-
zení obručí, házení míčem na 
koš, ve hře šule a ruských ku-
želkách. Každý soutěžící měl 

vyhrál. Náš tým z DpS Bukov 
získal krásné třetí místo. Po vy-
hlášení výsledků nám k odpole-
dní kávě hrála oblíbená kapela 
Oli, která roztančila nejednoho 
seniora. Děkujeme DpS Sever-
ní Terasa za příjemně strávený 
den a na příštím ročníku Hrá-
tek V Klidu na viděnou,“ popi-
suje průběh dne Dana Muzi-
ková, sociální pracovnice Dps 
Bukov.

Dps Bukov

V Doběticích a na Severní 
Terase se slavily devadesátiny  

Krásné životní jubileum de-
vadesát let oslavily v květnu 
tři obyvatelky ústeckých do-
movů pro seniory. V domo-
vě v Doběticích předal kytice 
a dárky Jitce Slachové a Jiři-
ně Dejmkové také náměstek 
primátorky Pavel Dufek, kte-
rý jubilantkám popřál vše nej-
lepší a hlavně hodně zdraví. 
V domově V klidu na Severní 
Terase se náměstek primátor-
ky setkal s paní Erikou Balýo-
vou, která měla z návštěvy ra-
dost. „Jsem moc ráda, že jsem 
se s vámi mohla poznat,“ řekla 
dojatě a zároveň se pochlubi-
la krásným výhledem z okna. 

Reportáž ze sportovních 
her seniorů na Kotlářce

Přinášíme dobrou zprávu, 
že Svatojánská noc na Hrád-
ku proběhla, vydařila se, byla 
tajemná a příjemná. Přišel 
mezi nás Ivoš Vrabel, zpívalo 
se a hrálo. Ochutnali jsme nej-
různější dobroty, oslavili jed-
ny ohlášené narozeniny, a tak 
na zdraví i na život bouchly 
i rychlé špunty. Odvážní zůsta-
li přes půlnoc. Hlavním „má-
gem“ svatojánského tajemné-
ho času se stal Mikhail a s ním 
didžerida, bubny a starověký 
nástroj sibiřských šamanů. Ve 
spojení s atmosférou Hrád-
ku a s tajemným povídáním 
u ohně jsme prožili opravdu 
zvláštní nejdelší noc v roce. 
Byla to noc trochu chladná, 
ale svěží a praskající plameny 
nás fascinovaly svým teplým 
kouzlem. A komu se splní taj-
né přání? Kdo ví. 

Helena Voctářová, Zvonkohra 

Klub seniorů v Trmicích má 
stále dostatek aktivit, to pro-
to, aby se mohli zapojit všich-
ni důchodci podle toho, jak 
komu co vyhovuje. Cílem klu-
bu je komunikace, dobrá a po-
zitivní mezi všemi příchozími. 
Komunikovat znamená poví-
dat si, a to starým lidem doma 
velmi chybí – možná nejenom 
dříve narozeným. A tak se se-
nioři dohodli, že spolu poje-
dou na rekreaci. Do Sezimova 
Ústí jelo 98 seniorů z Trmic 
a Ústí.

Možná je to hodně, ale má 
to jednu velkou výhodu. Lidé 
se znají, na rekreaci se potká-
vají, pozdraví se, usmějí se, 
prohodí slovo a to je moc dů-
ležité. Rekreace, vlastně re-
kondice se povedla. Plná pen-
ze, výborné jídlo v hotelu MAS 
a velmi pečlivý a ochotný per-
sonál, který má silnou empa-
tii ke dříve narozeným. Do-
poledne procedury, masáže, 

koupele a odpoledne výjezd do 
okolí samostatně, nebo s hote-
lem, jenž zájezdy pořádá. Bu-
deme-li živi a zdrávi, pojede-
me příští rok znovu.

První výlet byl do staroby-
lého Tábora a na poutní mís-
to Klokoty. Další dny jsme 
navštívili Český Šternberk, zá-
mek Dačice a výrobu kostko-
vého cukru.

Také jsme měli to štěs-
tí, že každý víkend v tomto 
roce 100. výročí založení ČSR 
je otevřena vládní vila Hany 
a Edvarda Beneše, postavená 
ve dvacátých letech minulého 
století. Vila byla postavená 
na holém prostranství a tepr-
ve ten nádherný park kolem 
dokola založili manželé Be-
nešovi. Tam, kde je památník 
s bystou E. Beneše, kdysi ká-
zal mistr Jan Hus. Toto pou-
to je příkladné. E. Beneš mi-
loval Čechy, a proto si vybral 
toto místo pro stavbu vily.

