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ROUDNICE NAD LABEM
Karlovo náměstí 
7. 9., 8:00  Farmářské trhy 
21. 9., 8:00  Farmářské trhy
14. 9., 10:00  Historici v Roudnici 
Zámek 
7. 9., 10:30  Roudnické vinobraní
Podřipské muzeum 
18. 9., 16.45  Setkání spolku sběratelů platidel  
 a drobných starožitností
Hotel Koruna 
23. 9., 19:00  Skleněný zvěřinec

DĚČÍN
Oblastní muzeum
stálá expozice Gotické umění na Děčínsku 
do 30. 9.  Napoleonika 
do 30. 9. Tady byli doma 
do 30. 9.  Africké umění
Zámek Děčín 
do 28. 9.  Výstava Léto se sochami 
4. 9.  Matyáš Novák – klavír 
9. 10.  Moravské dvojzpěvy
SD Střelnice
15. 9., 15:00  Nedělní odpoledne s dechovkou  
 Modravanka 
21. 9.  Zábava na terase s kapelou  
 U-STYLE 
26. 9., 15:00  Zasedání zastupitelstva města 
29. 9., 10:00  Setkání akvaristů + burza 
6. 10., 15:00  Týden nejen pro seniory –  
 zakončení 
13. 10., 15:00  Nedělní odpoledne s dechovkou  
 Modravanka 
24. 10., 15:00  Zasedání zastupitelstva města 
27. 10., 10:00  Setkání akvaristů + burza 
29. 10., 19:00  Miroslav Donutil 
3. 11., 15:00  Nedělní odpoledne s dechovkou  
 Modravanka 
21. 11., 15:00  Zasedání zastupitelstva města 
24. 11., 10:00  Setkání akvaristů + burza

MOST
Oblastní muzeum
5. 9., 17:00  Pohled do třetihor 
17. 9., 17:00  Malajsie a Sumatra
Městská knihovna 
do 30. 9.  Zajímavosti knih 
Městské divadlo
4. 9., 15:00  XII. Divadelní vinobraní 
5. 9., 19:00  Baron Prášil 
9. 9., 10:00  Splašené nůžky 
10. 9., 19:00  Bosé nohy v parku 
11. 9., 10:00  Sluha dvou pánů 
12. 9., 19:00  Zamilovaný Shakespeare 
14. 9., 19:00  Baron Prášil 
16. 9., 10:00  Ostře sledované vlaky 
17. 9., 17:00  3 ženy 
18. 9., 19:00  Deburau 
19. 9., 19:00  60´s aneb Šedesátky 
23. 9., 19:00  Zamilovaný Shakespeare 
25. 9., 19:00  Macbeth 
26. 9., 19:00  3 ženy 
27. 9., 19:00  Škola základ života 
30. 9., 19:00  MMMM – Mladí mistři hrají  
 romantiku 
Autodrom 
7. 9.  6 Bike Promotion 

LOUNY 
Oblastní muzeum
Výstavy 
do 30. 9.  Panenky – sběratelská výstava  
 Věry Věnčigrochové
do 15. 9.  Židé na Lounsku 
Akce 
5. 9., 17:00  Josef Mocker a Louny – historická  
 procházka městem 

KD Zastávka
15. 9., 14.00  Taneční čaje 
2. 10., 14.00  Den seniorů 
Vrchlického divadlo 
17. 9., 19.00  Trio Tones 
18. 9., 19.00  Spirituál kvintet – naposledy  
 v Lounech 
19. 9., 19.00  Paula Vogel: Nejstarší řemeslo 
20. 9., 16.00  GAML 
20. 9., 17.00  Představení Piazzetty 
Galerie XXL, Hříškov 
Do 20. 9.  Noc v Sudetech 
Fotografie Jaroslava Valečky
Výstaviště 
27.–29. 9.  Člověk v přírodě
Chovatelská výstava
27. 9.  Řemesla a kreativita 

RUMBURK 
KD Střelnice 
22. 9., 14.00  Staročeští heligonkáři 
27. 9., 19:00  One man show Richarda Nedvěda 
11. 10., 17:00  Den seniorů 
20. 10., 14:00  Celestýnka – taneční odpoledne  
 s kapelou
25. 10., 18:00  Kulinářská degustace  
 francouzských vín a pokrmů
9. 11., 18:00  Kchun: Purgatio – Očistec, koncert 
10. 11., 14:00  Doubravanka Teplice 
15. 11., 20:00  Poetika – koncert
27. 11., 19:00  Minipárty s Karlem Šípem
Loreta 
14. 9., 10:00  Loretánské slavnosti 

LITOMĚŘICE 
Divadlo K. H. Máchy 
7. 9., 10:00  Den otevřených dveří v rámci Dnů  
 evropského dědictví 
9. 9.  Čas pod psa
10. 9., 19:00  Koncert klavír a dechové trio 
13. 9., 18:00  Vernisáž výstavy fotografií
29. 9., 19:00  Jak zabít komika
Mírové náměstí 
20.–21. 9.  Vinobraní 
Výstaviště
13.–21. 9.  Zahrada Čech 
2.–4. 10.  Krajská výstava psů 
19.–20. 10.  Gastro Food Fest 

CHOMUTOV
Městské divadlo 
2. 10., 19:00  Halina Pawlowská – talk show
3. 10., 19:00  Karel Plíhal 
Historické centrum a jeho okolí 
7. 9.  Dny evropského dědictví 
Zpřístupnění památek 
Galerie Lurago 
do 21. 9.  Štěpán Jirák – Česká krajina 

ŽATEC
Centrum města 
6. a 7. 9.  Dočesná 
Stará papírna 
5.–7. 9.  Kaktusy a sukulenty 
Chovatelský areál 
6.–7. 9.  Tradiční výstava králíků, holubů,  
 drůbeže a exotů
Náměstí Svobody 
21. 9., 8:00  Podzimní farmářská slavnost 
Zámek Stekník 
28. 9.  Svátek sv. Václava
Křížova vila
27.–28. 9.  Ovocnářská výstava

KADAŇ 
Areál františkánského kláštera 
21. 9.  Svatováclavské vinobraní 

KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ 
Lázně Evženie 
7. 9., 13.30  Klášterecké promenády
Knihovna 
12. 6., 17:30  Astrologie s Radimem Žáčkem 
14. 6., 17:00  Vernisáž výstavy fotografií  
 Romana Němce

TEPLICE
Konzervatoř Teplice
15. 9.  Vystoupení Big Bandu na Malé  
 Paříži (Altán u Zahradního domu)
26. 9., 18:30 Veřejná hodina operního herectví  
 „Voka-vokalízy“ 
14.10., 18:45  Teplická konzervatoř se  
 představuje... v koncertním sále  
 lázeňského domu Beethoven 
21.10., 18:45 Teplická konzervatoř se  
 představuje... v koncertním sále  
 lázeňského domu Beethoven 
Jazz club
6. 9., 20:00  Roman Pokorný Trio
20. 9., 20:00  Paul Batto, Jr. zpívá sólo blues,  
 gospely a spirituály
27. 9.  Luciana Pires 
Krušnohorské divadlo
4., 5., 6. 9.  Dny otevřených dveří 
5. 9., 19:00  Spirituál kvintet
11. 9., 16:00  Tančíme s Vabankem
17. 9., 19:00  Tři sestry – úryvky ze hry 
19. 9., 19:00  Václav Neckář – 65 let na scéně
22. 9., 19:00  Blbec k večeři 
Bláznivá francouzská divadelní komedie
25. 9., 19:00  Horská dráha 
Divadelní představení 
26. 9., 19:00  Radůza – koncert 
Dům kultury
12. 9., 19:00  Naďa Urbánková a skupina  
 Bokomara
24. 9., 16:00  Podzimní pohádka
24. 9., 17:00  Podzimní pohádka
8. 10., 17:00 Ladislav Zibura – Už nikdy pěšky  
 po Armenii a Gruzii 
Cestovatelská projekce 
8. 10., 20:00 Ladislav Zibura – Už nikdy pěšky  
 po Armenii a Gruzii 
Cestovatelská projekce 
14. 10., 19:00  Průdušky 45–bluegrass legend  
 1974–2019 – koncert
16. 10., 19:00  Halina Pawlowská – Chuť do života  
One woman show