A tak bychom mohli po-
kračovat stále dál a dál. Na-
darmo se nezpívá: Čechy 
krásné, Čechy mé. Naše zem 
je opravdu nádherná, jen se 
zadívat. Po příjezdu domů 
jsme se vzápětí se seniory 
vypravili na výlet do neda-
lekých Dubiček, kde jsme to 
museli opět potvrdit.
Eva Tomsová, Klub seniorů Trmice

svou kartičku, kam se zapiso-
valy získané body v jednotli-
vých disciplínách. Po skončení 
klání se soutěžícím body sečetly 
a tým s největším počtem bodů 

„Jsem z Předlic, bydlela jsem 
v Kolonce a na Střížáku jsme 
jako děti dováděli každý den,“ 
ukazovala na kopec z okna. 
Všechny tři oslavenkyně shod-
ně uváděly, že se jim bydlení 
v domově líbí a je o ně dobře 
postaráno. „Je to tady hezký 
a pořád se něco děje,“ pochva-
lovala si Jiřina Dejmková. (sl)

Další canisterapie 
v Krásném Březně 

Před koncem školního roku 
zavítali do Domova pro seniory 
v Krásném Březně pejsci Ajša 
a Whisky. Nebyli tam ale jen 
tak. V domově totiž proběhla 
další skupinová canisterapie. 

Domov pro seniory 
Krásné Březno

Německá hodinka 

V našem domově proběhla 
další hodinka německé kon-
verzace s naším dobrovolní-
kem Karlem Engelthalerem. 
Všichni se na lekci německého 
jazyka 25. června pobavili. 

Domov pro seniory  
Krásné Březno
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Květnové Tajemství bytí se Slávkou
Život má mnoho aspek-

tů, podob i barev, a jsou na 
něj proto různé pohledy. Nad 
mnoha z nich se setkáváme 
a zamýšlíme při Slávčiných 
přednáškách. Tentokrát mělo 
naše povídání takřka „envi-
ronmentální rozměr“. Konec-
konců, otázku, zda se lidstvo 
chová k planetě Zemi dosta-
tečně korektně, už přetřása-
jí nejen vědci z mnoha oborů, 
ale i politici, celebrity a taky 
třeba „mudrcové“ v hospodě. 
Proč bychom se tedy nemoh-
li k problému vyjádřit i my ve 
Zvonkohře, a třeba se i do-
zvědět o zajímavých knihách, 
které poskytnou zájemcům 
seriózní informace. Že není 

cestou k SOBĚ, naopak člově-
ku je vrozená přirozená spi-
ritualita. Nikdo by neměl ni-
koho manipulovat a ovládat 
zbraní. Jsou moudré civiliza-
ce, které si umí obstarat, co po-
třebují, ve spolupráci se Zemí, 
přesto jsou devastovány a ni-
čeny. Nejdokonalejší vědomí 
stálo na začátku vesmíru. Ne 
každý strom si přeje, abychom 
ho objímali nebo pod ním od-
počívali. Na závěr už jen malá 
poznámka. Se Slávkou jsme 
zjistili, že poodhrnout oponu 
a podívat se dál než na špičku 
svého nosu není nikdy na ško-
du a může to být i to největší 
dobrodružství. 

D. Marková, Zvonkohra 

v tomto směru úplně vše v po-
řádku, nám ostatně dává čím 
dál víc najevo i počasí. A jak 
se změna klimatu podepisuje 
i na jednotlivých světadílech, 
je nejlépe vidět na jejich oby-
vatelích. Týká se to i Evropy, 
kde žijí nejen naše děti, ale 
už i vnuci. Na toto téma by se 
dalo hovořit hodiny a hodiny. 
Tak alespoň malé pele–mele 
postřehů, které také zazněly. 
Vyberte si: Člověk je nedílnou 
součástí Země. „Země nepat-
ří člověku, člověk patří Zemi.“ 
(Indiánský náčelník Seatl 
1854) Války jsou většinou ve-
deny kvůli víře, ekonomické 
výhody jsou přidruženým je-
vem. Náboženství nemusí být 

Výprava do Polabí  
za Václavem

Mostecký KS č. 2 se vydal 
na celodenní výlet za Václa-
vem. Kterým? Za patronem 
naší země. Kam? Do Staré Bo-
leslavi, do dějiště vraždy naše-
ho bájného knížete. Senioři si 
prohlédli místo spojené s po-
čátky našeho státu. S úctou 
se zastavili u místa umučení 
a prvního hrobu Václava, kte-
ré se nachází ve svatováclavské 
bazilice postavené nad původ-
ním kostelíkem Kosmy a Da-
miána. Upoutala je i unikátní 
skulptura bílého čerta shoze-
ného z věže kostela andělem 
Michaelem. Po renesančním 
kamenném mostě se dosta-
li do brandýského zámku, 
přední renesanční památky 
Čech se skvostnou sgrafitovou 
výzdobou. Byl sídlem císa-
řů a králů, nyní patří městu. 
Muže upoutaly hlavně expo-
zice c. a k. kavalerie. Odpole-
dne bylo zakončeno pobytem 
ve skanzenu v blízkém Přero-
vě, je čtvrtý v Evropě, vznikl na 
konci 19. století. V zařízených 
interiérech je předváděn život 
venkovského lidu ve středním 
Polabí od konce 18. do polo-
viny 20 století. Všichni si vy-
chutnali ukázky života našich  
předků.

L. Blumenthalová, KS č. 2 Most

Když je dotace, je i legrace
Členové teplické organizace 

Svazu postižených civilizačními 
chorobami (SPCCH) můžou být 
spokojení. Zažívají krásné chví-
le, společně navštěvují místa, 
kam by se sami těžko podívali 
a objevují v sobě i talent pro nej-
různější koníčky. 

Díky čemu to je?
Když je dotace, je i legrace. 

To je zjednodušené, ale upřímné 
konstatování. Když jsou pení-
ze, můžou se organizovat různé 
akce.  A my, v naší okresní orga-
nizaci, tyhle dary nikdy nepro-
marníme. Vážíme se nejen účin-
né finanční pomoci teplického 

Hudební dostaveníčko 
s Canzonettou

Krásných prožitků není ni-
kdy dost. Hudba provází kaž-
dého z nás od raného mládí až 
do věku moudrosti. Jak moc ji 
mají obyvatelé Domova rádi, 
vidíme téměř denně, vcelku 
pochopitelně se tak každé hu-
dební setkání těší velké oblíbe-
nosti. Nejinak tomu bylo také 
v případě smíšeného pěvec-
kého sboru Canzonetta z pod-
hůří Ještědu (Osečná). Se-
dmnáctičlenný soubor v čele 
se sbormistrem Radomírem 
Starým sklidil od posluchačů 
uznání a obdiv.

Zdeněk Moravec, DpS Kadaň

magistrátu, ale také toho, že pri-
mátor Kubera převzal nad Mezi-
národním dnem seniorů osobní 
záštitu.

Na co finance od města na-
příklad využíváte?

Dostali jsme finanční výpo-
moc na pokrytí nájmů v tělo-
cvičnách, takže mají naši senio-
ři možnost si pěstovat fyzičku. 
A náměstkyně primátora Radka 
Růžičková se řady akcí i osobně 
účastnila.

Vaše ozdravné a rekondič-
ní pobyty se těší značné ob-
libě, je to tak?

Ano a musíme se pochlubit, 
že na úhradu dopravy nám při-
spěla Krajská rada seniorů Ús-
teckého kraje a pomohlo nám 
finančně i Centrum služeb SP-
CCH v Praze, které nám při-
spělo na tři rekondiční pobyty. 
Pro druhé pololetí roku 2017 
a první pololetí roku 2018 nám 
poskytla příspěvek významné 
výše i nadace ČEZ. Peníze jsou 
určené na dopravu, na nájmy 
tělocvičen a nákup cvičebních 
pomůcek. Pokryjeme tímto pří-
spěvkem i kulturní a poznávací 
akce.

Josef Obršál 
Svaz postižených CCH Teplice

Výlet na Kounovské kamenné řady

po turistické trase do Domou-
šic, tak aby stihli vlak v 13:39 
hodin. V té druhé skupině nás 
zůstalo třináct, ale dvě turistky 
se nakonec rozhodly pro první 
variantu. Ti, co zbyli, pokra-
čovali ke zřícenině Pravda. Já 
jsem nedošel, a pod Pravdou 
jsem s jednou turistkou pokra-
čoval do Domoušic. Od rána 
bylo slunečno anebo alespoň 

jenom pod mrakem. Pak nás 
od kapličky sv. Vojtěcha proná-
sledovaly přeháňky. Sice nám 
trička anebo deštníky trochu 
zmokly, ale za chvilku vše zase 
uschlo a byla pohoda. Dokon-
ce i v restauraci jsme se stih-
li občerstvit. Ušli jsme celkem 
10,5 km a domů jsme odjížděli 
v 15:39 hodin. 