BÍLINA
Městské divadlo 
17. 9., 19:00  Zamilovaný sukničkář
3. 11., 15:00  Dětská Halloweenská show  
 s Míšou
14. 11., 19:00  Minipárty

ÚSTÍ NAD LABEM
Cyklokemp Brná
6. 9., 17:00  Country v Cyklokempu 
Centrum města
7. 9.  Barevná planeta 
21. 9., 12:00  Mattoni 1/2Maraton 
Mírové a Lidické náměstí 
14. 9., 10:00  Oslavy 770 let města  
 Ústí nad Labem 
 Bohatý program pro celou rodinu
Dům kultury 
12. 9., 19:00  Helena Vondráčková  
 – Dlouhá noc Live 
16. 9., 19:00  Můj nejlepší kamarád 
18. 9., 17:00  Psychologie masových vrahů 
21. 9., 10:00  Grand Prix 2019 ve společenském  
 tanci
14. 10., 19:00  Poslední ze žhavých milenců 
22. 10., 19:30  Plný kapsy šutrů

30. 10., 19:30  Lakomec 
5. 11., 19:30  Chvála bláznovství aneb kdo říká,  
 že není magor, neříká pravdu 
Národní dům 
9. 9., 20:00  Wanda Johnson 
14. 9., 10:00  Svět zvířat – akvarijní trhy 
16. 9., 19:30  Postel, hospoda, kostel 
28. 9., 20:00  Stoletá diskotéka 
18. 10., 19:00  Mezinárodní jazz and blues  
 festival 
23. 10., 19:00  Jiří Schmitzer
25. 10., 10:00  Střekovská kamery 
Už 52. ročník soutěžní přehlídky neprofesionální 
filmové tvorby
30. 10., 20:00  Ústecký folkový podzim 
Folk Team 
Činoherní studio
11. 9., 10:00  Zkrocení zlé ženy
12. 9., 10:00  451 stupňů Fahrenheita
16. 9., 19:00  Sen noci svatojánské
17. 9., 19:00  Děkujeme, že zde kouříte
19. 9., 19:00  Ministerstvo školství a vědy Ukrajina
20. 9., 19:00  Protest – Švandovo divadlo 
22. 9., 17:00  Ronja, dcera loupežníka
23. 9., 19:00  Poslední kšeft
25. 9., 10:00  Sen noci svatojánské
25. 9., 19:00  Sen noci svatojánské
29. 9., 19:00  Paškál
5. 10., 19:00  Pornografie
11. 10., 19:00  Stepní vlk
Severočeské divadlo 
7. 9.  Dny evropského dědictví
Prohlídky divadla s průvodcem 
13. a 14. 9.  27. Severočeské imunologická  
 konference
15. 9., 17:00  Noc na Karlštejně
24. 9., 19:00  Veselá vdova 
29. 9., 17:00  Libuše
Muzeum 
do 31. 12.  Klaus Horstmann-Czech
Dialog s časem – mramorové plastiky významného 
evropského sochaře a ústeckého rodáka.
do 8. 9.  Zdeněk Lyčka – Labe, Dunaj Odra 
Putovní výstava fotografií vznikla z trilogie vodáckých 
cestopisů. Zdeněk Lyčka si splutím tří řek splnil cíl 
doplout na mořském kajaku z bývalého Československa 
do tří okolních moří – Severního, Černého a Baltského. 
do 12. 1. 2020  700x Hrad Střekov
Nejromantičtější zřícenina v obrazech – ruina Střekova 
se pro svou „pohádkovou“ polohu vysoko nad řekou 
řadí k předním evropským ikonám romantismu. 
Výstava k letošnímu jubileu 700 let od první 
zmínky o hradě ukáže symbol Ústecka v klasických 
i nečekaných podobách.
do 8. 9.  Historická filmová technika 
Sběratel Miloš Štěpán ve spolupráci s muzeem 
představí více než 200 projektorů a kamer různých 
filmových formátů a velikostí. K vidění bude i první 
kočovný kinematograf zn. Pathé Frères Paris Ústečana 
Josefa Hasenkopfa.
Severočeská vědecká knihovna 
do 31. 10.  Svět rukama tvořený (W. Churchilla 3)
Hraničář
27. 11., 20:30  Ladislav Zibura – Prázniny  
 v Evropě 
Mladý spisovatel a blonďatý rošťák Ladislav Zibura se 
vrací na pódia s novým stand-upem. Tentokrát se vydal 
do oblasti, která je dostupná a krásná, přesto o ní většina 
cestovatelů nemluví. Vydal se prostopovat Evropu.

POVRLY
Přehrada 
14. 9., 7:00 Povrlský kapr o pohár starosty obce
Zadní parkoviště 
14. 9.  Memoriál S. Enocha

CHABAŘOVICE
Motoareál 
28. 9.  Autocross Cup 2019
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Soutěž o Babičku kraje zpestří den seniorů

22 Křížovka

Ústí nad Labem | Novinkou 
letošního Dne seniorů, na kte-
rém se tradičně vyhlašují vítě-
zové ankety Senior Art a Nejak-
tivnější klub regionu, je soutěž 
Babička roku Ústeckého kraje 
2019. 

Přihlášené babičky se utkají 
poslední zářijový den v ústec-
kém domě kultury. „Přihlásilo 
se nám 19 babiček z celého kra-
je,“ řekla za organizátory mís-
topředsedkyně Krajské rady 
seniorů Ústeckého kraje Kvě-
toslava Čelišová. Dodala, že 
věří v úspěch prvního ročníku 
akce a že se letos založí tradice 
na spoustu dalších ročníků. Ba-
bičky budou soutěžit ve třech 
disciplínách. První je řízený 
rozhovor, ve kterém každá sou-
těžící představí sebe, svůj kraj 
a bydliště. Pak také musí ba-
bičky ukázat, co umí – zpívat, 
tančit, recitovat, hrát na hudeb-
ní nástroj, sportovat, paličko-
vat, háčkovat… Soutěž uzavře 

módní přehlídka ve společen-
ském oblečení dle vlastního vý-
běru nebo lidovém kroji.

Vyhlášena bude zlatá, 
stříbrná a bronzová babička 
kraje, ale také Babička sym-
patie a Nejstarší babička. 
Cílem projektu je podle or-
ganizátorů posílení mezige-
neračních vztahů a propoje-
ní trávení volného času celé 
rodiny. Vítězka se zúčastní 
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TIRÁŽ

Díky podpoře partnerů dostávají senioři svůj časopis v Ústeckém kraji zdarma.

Ústecký kraj | Změnu dávek 
na bydlení tak, aby více zo-
hledňovaly výši nájmů v jed-
notlivých místech republi-
ky, požaduje Rada seniorů 
a Sdružení nájemníků. Pou-
kazují na to, že lidé důcho-
dového věku často nezvláda-
jí ani s příspěvkem od státu 
rostoucí nájemné ve městech 
platit a zbývá jim na život jen 
malá částka. 