Klub českých turistů Litoměřice

Po mnoha letech jsme se vy-
daly na tajemné Kounovské ka-
menné řady. Sice letos nás zase 
ČD testovaly v odolnosti. Vlak 
z Lovosic do Loun byl nahra-
zen autobusem. I přesto jsme 
všichni dojeli do Mutějovic 
v pořádku. Po krátké informa-
ci jsme se vydali vzhůru po ŽTZ 
směr Kounovské řady. Nejdří-
ve jsme od odpočívadla došli 
k význačnému kameni zvaném 
Gibbon. Potom jsme průběž-
ně přešli přes kamenné řady 
až k druhému významnému 
kameni jménem Pegas. Od to-
hoto kamene vede ŽTZ ke kap-
ličce sv. Vojtěcha. Tam jsme 
dorazili kolem poledne, a tak 
jsme všichni posvačili a po od-
počinku jsme se rozdělili na 
dvě skupiny. Ta první vyrazila 
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Sportovní klub seniorů Most

Coververze s Petrem Kašparem

Pražská zastavení mosteckého klubu

Výlet do Holedeče

Sportovní klub seniorů má 
k dnešnímu dni organizováno 
92 členů při Středisku volné-
ho času. Mimo týdenní a mě-
síční programy pořádá turna-
je v rámci klubu i mimo něj. 
Jedná se například o: soutě-
že ve střelbě ze vzduchovky 
– ta skončila takto: kategorie 
žen 1. místo Vozková Jitka, 
2. místo Reimannová Hele-
na, 3. místo Morgensternová 
Marie, kategorie muži 1. mís-
to Chocholoušek Jiří, 2. mís-
to Topinka Jiří, 3. místo Chor-
váth Vladimír. Sportovní klub 
seniorů uspořádal první turnaj 
ve fotbale 60+ za účasti Prahy, 
Teplic a dvou našich teamů.Ví-
tězem se stala Praha, která má 
již dvouleté zkušenosti, někteří 

hráli za reprezentaci mezi Čes-
kou a Slovenskou republikou. 
Náš team bílý byl na 2. místě. 
Hrál v sestavě – Houška, Li-
tavský, Smetánka, Svoboda S. 
3. místo obsadil modrý team, 
který hrál v sestavě Kondr, 
Linda, Topinka, Král. 4. mís-
to patřilo Teplicím. Turnaj ve 
stolním tenise, hraný jako SKS 
CUP, měl toto pořadí: 1. Bláha 

Pavel, 2. Jadrný Míla, 3. Stu-
lák Jiří, 4.Topinka Jiří, 5. Ze-
dek Ivan, 6. Kortus Jan, 7. Vr-
šecký Petr, 8. Houška Josef. 
Dále probíhá turnaj v bowlin-
gu za účasti 9 teamů po 5 hrá-
čích. Po 3. kole je toto pořadí: 
1. TOP 5 Topinková, Kondr, 
Turek, Vondrášek, Topinka, 
Houška (nához 204). 2. Vo-
raři Vávra, Pauchlý, Blažej, 
Kreml, Hubínek, Bullová. 
3. Smajlíci Chocholoušková, 
Čapková, Chocholoušek, Ča-
pek, Plzák, Bauer. 4. Vtelno, 
5. Grácie, 6. Čertice, 7. Pápr-
dové, 8. Škorpioni, 9. Ještěr-
ky ve spolupráci se Střediskem 
volného času organizuje a za-
jišťuje Josef Houška.

Sportovní klub seniorů Most

V první půlce května jsme 
podnikli výlet do vesnice Hole-
deč nedaleko Žatce. S 12 klienty 
jsme navštívili firmu Emil Bu-
reš HOPSERVIS, s.r.o., která se 
dlouhodobě zabývá obchodo-
váním s chmelem. Čekalo nás 
velmi milé přivítání s pohoště-
ním, prohlídka parku a dalších 
prostor firmy s výkladem. Tou-
to cestou bychom chtěli podě-
kovat majitelům a zaměstnan-
cům firmy, kteří se nás ujali 
a umožnili nám strávit příjem-
né dopoledne. Cestou zpět jsme 
navštívili ještě stánek se zmrzli-
nou, abychom tak završili pěk-
ný výlet.

Domov pro seniory  
a pečovatelská služba Žatec

S Petrem Kašparem jsme si 
tentokrát povídali o coverver-
zích. Cover–verze, jak tref-
ně poznamenal Vašek Tůma, 
nemá nic společného s perver-
zí, i když to podobně zní. :-) 
Slovníky cizích slov vám ochot-
ně vysvětlí, že v hudební bran-
ži to znamená přezpívání, pře-
vzetí, předělání původní verze 
písničky. Zpěváci obvykle sa-
hají po slavných hitech a dávají 
jim jiné aranžmá, jinou podo-
bu, podle svého naturelu. Čas-
to se stává, že žák předčí mistra 
a coververze je úspěšnější než 
originál. Některé písničky byly 
přezpívány už tolikrát nejrůz-
nějšími interprety, že je mnoh-
dy pro laika už těžké určit, kte-
rá verze vznikla jako první. 
Vděčné k přezpívání byly např. 