Podle předsedy Rady se-
niorů Zdeňka Pernese jde 
o krizi seniorského bydlení, 
kterou by pomohl řešit zákon 

• v nájmu bydlí zhruba 
216 400 seniorů a seniorek; 
dvě třetiny z nich žijí samy

• kolem 180 tisíc lidí platí tržní 
nájemné, zbytek snížené 
částky, asi 190 tisíc seniorů 
dostává penzi pod 10 tisíc 
Kč, kolem 60 tisíc pod osm 
tisíc korun 

BYDLENÍ

v listopadu celorepublikové-
ho finále v Olomouci.

V rámci krajské senior-
ské oslavy v ústeckém kultur-
ním domě, která se uskuteční 
30. září od 14 hodin, budou 
vyhlášeni také vítězové tradič-
ní ankety Senior Art a soutěže 
o Nejaktivnější klub. O tom, 
kdo letos opanuje tyto soutě-
že, právě rozhodují odborné 
poroty.   (sl)

Důchodci se perou s rostoucími nájmy
o dostupném bydlení, výstav-
ba nájemních bytů i cenové 
mapy nájemného.

V Česku se vyplácejí dvě dáv-
ky na bydlení. Na příspěvek 
mohou dosáhnout lidé, jimž 
na přiměřené bydlení nestačí 
peníze. Doplatek má dorov-
nat výdaje za byt lidem s ma-
lým příjmem tak, aby jim zby-
lo na živobytí. 

Podle Pernese jsou norma-
tivy nízké a samotným senio-
rům a seniorkám náklady na 
byt nedorovnají, a to zvlášť ve 
větších městech. „Z důchodu 
seniorům zbývá denně třeba 
jen stokoruna,“ uvedl šéf se-
niorské rady.  (sl)
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Lipová je Vesnicí roku 
Ústeckého kraje

V Ústeckém kraji
posloucháme
Český rozhlas
Sever

sever.rozhlas.cz

seniorské-navýšku.indd   1 7.6.2019   12:56:39

Lipová | Vítězem krajského 
kola soutěže Vesnice roku se 
stala Lipová na Děčínsku. 

Lipová získala zlatou stu-
hu, milion korun od mini-
sterstva pro místní rozvoj 
a 300 tisíc od Ústeckého 
kraje, modrá stuha za spole-
čenský život putovala do Lu-
kavce na Litoměřicku, bílou 
stuhou za činnost mládeže 
se pyšní Koštice na Lounsku, 
zelenou stuhu za péči o ze-
leň a životní prostředí získaly 
Lovečkovice na Litoměřicku 
a oranžovou stuhu za spolu-
práci obce a zemědělského 
subjektu si připnou Blšany 
u Loun. 

Kromě čestných uznání 
a diplomů byla udělena také 
Cena naděje pro živý venkov, 
kterou za svůj pestrý kultur-
ní a společenský život získa-
la obec Cítoliby na Lounsku 
a ocenění inovativní obec, 
které získaly Mšené lázně. 
Vítězové krajských kol postu-
pují do celostátního kola. Vy-
hlášení se uskuteční 14. září 
v Luhačovicích.  (sl)

Na příspěvek na pomůcky 
dosáhne širší okruh lidí
Ústecký kraj | Širší okruh po-
stižených lidí nově dosáhne na 
příspěvek na takzvané zvláštní 
pomůcky. Novela zákona, kte-
rou musí ještě podepsat prezi-
dent, počítá i s tím, že nárok 
na plnou dotaci na pořízení 
automobilu by nově měli mít 
i postižení s vyššími příjmy. 

Nově na příspěvek dosáh-
nou také osoby s těžkým one-
mocněním srdce, plic a cév 
v dolních končetinách.

Umělec, jehož obraz má  
i Karel Gott, maluje se seniory
Ústecký kraj | Litvínovský 
malíř a sochař Pavel Lakomý 
vystavuje a tvoří už několik 
let. Jeho obraz má třeba i Ka-
rel Gott. V současné době za-
čal pořádat workshopy pro 
seniory. 

„Malování se seniory je pří-
jemné pro obě strany. Oni mají 
díky tomu pestřejší odpoled-
ne plné nových vjemů a zážit-
ků, objevují své skryté vlohy 
a rozvíjí fantazii. Zároveň re-
habilitují, například nemohou-
cí či špatně ohýbající se prsty. 
Kromě pocitu, že jsou v centru 
dění je to povzbuzující a rela-
xační prvek, který zanechává 

i hmatatelný výsledek,“ říká 
sám autor Pavel Lakomý.

Workshopy trvají zhruba 
2,5 hodiny a konají se v růz-
ných částech Ústeckého kraje. 
 (gz)

Šaty inspirované cibulákem 
Dubí | Zajděte si na výstavu 
kolekce šatů oděvní výtvarni-
ce Evy Stolařové, která se koná 
v prostorách Domu porcelánu 
s modrou krví v Dubí. 

Eva Stolařová v Dubí vy-
stavuje svou kolekci Porcelá-
nových šatů, kterou vytvořila 

u příležitosti 155. výročí Čes-
kého porcelánu. Tato kolekce 
oslavuje tradici výroby por-
celánu s cibulovým vzorem, 
jehož je autorka velikou 
ctitelkou. 

Výstava je k vidění až do 
25. září.  (gz)

Příspěvek by mohl být po-
skytnutý například na plošiny, 
rampy, schodišťové sedačky 
a elektrické skútry. Bez těchto 
pomůcek se postižení, na něž 
by se měl zákon nově vztaho-
vat, podle předkladatelů ne- 
obejdou. Novela počítá i s tím, 
že příspěvek na automobil by 
mohli získat i postižení lidé 
bez funkčních rukou. Příspě-
vek na pořízení vozidla může 
činit až 200 tisíc korun.  (sl)

V Ústí připravují Den seniorů a vyhlášení SenArtu
Ústí nad Labem | Vyhláše-
ní vítězů soutěže Ústecký Se-
nArt 2019 se tradičně usku-
teční v rámci oslav ústeckého 
Dne seniorů. Svůj svátek dří-
ve narození oslaví ve velkém 
sále kulturního domu 7. října 
od 14 hodin. 

V kategoriích obraz, fotogra-
fie a rukodělná práce se sešlo 

necelých dvacet soutěžních děl. 
„Senioři nám poslali spoustu 
krásných obrazů i fotografií, 
dokonce tentokrát soutěží i ruč-
ně vyrobený šperk z olova a ka-
menů,“ říká tajemnice ústecké 
rady seniorů Lenka Jaremová.

Díla budou vystavena na 
Dni seniorů v přísálí kulturního 
domu. Den seniorů v Ústí nad 

Labem je opět plánovaný ve 
velkém stylu. Kromě pestrého 
zábavného programu, včetně 
vystoupení tanečníků z domu 
dětí a mládeže, organizátoři sli-
bují i bohatý raut.

Ústecká rada seniorů už po-
malu připravuje další ročník 
SenArtu 2020, jehož vyhlášení 
je naplánováno na jaro.  (sl)
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Invalidním důchodcům se 
sníží limit doplatků za léky

Na Zahradu Čech 
výhodněji

Krušnohorským nej lidé zvolili Thermalium

Ústecký kraj/Praha | Pro in-
validní důchodce třetího stup-
ně bude od roku 2020 ochran-
ný limit doplatků na léky na 
recept 500 korun. Dosud do-
stávali zpět až částku nad 
5 000 korun jako ostatní zdra-
ví dospělí. 

„Nově od doplatků uleví-
me osobám, které kvůli zdra-
votním problémům nemohou 
pracovat a doplácení na léky je 
pro ně zatěžující. Od 1. 1. 2020 
snižujeme limit doplatků na 
léky u invalidních důchodců ve 
3. stupni a osob uznaných in-
validními ve 2. nebo 3. stupni 
z 5 000 Kč na 500 Kč,“ uvedl na 
twitteru ministr Adam Vojtěch. 
Podle něho se to bude týkat asi 
200 000 lidí. Osoby uznané in-
validními bez přiznaného dů-
chodu jsou lidé, kteří nesplnili 
podmínku doby pojištění, tedy 
odpracovaných let. 

Pojišťovny vrací částku, 
kterou zejména starší senio-
ři zaplatili navíc nad takzvaný 

ochranný limit, který je pro 
starší 70 let stanovený na 
500 korun, u mladších seniorů 

Od roku 2018 se maximální možná roční částka, kterou mohou lidé 
doplácet na léky, snížila dětem a seniorům. Předtím byla hranice 
2 500 korun, od letošního roku jim zdravotní pojišťovny vrátí 
přeplatek nad 1 000 korun a důchodcům starším 70 let nad 500 
korun. Ostatní mají hranici 5 000 korun. 

DOPLATEK

a dětí na 1 000 korun. Loni vy-
platily za celý rok přes 560 mi-
lionů korun.  (sl)

Litoměřice | Populární zahrad-
nický veletrh Zahrada Čech se 
blíží. Brány výstaviště se ote-
vřou 13. září. To největší výsta-
va svého druhu nejen na seve-
ru Čech zaměřená na všechny 
zahrádkáře, chalupáře, kutily, 
zahradníky a milovníky příro-
dy začíná. Otevřeno bude den-
ně od 9:00 do 17:00 hodin až 
do 21. září. V předprodeji na li-
toměřickém Mírovém náměs-
tí senioři zaplatí stokorunu, 
na místě pak 120 korun. Po-
sledním dnem předprodeje je 
12. září.  (gz)

Žatecké taxy pro seniory od září zlevní
Žatec | SeniorTaxi ve městě 
využívá už přes dvě stovky se-
niorů a zájem o něj stále ros-
te. Aby bylo co nejdostupnější, 
schválili žatečtí radní novinku 
– od 1. září se jízdné sníží. Za 
jednu jízdu tak senior zaplatí 
dvacet korun místo dosavad-
ních třiceti.

„Službu SeniorTaxi zavedl 
Žatec letos v dubnu a je určena 

pro občany nad 65 let. Taxi je 
vozí po městě, zejména k léka-
ři či na úřady, za zvýhodněnou 
cenu. Hlavní část nákladů ta-
xislužby pro seniory hradí rad-
nice. Výhodu mohu využívat 
občané Žatce a místních částí 
Bezděkov, Milčeves, Radiče-
ves, Trnovany, Velichov a Zá-
hoří,“ říká Tomáš Kassal ze ža-
tecké radnice.

Jízdu SeniorTaxi je nutné 
objednat minimálně den pře-
dem na dispečinku 415 710 
295. SeniorTaxi si ale může 
objednat jen registrovaný uži-
vatel. Registrace se provádí na 
odboru dopravně-správních 
agend. Nutná je průkazová fo-
tografie, zaplacení poplatku 
20 Kč a předložení osobního 
dokladu. (gz) 

Teplice | Nultý ročník soutě-
že Krušnohorská nej má svého 
vítěze. 

Veřejnost nejprve nomi-
novala jedenáct novinek roku 
2018, které si podle návštěv-
níků zasloužily ocenění a pa-
tří k tomu nezajímavějšímu 
a nejlákavějšímu, co destinace 
Krušné hory nabízí.

Tři měsíce trvalo hlasování 
na sociálních sítích a nejvíce 
hlasů získalo Thermalium Tep-
lice. „Výsledky hlasování se do 
poslední chvíle měnily. O prv-
ní místo bojovalo Thermalium 

Pro seniory chystají 
Maxíka i obálku

Ústí nad Labem | Dva projek-
ty na podporu seniorů se rý-
sují v Ústí nad Labem. „Podali 
jsme žádost o zařazení do pro-
jektu Taxík Maxík. Město by 
tak mohlo získat velkoprostoro-
vé vozidlo a příspěvek na první 
rok provozu,“ uvedla tajemnice 
Rady seniorů města Ústí nad 
Labem Lenka Jaremová. Vůz 
by sloužil na přepravu seniorů 
a hendikepovaných osob. Zá-
roveň se Ústí zapojí do projek-
tu Seniorská obálka. Jde o tis-
kopis, ve kterém senioři vyplní 
informace o tom, kterými ne-
mocemi či alergiemi trpí a jaké 
berou léky. Obsahovat bude 
i kontakty na jejich blízké. Obál-
ku pak umístí v bytě na viditel-
ném místě pro případ zásahu 
záchranářů. „O distribuci a vol-
ném stažení na webu města bu-
deme včas informovat,“ dodala 
tajemnice seniorské rady.  (sl)

Minibusem pohodlně 
do zoo i na zámek

Děčín | Nízkopodlažní mini-
bus na turistické lince číslo 216 
jezdí mezi děčínským zámkem 
a zoo do 29. září. Senioři nad 
65 let, kteří se prokáží osob-
ním dokladem, mají jízdné za 
5 korun a lidé od 70 let jezdí 
úplně zdarma. Linka jede kaž-
dou hodinu, první autobus vy-
jíždí ze směru od zámku do zoo 
v 8:55, poslední v 17:55. Linka 
staví u Hlavního nádraží, par-
koviště u železničního mostu, 
na Labském nábřeží, v Tyršově 
ulici, na Masarykovo náměstí 
a v Myslbekově ulici.  (gz)

Teplice s Moldavskou drá-
hou. Nakonec rozhodly 
hlasy na facebooku“ uved-
la k soutěži mluvčí skupiny 
SPO-NA, jež soutěž pořádá, 
Eva Maříková. 

V příštím roce bude sou-
těž pokračovat tentokrát 
už prvním ročníkem. Plá-
novanou novinkou soutěže 
by mělo být propojení s ně-
meckou stranou Krušných 
hor. V roce 2020 by se tak 
volily dvě nej novinky – jed-
na česká, druhá německá. 
 (sl)
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ACME domácí péče pomáhá 24 hodin denně 7 dnů v týdnu

ZDRAVÍ

Domácí zdravotní péče, 
hospicová péče nebo neve-
řejná doprava. To vše může 
každý z nás někdy potřebo-
vat. V Ústí nad Labem a oko-
lí se můžete s důvěrou obrá-
tit na agenturu domácí péče 
ACME. „Staráme se o pacien-
ty a poskytujeme odbornou 
ošetřovatelskou péči v do-
mácím prostředí, pomůžeme 
s dopravou k lékaři. Nemoc-
ným jsme k dispozici nepře-
tržitě, i o víkendu,“ přibližuje 
jednatelka ACME Štěpánka 
Tomsová.

Domácí zdravotní péče
Za pacienty dochází zkuše-

ná zdravotní sestra, která pro-
vádí zdravotní úkony, které 
určí praktický lékař nebo spe-
cialista. Pomáhá celé rodině 
s péčí o dlouhodobě nemocné-
ho a radí, jak se o svého blíz-
kého starat. Sestry aplikují in-
zulín, ale i učí diabetiky, aby to 
časem zvládali sami. Převazují 
veškeré rány po amputacích, 
pooperační rány, bércové vře-
dy nebo převazy stomií (vý-
vodů z těla). Nemocní se tak 

mohou léčit v pohodlí domá-
cího prostředí a nemusí trávit 
dlouhé dny hospitalizací v ne-
mocnici nebo v léčebnách pro 
dlouhodobě nemocné. Služba 
je hrazena z veřejného zdra-
votního pojištění.

Hospicová péče
Péče o pacienta v posled-

ních chvílích života. Nemocný 
tráví čas v domácím prostředí 
obklopen blízkými. Děti, part-
ner, přátelé k němu mají blíž, 
než kdyby byl v ústavní péči. 
Domácí hospicová péče je rea- 
lizována ve spolupráci s pa- 
liativním lékařem s Mobil-
ním hospicovým týmem Kraj-
ské zdravotní. Jde o pod-
poru rodinám, které se 
rozhodly umožnit svému blíz-
kému zemřít v domácím pro-
středí. Hospicová péče kom-
binuje péči ošetřovatelskou, 
lékařskou, psychologickou 
a duchovní. Tuto službu hra-
dí veřejné zdravotní pojištění.