hity z dílny Beatles, E. Pres-
leyho, F. Sinatry, ale i další 
a další písničky, které oble-
těly svět bezprostředně hned 
v době svého vzniku, nicméně 
je spousta i takových, které se 
na výsluní vracejí už poněko-
likáté a pocházejí třeba z dob 
dávno minulých, např. z časů, 
kdy byl moderní swing, nebo 
z doby, kdy ještě svištěly kulky 
na Divokém západě. Samozřej-
mě, že se do nich otiskne ino-
vativní kontext doby, která je 
oblékne do moderního hávu, 
a ten opět zestárne, než přijde 
další proces znovuobjevení. 
A tak to jde pořád dokola. Ně-
které písničky, a je jich hodně, 
jsou prostě nesmrtelné a láka-
jí stále nové a nové generace 
interpretů, aby jim vtiskli svůj 

osobitý výraz. Je na nás, které 
verze si vybereme k poslechu. 
Nuda to rozhodně není, proto-
že i tady platí, že se nedá vstou-
pit do stejné řeky, ne proto, že 
by nám to snad bylo zakázáno, 
ale protože ta řeka už je dávno 
jiná. A tak je to s životem i s pí-
sničkami. Na příště Petr sli-
buje „probrat“ Mou vlast a její 
příběh.

D. Marková, Zvonkohra

Hlavní město přivítalo mos-
tecký klub seniorů č. 2 na jeho 
celodenním výletě příjemným 
jarním počasím. Přestože do-
pravní situace nebyla přízni-
vá, stihli jsme se dostavit na 
první pražské zastavení včas. 
Komentovaná prohlídka „zla-
té kapličky“ byla zpočátku fy-
zicky dosti náročná, proto-
že jsme museli vyšlapat přes 
100 schodů. Mnoho z nás se 
pěkně zadýchalo. Ale stálo to 
za to. Ocitli jsme se na ochozu 
ND v bezprostřední blízkosti 
trig a uměnek (sochy znázor-
ňující umění), s kterými jsme 

shlíželi na Prahu. A vidět pří-
pravné práce pro představe-
ní na jevišti ND se hned tak 
někomu také nepodaří, nám 
ano. Další zastávkou někte-
rých seniorů se staly Sovovy 
mlýny. Poetická díla legendy 
výtvarného umění Jana Zrza-
vého dojímají stále citlivé nit-
ro člověka. Na výstavě byly vi-
dět všechny okruhy jeho díla, 
která smutného pána s bílými 
fousy a červenou čepičkou do-
stanou do srdce lidí. Posled-
ní zastávka se konala u pana 
Wericha, ve Werichově vile, 
která se nachází v historické 

budově čp. 501 na pražském 
malostranském ostrově Kam-
pa. Prohlídkou expozic jsme 
si osvěžili nejen poznatky o ži-
votě pana Wericha a éře Osvo-
bozeného divadla, ale i všech 
slavných obyvatelích vily: Jo-
sef Dobrovský – národní bu-
ditel, Zdeněk Wirth – historik 
umění, Jiří Voskovec – herec 
a divadelník, Vladimír Holan 
– český básník. Celodenní vý-
let klubu se díky paní Vonáš-
kové, dotaci Magistrátu města 
Mostu a pěknému počasí opět 
vydařil.

L. Blumenthalová, KS č. 2 Most

Turnaj a meeting 
fotbalu v chůzi

Sešli jsme se v dobré poho-
dě a ve skvělé kondici. Vzácní 
hosté z Mostu a z Prahy, a také 
Rudolf Řepka z FAČR – my 
všichni jsme si s chutí zahráli 
a užili si spolu dobré sportov-
ní odpoledne. Za Teplice se zů-
častnili: Zvonkohra, z. s., SEN 
SEN Teplice, Zájmový klub Se-
nior speciál. Děkujeme všem, 
kdo jsme tady byli, zahráli si, 
pobavili, zasmáli se a spřáteli-
li se spolu. Bylo to pěkné spor-
tovní odpoledne. Všichni pro-
stě byli senzační. Díky všem, 
kdo pomohli s organizací a pří-
pravou – Pepa Býna, Vlasta 
Holmanová, Jarmilka Čecho-
vá, Boženka Nová, Smbat Ni-
kolyan a kolektiv GT. Zdravím 
vás, přátelé, a po prázdninách 
na viděnou na hřišti. Spor-
tu zdar a fotbalu v chůzi 60+ 
zvlášť. Hrajeme a baví nás to, 
přijďte a přiveďte i své kama-
rády a přátele. Zveme srdečně 
mezi nás zapálené sportovce 
a hosty.