Neveřejná doprava
Přeprava klientů do zdra-

votnických zařízení a zpět 

ACME Domácí péče s.r.o.
Železničářská 908/24
Ústí nad Labem
400 03
E-mail: info@acmepece.cz
Telefon: 475 216 331
Web: www. acmepece.cz

KONTAKTv okolí Ústí nad Labem. Od-
voz k lékaři si klient objed-
ná telefonicky, řidič ho pak 
k lékaři dopraví, pomůže se 
schody a jinými překážkami 
a případně doprovodí až do 
čekárny. Po cestě také v pří-
padě potřeby vyzvedne léky 
z lékárny nebo zdravotní 
pomůcky.

Ošetření cévním laserem funguje  
proti žilkám, jizvám i bradavicím

Trápí vás viditelné žilky 
v obličeji, metličkové varixy 
nebo jizvy po akné a chce-
te se vad pleti zbavit natr-
valo? Kožní ambulance ús-
tecké EUC Klinika nově 
provozuje všestranný laser, 
který má léčebný i kosme-
tický účinek. 

Léčí žilky, hemangiomy, 
růžovku i akné. Ošetření 
s ním je prakticky bezbo-
lestné. Jak říká lékařka kož-
ní ambulance Jaromíra Jan-
ků, s cévním laserem pracují 
na ústecké klinice výhradně 
zkušení dermatologové.

Co je cévní laser?
Naše klinika disponuje od 

dubna 2019 laserem V-Beam® 
Platinum. Jedná se o pulsní 
barvivový laser. Tento laser 
je určen pro ambulantní ošet-
ření cév do průměru 1,5 až 
2 milimetry.

Jak přístroj funguje?

Obecně pracuje na princi-
pu selektivní fototermolýzy, 
kdy dochází k přeměně svě-
telné energie v energii tepel-
nou. Následkem tepelného 
působení dochází k destruk-
ci hemoglobinu. Tím dojde 
k uzavření a postupnému zá-
niku cévky.

V čem je výjimečný?
Tento laser je velmi efek-

tivní, minimálně agresivní 
a s jeho pomocí se dá řešit 
rozsáhlá škála kožních one-
mocnění. Součástí přístroje 
je patentovaný systém dy-
namického chlazení kůže 
DCD pro tepelnou ochranu 
pokožky při zákroku a větší 
komfort pacienta. 

Na jaká onemocnění je 
tento laser vhodný?

Cévní laser je vhodný 
k ošetření rozšířených žilek 
v obličeji na tvářích a v oko-
lí nosu, dále často ošetřujeme 

metličkové varixy na dolních 
končetinách, červené jizvy po 
akné, senilní hemangiomy, 
pavoučkové névy, růžovku 
a další cévní projevy. Výbor-
né zkušenosti máme s ošetře-
ním virových bradavic u dětí 
i dospělých.

 

Hradí léčbu cévním 
laserem pojišťovna?

Tato léčba je nadstandard-
ní a není hrazena z veřejného 
zdravotního pojištění, i přesto 
je však cenově dostupná pro 
širokou veřejnost.

Jak se pacient může na 
ošetření objednat?

Pacienti se mohou objed-
nat k ošetření na naší klinice 
telefonicky na čísle 477 102 
207. Dermatologické praco-
viště je součástí EUC Klini-
ky v Ústí nad Labem a nachá-
zí se v budově B, Masarykova  
2000/92.
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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 Stonic. Kombinovaná spotřeba a emise CO2 (NEDC 2.0): 5,0-6,4 l/100km, 114-146 g/km. *Vyobrazené zvýhodnění 50 000 Kč vč. DPH zahrnuje Akční slevu 20 000 Kč, Výkupní bonus za 
starý vůz 10 000 Kč, Originální příslušenství v hodnotě 10 000 Kč a Dodatečný Bonus 10 000 Kč při financování s Kia Select. Nabídka je určena pro individuální zákazníky - spotřebitele na 
nákup jednoho vozu. Podmínky pro firmy a podnikatele žádejte u autorizovaných dealerů Kia. Vyobrazení vozu je pouze ilustrativní a může obsahovat doplňkovou výbavu. Pro bližší informace 
navštvite www.kia.com nebo kontaktujte svého prodejce Kia. Nabídka platí do 31.8.2019

Senioři vyzdobili nemocnici
Ústí nad Labem | Když pobý-
vala pedagožka ústecké univer-
zity Jitka Kratochvílová se svojí 
pětiměsíční dcerkou v nemoc-
nici, napadlo ji zpříjemnit ma-
lým pacientům tyto prostory. 
Proměnou tak prošlo dětské 
oddělení ústecké Masarykovy 
nemocnice hlavně díky poslu-
chačům Univerzity třetího věku 
Univerzity Jana Evangelisty 
Purkyně. 

„Oslovila jsem svoje poslu-
chače z kurzu Malby Univerzi-
ty třetího věku a ti byli návrhem 
nadšení. Naprosto nezištně 
a dobrovolnicky se k akci při-
hlásili,“ dodává.

Parta jedenácti univerzit-
ních seniorů obsadila chodby 
dětského oddělení a během jed-
noho dne je vyzdobila celkem 
šestnácti motivy pohádkových 

a večerníčkových postaviček. 
Na přípravu přitom měli jen 
pár týdnů. Současný prostor 
oddělení je nyní od předcho-
zího k nepoznání a místní se-
střičky i děti z toho mají ra-
dost. „Moc mým babičkám 

a dědečkům děkuji, že se mís-
to pohodičky u bazénů či dne 
stráveného na zahrádce zapo-
jili tak nezištně do tak krásné 
akce. Mám je moc ráda a jsem 
na ně pyšná,“ uzavírá peda-
gožka UJEP.  (gz)

Cyklorikša už jezdí 
ve Velkém Březně

Velké Březno | Cyklorikša, 
která slouží pro vyjížďky se-
niorů, je ve světě oblíbeným 
a rozšířeným vozítkem. V Ústí 
nad Labem 
vozí seniory 
z velkobře-
z e n s k é h o 
domova pro-
školení dob-
r o v o l n í c i . 
Vyjížďky jsou směřovány na 
Labskou stezku, která prochá-
zí v těsné blízkosti. „První do-
jmy a emoce z projížděk, kdy 
senioři mohou vyjet bezpeč-
ně s doprovodem na stezku, 
jsou velice pozitivní. Jak se-
nioři sami, tak vedení domova 
se shoduje v tom, že jde o pří-
jemné rozptýlení a zájem je 
veliký,“ říká Romana Macová 
z ústeckého magistrátu.   (gz)

Senioři jsou lidé často osamoce-
ní, nemocní, zesláblí, bezradní, vy-
strašení, lítostiví, nedůvěřiví 
nebo naopak velmi důvěřiví, 
a  proto mohou být a  jsou 
lehce ovladatelní.

Násilí na seniorech pácha-
né v rodině

Někteří staří lidé jsou 
bohužel vystaveni násilné-
mu chování ze strany členů vlastní 
rodiny. Takové jednání začíná vět-
šinou mírnějšími projevy, jako je 
okřikování, ponižování, omezování 
a přikazování.

Nikdy netrpte sebemenší projevy 
omezování, útisku a násilí!

V  žádném případě nepři-
pusťte, aby vám vaši rodinní 
příbuzní říkali:  „To ti stačí, to 
je pro tebe dobré, lepší už to 
nepotřebuješ, stejně nechodíš 
nikam mezi lidi.“ Bohužel ta-
kovéto chování se pomalu ale 
jistě může proměnit ve větší 
násilí, které pak již nebude 

ve vašich silách zastavit. Toto jednání 
je třeba zastavit v samém počátku i za 
cenu, že své blízké nebudete vídat. 
Mějte na paměti, že pokud se vám zdá, 
že danou situaci nezvládáte, hledejte 

pomoc u odborníků. Například u lékaře 
na linkách důvěry, které fungují obvyk-
le v nepřetržitém provozu.

Násilí páchané na seniorech mimo 
rodinu

Násilí páchané na seniorech někdy 
bohužel probíhá i mimo rodinu jako for-
ma nedostatečně přiměřené aktivity vy-
skytující se tam, kde je očekávána s důvě-
rou, což způsobuje bezpráví, poškození, 
zranění, bolest či strach starších lidí. 

Jedná se o  domovy důchodců, se-
niorské domy nebo penziony či lůžko-
vá zařízení se zdravotní péčí. Personál, 
který necitlivým přístupem zanedbává 

POLICEJNÍ PORADNA | NÁSILÍ NA SENIORECH: STÁŘÍ NENÍ VŽDY KRÁSNÉ

Důležité telefonní  
kontakty 
Policie České republiky  158
Městská policie   156
Záchranná služba  155
Hasičský záchranný sbor 150
Evropské číslo tísňového volání  112 
Život 90 Senior telefon 800 157 157
Elpida – Linka seniorů 800 200 007
Bílý kruh bezpečí 257 371 110 

úmyslně či z nedbalosti péči o seniory, 
se tak dostává do roviny pachatele. 

  Veronika Hyšplerová, 
 Policie ČR Ústecký kraj

SL
20
19
20
4
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RADA SENIORŮ

Město Litvínov zve do zámku Valdštejnů i na akce
Zámek Valdštejnů v Litvínově, který do 
dnešní podoby barokního zámku nechal 
v  letech 1732–1743 přestavět František 
Josef Jiří Valdštejn podle návrhu Františ-
ka Maxmiliána Kaňky, je celoročně pří-
stupný. V současné době nabízí několik 
expozic a  výstav. Do 11. ledna příštího 
roku zhlédněte interaktivní výstavu Lit-
vínovské zámecké imaginárium divadla 
Bratří Formanů a  jejich přátel. Bratři 
Formanové se svými přáteli výtvarníky 
obydleli zámeckou galerii loutkami, ná-
mořníky, akrobaty, cirkusovým šapitó, 
pohádkovými imaginacemi, hybohledy 
a kuklostroji, obrázky i divadelními de-
koracemi. Povedlo se jim otevřít pro-
stor, kde fantazie nemá hranice, hrát si 
je povoleno a více než žádoucí. Výsta-
va je rozdělena do několika částí. Přes 
kouzelný les se dostanete do hýbacího 

a hravého cirkusu. Jako hub po dešti je tu 
naseto hybohledů a kuklostrojů – kouzel-
ných dřevěných bedýnek, které ukrývají 
drobná panoramata a  historky. Stačí za-
točit kličkou, rozpohybovat postavy a pří-
běh začíná…
Trochu recese nezaškodí – výstava Pře-
hlídka nápadů, zručnosti, řemesel a vtipu 
aneb Vánoce po celý rok nabízí tradiční 
i zcela netradiční vánoční výzdobu s vyu-
žitím neobvyklých materiálů. Inspirovat se 
můžete po celý rok. Ve stálé expozici zám-
ku najdete instalované Sochy Stanislava 
Hanzíka. V  galerii jsou vystaveny busty 
známých herců R. Hrušínského, V. Brod-
ského, J. Kemra, S. Neumanna nebo oce-
něná díla v  zahraničí Svářeč, B. Hrabal. 
Součástí výstavy jsou fotografie Josefa 
Sudka a film Petra Skaly o díle akademic-
kého sochaře Stanislava Hanzíka. Některé 

z vystavených soch se objevily v českém 
filmu Pupendo.
Do konce tohoto roku zveme na výstavu 
Hračky a  hry dětí ze šlechtických rodin 
a  Hračky Husch vyráběné v  Litvínově. 
Hračky zapůjčili sběratelé Miroslav Smaha 
a Michal Widenský. Výstava je doplněna 
historickým nábytkem z  Oblastního mu-
zea a galerie v Mostě.
V  sobotu 28. září proběhne v  Litvínově 
tradiční Svatomichaelská slavnost ke cti 

sv. Michaela archanděla, patrona města 
a kostela. Připraven bude jarmark, po-
hádka, minifestival sportu a  jiné. Z hu-
debníků vystoupí Kamil Střihavka a Lea-
ders, připravena bude také dechovka. 
V pondělí 28. října zveme do zámku na 
Oslavu sklizně a řemesel. Letos bude za-
měřena na oslavu 30. výročí sametové 
revoluce. Pro návštěvníky bude připra-
ven jarmark, dětské dílničky, lampiono-
vý průvod. (pr)

TIP NA VÝLET

KONTAKT 
Litvínov, ul. Mostecká čp. 1  
GPS: 50°35´50.656“N, 13°36´37.222“E 
Pokladna, informace: tel. 603 151 600, 
otevřeno celoročně ÚT-NE 9.00-12.00, 
13.00-17.00 hod. Vstupné: dospělí 50 Kč, 
důchodci 30 Kč, děti a studenti 20 Kč, 
rodinné vstupné 90 Kč.
www.litvinov.cz

Nájemní bydlení nefunguje
Rada seniorů prosazuje 

změnu dávek na bydlení tak, 
aby více zohledňovaly výši ná-
jmů v jednotlivých místech 
republiky. Senioři totiž často 
nezvládají ani s příspěvkem 
od státu rostoucí nájemné ve 
městech platit a zbývá jim na 
život jen malá částka. Podle 
předsedy Krajské rady seniorů 
Ústeckého kraje Aloise Malé-
ho je situace vážná.

Rada seniorů mluví 
o krizi s nájemním 
bydlením seniorů. 
Opravdu je situace tak 
vážná?

V otázce nájemného byd-
lení je opravdu situace vážná. 
V celé České republice zatím 
nefunguje nájemní bydlení 
pro seniory. Není vypracován 
jednotný program, jak by měla 
města postupovat. Každé měs-
to si situaci řeší samo, což při 
nedostatku peněz je velmi 
složité.

Vyvíjí Krajská rada 
seniorů tlak na města 
a obce v regionu, aby 
měla nízkonákladové 
nájemní byty pro seniory?

V Krajské radě seniorů je 
16 předsedů velkých klubů 
z velkých měst kraje. Schází 
se každý měsíc a mají možnost 
jednak s vedením svých rad-
nic ohledně této problemati-
ky. Mají také možnost svoje 

připomínky zapracovávat do 
akčních plánů měst v otázkách 
sociální politiky. Samozřej-
mě někdo je aktivnější, někdo 
méně. Krajská rada seniorů 
vyjíždí dvakrát ročně do měst 
v kraji. Jedná s primátory, se 
starosty. Navštěvuje domovy 
pro seniory a informuje se, jak 
je o ně postaráno a jak města 
řeší sociální politiku. Zatím se 
nám nestalo, že by nám nebylo 
umožněno si cokoliv prohléd-
nout nebo nám nebylo na ja-
koukoliv otázku odpovězeno. 
Musím říci, že přes velké fi-
nanční problémy dělají města 
vše, co je v jejich silách.

Rada seniorů reflektuje 
vládní projekt Výstavba, 
který by mohl levné 
bydlení pro seniory 
zabezpečit. Podle rady 
však města na to nejsou 
připravena. Má Krajská 
rada seniorů informace, 
jaká je situace ve městech 
v Ústeckém kraji?