Helena Voctářová, Zvonkohra



22

Z KLUBŮ

Autobusový výlet do Kadaně Nejlepší plavec  
je ze Zvonkohry

Na začátku července jsme 
v počtu 49 dospělých a 2 dětí 
udělali autobusový výlet do 
Kadaně. Po vystoupení z busu 
jsme vešli do Františkánského 
kláštera, kde se nás ujal vyni-
kající průvodce pan Baraniak, 
který se nám věnoval potom 
celý den. S ním jsme si dů-
kladně prohlédli celý klášter. 
Potom jsme vyšli naproti do 
Smetanových sadů, kde jsme 
byli informováni o krásné Kří-
žové cestě. U Studentského 
náměstí byl rozchod na oběd 
a občerstvení. Při přestávce si 
turisté mohli, kdo měl zájem, 
prohlédnout Mikulovickou 
bránu a gotickou radniční věž. 
Hned vedle bylo informační 

středisko. Potom jsme se 
všichni zastavili na Mírovém 
náměstí u barokního sloupu 
Nejsvětější Trojice a děkan-
ského kostela Povýšení sv. Kří-
že. Z náměstí jsme prošli Ka-
tovou uličkou, nejužší uličkou 
v České republice, k městským 
hradbám. Tady jsme se za-
stavili u gotického barbakánu 
Žatecké brány a přešli ke špi-
tálnímu kostelu Stětí sv. Jana 

Křtitele. Dále jsme pokračova-
li po břehu řeky Ohře prome-
nádou Nábřeží Maxipsa Fíka. 
Zastavili jsme se také u kopie 
hodin Staroměstského orloje 
a udělali malou zastávku v ob-
čerstvení Zajícův převis. Pak 
už jenom kolem sochy Maxi- 
psa Fíka a Áji kolem restau-
race Split k hrázi vodního díla 
Kadaň. Odtud jsme vystoupali 
po Lávce Víta Brandy k Fran-
tiškánskému klášteru, kde 
jsme se rozloučili s průvod-
cem, panem Baraniakem a kde 
na nás čekal bus, aby nás, zna-
vené horkem, odvezl zpátky 
domů. Doufám, že se výlet, až 
na to horko, všem líbil.

Klub českých turistů  Litoměřice

Sluneční hodiny – třetí setkání v Seumeho kapli
Víte co je to „choro?“ (čte-

no šoro?). Je to brazilský pů-
vodní hudební styl. Něco mezi 
jihoamerickou tančírnou a pa-
řížským kabaretem 20. let mi-
nulého století. Je to mix ohni-
vého temperamentu a radosti 
ze života s akcentem zvláštní-
ho smutku. A pokud ho chcete 
v Teplicích slyšet na vlastní uši, 
zajděte si na koncert teplické 
kapely Igor Brboi trio. My jsme 
tu jedinečnou možnost měli 
v prostředí Seumeho kaple, kde 
proběhlo třetí setkání Zvonko-
hry k projektu Sluneční hodiny 

– Místo setkávání. Jak je zná-
mo, v rámci svých cest a výletů 
hledáme na Teplicku sluneční 
hodiny, které vyfotíme a jsou 
pak součástí jednotlivých pre-
zentací. Zajímavého výkladu na 
téma sluneční hodiny se i s pro-
jekcí ujala i tentokrát Helenka 
Voctářová. A k tomu nám hrálo 
Igor Barboi trio, které tvoří tři 
fenomenální muzikanti. Slyšet 
brazilské „choro“ v jejich po-
dání je skutečný zážitek. Neo-
doláte mu už jen pro unikátní 
poetické výrazy, které mají tyto 
instrumentálky ve svém názvu. 

Např. Kokosové cukroví, Prin-
cezna pláče nebo Němý film... 
Možná by se některá z nich 
mohla jmenovat Sluneční ho-
diny. Bylo by to docela pěkné 
horké teplicko-brazilské „cho-
ro“, nemyslíte? 

D. Marková, Zvonkohra

Jmenuje se Karel Stupka. 
Dokazuje to Diplom s jeho 
jménem, který dorazil do 
Zvonkohry. Pro ty, kdož Kar-
la alespoň trošku znají, to však 
není až takové překvapení, je-
likož se o něm ví, že zimu trá-
ví na běžkách, léto na vodě, na 
kole, na výletech nebo se šplhá 
na nějaký vrchol, kam vedou 
tzv. ferraty – zajištěné cesty. 
Život se s ním nemazlil, přes-
to na něj nezanevřel, naopak 
snaží se pochopit jeho zákoni-
tosti prostřednictvím duchov-
ních aktivit nebo na cestách po 
cizích zemích. Třeba po Indii, 
kam se chystá i letos. Na otáz-
ku, jak je možné být i v senior-
ském věku v tak perfektní kon-
dici, vám s úsměvem prozradí 
jednoduchou odpověď, která 
je zároveň jeho celoživotním 
krédem: „Být v pohybu a stále 
hledat.“