Krajská rada seniorů se sa-
mozřejmě velmi zajímá o tuto 
problematiku. Opravdu o ten-
to projekt je zatím malý zájem. 
Jednak když byl vyhlašován, 
tak podmínky nebyly dobré. 
Po velkých stížnostech na mi-
nisterstvu došlo loni k úpra-
vě podmínek získání peněz 
v rámci projektu. Přesto města 
musí jednak schválit projekt, 
dát do rozpočtu na příští rok, 
najít objekt a podobně. Dle 
mých informací se zatím do 
projektu moc měst nezapojilo. 

Kam konkrétně se mohou 
senioři v Ústeckém 
kraji obrátit, pokud se 
dostanou do bytové krize?

Pokud se senior dostane do 
bytové nebo jiné krize, musí 
zajít na sociální odbor ve svém 
městě, které je povinno mu 
pomoci. Někdy to je bohužel 
zdlouhavé, poněvadž města 
většinou nemají volné nebo 
sociální byty. Mám informa-
ce, že přes potíže se většinou 
najde pro konkrétního seniora 
pomoc a řešení.  (sl)

BYDLENÍ
Rady, jak se orientovat 
v bytové problematice, ať už 
jde o klasické nájemní bydlení, 
bytové družstevnictví nebo 
bydlení ve vlastním bytě, 
poskytuje Sdružení nájemníků 
ČR.

Poradna Sdružení  
nájemníků ČR
Ústecký kraj
Miroslav Machala 
Varvažov 168, 403 38 Telnice 
Tel.: 602 956 468
machala.m@volny.cz
Stálé poradenské číslo: 
234 46 33 42
Konzultace
Pondělí a středa  
od 14:00 do 16:00 hod.  
/možnost dohody po telefonu 
na jiný termín/

FINANCE
Poradna, pokud jste se dostali 
do finančních problémů, máte 
dluhy, hrozí vám osobní bankrot 
nebo exekuce a podobně.

Poradna při finanční  
tísni, o.p.s.
Dlouhá 15 (budova B 
krajského úřadu)
400 01 Ústí nad Labem
Otevřeno po objednání Út-Pá
Tel.: 411 135 200
Zelená linka: 800 722 722 
(každé pondělí 8:30–12:00 
a 13:00–17:30)
E-mail: poradna@
financnitisen.cz

POTŘEBUJETE PORADIT?
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Sociální služby? Musí se změnit systém
FINANCE

Spor o financování sociál-
ních služeb v krajích nekončí. 
A to přesto, že ministryně práce 
a sociálních věcí (MPSV) Jana 
Maláčová poslala v červenci na 
péči o ohrožené rodiny s dět-
mi, seniory nebo těžce nemoc-
né jednu miliardu korun. Pro 
Ústecký kraj to bylo necelých 
sto milionů. Kraji ale chybí dal-
ší necelá čtvrt miliarda. O další 
peníze musí žádat prostřednic-
tvím evropských fondů, což je 
zdlouhavé. Podle šéfky sociál-
ního odboru Ústeckého kraje 
Petry Lafkové je na čase, aby se 
změnil celý systém financování 
sociálních služeb.

Ministerstvo kraji poslalo 
necelých sto milionů na 
dofinancování sociálních 
služeb. Kraj tvrdí, že 
potřebuje 340 milionů. Co 
tedy bude následovat?

Ústecký kraj vyčíslil poža-
davky poskytovatelů sociálních 
služeb na dofinancování v le-
tošním roce na částku 345 mi-
lionů Kč. Jedná se o nejnutněj-
ší finance, které potřebuje na 
mzdy a platy. Totiž v roce 2017 
došlo ke dvěma změnám naří-
zení vlády o platových pomě-
rech, které nebyly v žádostech 
poskytovatelů zohledněny, ani 
nebyly zohledněny v přiděle-
né základní alokaci pro kraj 
na financování sociálních slu-
žeb. Požadavky krajů na dofi-
nancování sociálních služeb 
byly definovány na 2 miliardy 
Kč. Bohužel kraje obdržely jen 
1 miliardu Kč a dalších 1,5 mi-
liardy Kč z Evropských zdrojů 
prostřednictvím realizace indi-
viduálních projektů především 
z oblasti preventivních služeb, 
nikoliv pobytových. V srpnu 
zastupitelstvo Ústeckého kraje 
schválilo vyhlášení mimořád-
ného termínu dotačního řízení, 
které je již zveřejněno na strán-
kách kraje a od 6. do 11.9.2019 
budou poskytovatelé podávat 
své žádosti na dofinancování 
pouze na platy, mzdy a jejich 
navýšení a na navýšení zvlášt-
ních příplatků za směnnost. 

Poskytovatelé sociálních 
služeb mohou tedy žádat 
o dofinancování. V čem je 
tedy problém? 

Problém je v celém sys-
tému. Kraj má sice na svém 
účtu finanční prostředky od 

26. 7. 2019, nicméně celý pro-
ces, než se prostředky dosta-
nou k poskytovatelům, je vel-
mi zdlouhavý. Jde o schválení 
vyhlášením mimořádného kola 
dotačního řízení v orgánech 
kraje – zveřejnění dotační-
ho programu v souladu s roz-
počtovými pravidly po dobu 
minimálně 30 dnů – podává-
ní žádostí – hodnocení žádostí 
– schválení výsledků rozděle-
ní finančních prostředků v or-
gánech kraje – podpisy dodat-
ků ke smlouvám a teprve poté 
může dojít k samotnému vypla-
cení přidělených prostředků. 
Řada poskytovatelů byla nu-
cena v souvislosti s nedostat-
kem finančních prostředků ře-
šit úsporná opatření. Z tohoto 
důvodu budeme muset skuteč-
ně vyčkat podaných žádostí od 
poskytovatelů, kde vyčíslí své 
aktuální požadavky a následně 
budeme moci přijmout nějaké 
závěry. Výplata finančních pro-
středků je plánována na začátek 
října. 

Má kraj ještě nějaké další 
možnosti financování 
sociálních služeb? 
Co se stane, když se 
všechny potřebné peníze 
nenajdou?

Nerada bych předjímala dal-
ší vývoj. Nyní je pro nás důle-
žité rozdělit finanční prostřed-
ky mezi poskytovatele a podle 
výsledků začít individuálně 
jednat se zřizovateli jednotli-
vých poskytovatelů o možnosti 
dofinancování i z jejich strany 
a podobně. 

Kolik peněz dostanou 
organizace kraje a kolik 
ostatní poskytovatelé 
sociálních služeb 
v regionu?

Rozdělení finančních pro-
středků bude probíhat trans-
parentně, tedy pro všechny 
stejně, bez rozdílu zda jde 
o organizaci kraje, obce či ji-
nou neziskovou organizaci. 
Nicméně po rozdělení těch-
to prostředků budeme jednat 
i s našimi organizacemi ve 
věci případného dalšího dofi-
nancování z prostředků kra-
je formou navýšení příspěv-
ku zřizovatele. Na začátku 
roku jsme totiž evidovali po-
žadavky našich organizací na 
dofinancování ve výši zhruba 
65 milionů Kč. 

Kolik zařízení se v kraji 
stará o seniory a jaký vliv 
to v péči bude mít?

V kraji máme zhruba 
4 763 lůžek pro seniory (z toho 
1 225 lůžek zajišťuje kraj 
a 3 538 lůžek ostatní posky-
tovatelé). Prozatím nemáme 
od těchto poskytovatelů avi-
zováno propouštění, tlumení 
či případně rušení služeb. Ka-
ždopádně v dané věci probíhá 
ze strany Asociace poskytova-
telů sociálních služeb ČR sběr 
dat a koncem srpna budou mít 
kraje informace k dispozici. 
Z našeho monitorování situ-
ace však také víme, že ačkoliv 
prozatím nedochází k utlumo-
vání služeb a podobně, dochá-
zí u poskytovatelů ke změnám 
rozsahu poskytované služby, 

ke změnám provozní doby 
a podobně. 