Helena Voctářová, Zvonkohra 

A léta běží, vážení
Lounský senior klub Po-

moc bližnímu již má občanku, 
dne 1. 4. 2018 mu bylo 15 roků. 
Oslava proběhla ve Vrchlické-
ho divadle 4. dubna za velké 
účasti vzácných hostů SEN-
SEN Praha, Život 90 Praha, 
zástupce Krajského úřadu Ús-
teckého kraje, místostarosty 
města Louny Mgr. J. Čermáka, 
Sdružení žen KDU-ČSL z Děčí-
na, senioři ze Žatce, Zschopau, 
KDU-ČSL a mnoho dalších. 
Program byl velmi výstiž-
ný průřez generacemi od dětí 
ze speciální MŠ Louny přes 
vystoupení žáků ZUŠ Lou-
ny a připomenutí 100. výročí 
vzniku naší republiky – toho-
to vystoupení se zhostily seni-
orky našeho klubu. Foto z akce 
najdete na Rajčeti. Součástí 
oslav bylo ocenění dobrovol-
níků, kteří pomáhají seniorům 
a handicapovým občanům 

cenou „Lounské granátové srd-
ce“. Oceněných bylo 7: T. Cha-
loupek, J. Červenáková, K. Slá-
ma, J. Soferová, B. Demmler, 
P. Verner a V. Svobodová. Rádi 
bychom v tomto poděkování 
občanům pokračovali. Neza-
pomněli jsme připomenout ne-
dožité 85. narozeniny Olgy Ha-
vlové. Škoda, že nevyšlo spolu 
s Výborem dobré vůle zasadit 
strom. Přesto náš klub spolu 
s městským úřadem zasadily 
magnolii v parku TGM k výročí 
založení klubu a na paní Olgu 
jsme vzpomněli. Senioři vyda-
li Almanach k tomuto výročí 
za finanční podpory kulturní 
komise města Louny, je mož-
né si ho zakoupit v Info centru 
Louny. Na cenu LGS bylo no-
minováno 11 osob, které ob-
držely poděkování, stejně jako 
všichni senioři, kteří pomáhali 
dobrovolně celé roky. Dále se 

konal zájezd na Kokořín a Měl-
ník, přátelský turnaj v bow-
lingu se seniory Staré Gardy 
kuchařů a cukrářů ČR z Pra-
hy. Završení všech aktivních 
aktivit k oslavám byla pomoc 
ASK Počerady při Memoriálu 
K. Raise. Všechnu dokumen-
taci najdete na Rajčeti. Senioři 
se aktivně podílí na dění v na-
šem městě i okolí a žijí svůj pl-
nohodnotný život. Je zde i sku-
pina těch, kteří jen přežívají, 
ale to je rozhodnutí každého 
z nich. Mají možnost ve všech 
možných aktivitách se účastnit 
i prezentovat. Dokumenty za 
15 roků můžete zhlédnout na 
výstavě ve foyer Vrchlického 
divadla Louny. Tak vidíte, léta 
běží jako koně splašení a se-
nioři nebuďte smutní, žijte ži-
vot plný nadšení i přes všechny 
životní problémy! 
Vilma Svobodová,Senior klub Louny

Letní lounské 
vábení

Senioři srdečně zvou své 
přátele a příznivce na dny 
10. a 1. srpna do Loun na Let-
ní lounské vábení, které pro-
bíhá v celém městě dle pro-
gramu. Hlavně na sobotu 
11. srpna od 14:00 hodin na 
Zschopauském náměstí před 
prostorem našeho klubu na 
velké seniorské sportovní 
odpoledne s občerstvením 
a hudbou. Dále na 1. října 
od 13:30 hodin do kultur-
ního domu Zastávka v Lou-
nech na Mezinárodní den se-
niorů s bohatým kulturním 
programem. Více informací 
na www.lclubsenior.estran-
ky.cz. Těšíme se na setkání 
s vámi při obou akcích, vždyť 
přátelství hory přenáší! Krás-
ný den přejí senioři z Loun. 

Vilma Svobodová 
 Senior klub Louny
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Městská knihovna v Děčíně pro seniory
Nabízí: 

• Pro důchodce 50% sleva na registraci,  nad 70 let registrace zdarma
Pořádá:

• Besedy nad knihou – čtení a besedy v domech pro seniory 
• Jóga pro seniory – pravidelné cvičení s cvičitelkou jógy
• Trénování paměti s Mgr. Evou Křížovou
• Vzdělávací akce a kurzy – Výtvarné dílny, Večery reprodukované vážné 

hudby, Hudební kurzy, Keramika aj.
• Akce v rámci Týdne pro seniory (spolu s městem Děčín)

Více informací: www.dcknihovna.cz
Středisko kulturních a knihovnických služeb Chomutov 
pro seniory 
Nabízí:

• Pro důchodce registrace 100 Kč
Pořádá:

• Kurzy základních počítačových dovedností pro seniory
• Internet pro seniory, Trénování paměti
• Tanec pro ženy aneb tančíme v každém věku
• Zdravotní cvičení v rámci projektu Senior Fitness
• Nordic walking s knihovnou
• Výtvarné dílny – velikonoční tvoření
• 18. ročník „Akademie 3. věku“ – přednášky, zájezdy, besedy, workshopy
• Virtuální univerzita 3. věku

 Více informací: www.skks.cz
Knihovna K. H. Máchy v Litoměřicích pro seniory
Nabízí: 

• Pro seniory nad 65 let registrace zdarma
• Pro seniory nad 65 let s platným čtenářským průkazem vstup na akce 

v programu knihovny označené hvězdičkou zdarma
Pořádá:

• Pravidelné úterky Angličtina pro seniory podle jazykových úrov-
ní, v přátelské atmosféře nad šálkem čaje s lektorkou Helenou 
Učíkovou-Lendackou

• Pravidelné pátky Tvůrčího psaní pro seniory se Spolkem LiPen, vydávají 
sborníky svých textů a ve spolupráci s knihovnou pořádají Noc literatury 
v Litoměřicích

• Dopolední klub aktivního stáří se Spolkem LiPen, přednášky a besedy 
s hosty, návštěvy galerií a muzeí, výlety, trénování paměti, naučné pro-
cházky městem s výkladem

Více informací: www.knihovnalitomerice.cz
Městská knihovna v Lounech pro seniory
Nabízí:

• Pro seniory registrace 160 Kč
• Pro seniory nad 80 let registrace zdarma
• Pro držitele Senior pasu 10% sleva na registraci
• Pro držitele Senior pasu 20% letní sleva na koncerty na dvorku 

Pořádá:
•  Vzdělávací cyklus Třetí věk: přednášky, interaktivní semináře,  

práce a výzkum v terénu, tvorba v ateliérech, vlastní příprava seminářů 
pro spolužáky, exkurze a zájezdy

• Divadelní amatérský soubor (divadla poezie a autorského divadla)
Více informací: www.mkl.cz
Městská knihovna Most pro seniory
Nabízí:

• Registrace na 1 měsíc 50 Kč, na půl roku 130 Kč, na rok 220 Kč
Pořádá:

• Klub SENSEN při MKM: možnost zapůjčení nejnovějších knih, informace 
o novinkách a další zajímavosti ze světa knih, volný přístup do herního 
klubu, možnost prezenčního zapůjčení mnoha společenských her, mož-
nost přihlásit se do cenově zvýhodněných vzdělávacích kurzů,  
poznávací výlety

• Cvičení paměti prostřednictvím programu HAPPYneuron Brain Jogging 
(zdarma v oddělení naučné literatury)

Více informací: www.knihovnamost.cz
Regionální knihovna Teplice pro seniory
Nabízí:

• Pro důchodce registrace 100 Kč

Pořádá:
• Virtuální univerzita třetího věku, Trénování paměti
• Speciální vzdělávací a kulturní akce (besedy, exkurze, výlety, koncerty) 

pro absolventy virtuální univerzity 
• Individuální vzdělávání v oblasti práce s výpočetní technikou (Internet 

pro seniory)
• Jazykové konverzační kurzy (nejen pro seniory)
• Deskohraní 

Více informací: www.knihovna-teplice.cz
Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem pro 
seniory
Nabízí: 

• Pro seniory nad 60 let registrace 100 Kč
• Pro seniory od 75 let registrace zdarma
• Pro držitele Senior pasu jednorázový vstup (využití prezenčních služeb) 

zdarma
• Pro držitele Senior pasu vstup na akce pořádané knihovnou zdarma

Pořádá:
• Individuální lekce práce s výpočetní technikou a internetem
• Individuální lekce práce s katalogem knihovny
• Kulturní a vzdělávací akce pro seniory
• Trénování paměti, Kurzy psaní Wikipedie pro seniory
• Čtení v domovech pro seniory, Donášková služba
• Půjčování deštníků a dioptrických brýlí

Více informací: www.svkul.cz
Městská knihovna v Žatci pro seniory 
Nabízí:

• Pro seniory od 60 do 70 let registrace 150 Kč, nad 70 let  zdarma
Pořádá:

• Např. cestopisné přednášky, odborné přednášky, autorská čtení
• Každou středu „KONVERZACE V NĚMČINĚ NEJEN PRO 50+“ 
• Pravidelná komunitní středeční setkávání „POHÁDKOVÁ BABIČKA“ 

s dětmi
Více informací: www.mekzatec.cz

Knihovny v Ústeckém kraji jsou nakloněné dříve narozeným



www.branadocech.cz

Ty nejkrásnější trasy 
pro vaše výlety!
Objevte nejzajímavější místa v Ústeckém kraji.

Ty nejkrásnější trasy 
pro vaše výlety!
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