Jaké částky šly na sociální 
služby v minulosti? Je 
to víc nebo méně než 
loni a předloni a kolik 
potřebují v příštím roce? 

V letošním roce se skuteč-
ně jednalo o historicky nejvyš-
ší dotace na sociální služby, 
nicméně v rámci této dotace 
nebyly zohledněny dvě změ-
ny nařízení vlády o plato-
vých poměrech z roku 2017. 
Ústecký kraj podal žádost 
o dotaci pro rok 2019 ve výši 
2 095 223 595 Kč a pro rok 
2020 ve výši 2 092 477 768 Kč 
(v roce 2020 budou realizová-
ny dva individuální projekty 
na podporu sociálních služeb 
z Evropských zdrojů, proto je 
požadavek na rok 2020 nižší 
oproti roku 2019). 

Co bude kraj dělat, 
aby se letošní krize 
s financováním sociálních 
služeb neopakovala 
v dalších letech?

Již dlouhodobě kraj pou-
kazuje na nutnost změny ce-
lého systému financování so-
ciálních služeb. MPSV s touto 
změnou počítá v rámci vel-
ké novely zákona o sociálních 
službách, kdy by se nově měla 
dotace poskytovat na tři roky 
a nově by měla být manda-
torním výdajem. Do doby než 
bude schválena novela, by 
však bylo potřeba aktualizo-
vat směrná čísla, která jsou 
pro MPSV závazná při rozdě-
lování dotací pro kraje (výše 
procentního podílu kraje na 
celkovém ročním objemu fi-
nančních prostředků vyčleně-
ných ve státním rozpočtu na 
podporu sociálních služeb pro 
příslušný rozpočtový rok). Po 
přechodu financování sociál-
ních služeb z úrovně MPSV na 
kraje v roce 2015 bylo dohod-
nuto, že se bude jednat o pře-
chodný systém po dobu tří let 
a poté se vyhodnotí. Dosud se 
tak nestalo a je potřeba říci, že 
se sociální situací v kraji (vel-
ký podíl nezaměstnaných, nej-
vyšší počet vyloučených lokalit 
a celá řada dalších specifik) by 
to bylo více než žádoucí, aby 
z úrovně MPSV došlo k nové-
mu posouzení těchto procent-
ních podílů.  (sl)
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PREZENTACE PARTNERA

WWW.USTI-NAD-LABEM.CZ

OSLAVY
770 LET KRÁLOVSKÉHO MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM 

STATUTÁRNÍ MĚSTO ÚSTÍ NAD LABEM POŘÁDÁ

PARTNEŘI:

ÚSTÍ NAD LABEM

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA

MÍROVÉ NÁMĚSTÍ

LIDICKÉ NÁMĚSTÍ

10:00 Doubravanka
12:00 Viva Song
13:30 Historický průvod 
14:30 Demowave
16:00 Václav Neckář a Bacily 
17:30 Stará škola
19:00 Eliška a Petr Lüftnerovi
20:00 Markéta Chladová 

s kapelou
21:20 Idio & Idio

10:00 Historická pohádka 
o vzniku Ústí

11:10 Dům dětí a mládeže 
11:40 Žonglérské vystoupení
12:10 Mistr popravčí a vtipné 

ukázky mučení
12:40 Dům dětí a mládeže
13:00 Historický průvod
14:30 Historická pohádka
15:00 Dům dětí a mládeže
15:30 Kouzelník nejen pro děti
16:00 Dům dětí a mládeže
17:00 Rytířské ukázky
18:00 Historická pohádka
19:00 Dům dětí a mládeže

Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s. letos 
slaví 120 let od svého založení. 

Rytířské ležení, výstava zbraní, historická řemesla, 
mistr popravčí, kovář, svíčkař, ražba mincí, stylová 
krčma. Dětské atrakce, historické dílničky a další 
doprovodný program a soutěže.

PROGRAM:

14. 9. 2019 
10–22 HODIN
MÍROVÉ NÁMĚSTÍ
LIDICKÉ NÁMĚSTÍ

SL
20
19
20
5



jídlo, léky, telefon… Ráda by dopřála nějaký dárek vnoučatům a pravnoučát-
kům, ale to už je nesmírně těžké a jak se říká, radši si „utrhne od huby“. Šetří 
s vodou, energiemi a v zimě radši vypíná topení. No a o nějaké kultuře, výletech 
a rekreacích radši ani nepřemýšlí, i když jako synové jí to rádi zaplatíme. Vždyť 
nás celý život vychovávala. To je smutné, že? Na druhou stranu, když vidím, jak 
stát podporuje „nemakačenka“, který nepracuje celý život, a dokonce k tomu 
vede i své děti, tak je mi z toho špatně. Zde se musí peníze velmi silně ubrat 
a přidat důchodcům. Jako jednu z cest vidím, aby města, která si rozprodala 
svůj bytový fond, co nejrychleji začala s výstavbou nového bydlení určeného 
zejména pro seniory a hlavně za přiměřené nájemné. Poté může město regu-
lovat, ale i ovlivňovat bytovou politiku ve svém městě. Současně by měl náš 
právní řád zareagovat v oblasti sociálních dávek konečně nejen na princip soli-
darity, ale také hlavně na princip zásluhovosti.

Pavel Vodseďálek
zastupitel Ústeckého kraje, KSČM

Na tuto otázku je dost složité odpovědět, tyto problé-
my již vznikly při celkové privatizaci bytového fondu, který 
byl ve vlastnictví státu, měst a obcí, kde jsme jako zastu-
pitelé proti této privatizaci vystupovali. Bohužel jsme byli 
přehlasováni a bytový fond se skoro celý zprivatizoval. Vel-
mi se zpomalila výstavba bytů jako takových a budovaly se 

byty pro majetné, kteří si to mohli dovolit. Stát se své role ve výstavbě nových 
dostupných bytů úplně vzdal, nechal to v rukách soukromých firem, které na 
tom samozřejmě vydělávaly. V současné době lze řešit tuto situaci pouze přije-
tím zákonů o dostupném bydlení platném pro naši zemi. To musí konat vláda, 
parlament ČR. Další nutnost je zahájení podpory výstavby nájemních bytů pro 
města a obce, kterým by zůstaly ve vlastnictví a mohly by regulovat nájemné, 
ovlivňovat, kdo v těchto bytech bude žít (opět nutné řešit na vládě, v parla-
mentu ČR). Ne jen o těchto věcech stále hovořit, ale začít skutečně tyto úkoly 
naplňovat a podporovat. V neposlední řadě by bylo možno ještě podporovat 
výstavbu Domovů pro seniory, které by zůstaly ve správě obcí a měst.

 
Dominik Hanko
zastupitel Ústeckého kraje, SPD-SPO

Jde o hodně vážný problém, který by se měl řešit co 
nejrychleji. Společensko-ekonomický vývoj je bohužel na-
staven tak, že tento problém je pouze na začátku a bude se 
dále prohlubovat. Ceny nemovitostí a s tím spojené platby 
za bydlení, provozní náklady, strava, léky doprava atd. stou-
pají daleko rychleji, než je samotná valorizace důchodů. Je 

potřeba na to zareagovat co nejrychleji a myslím, že sociální návrhy, které uve-
du, by nejen seniorům, ale i pracujícím rodinám hodně pomohly.

V prvním případě by se měl svázat minimální důchod s minimální mzdou 
(13 350 Kč) a od této částky zásluhově. V dnešní době je spousta důchodců, 
kteří berou důchod pod hranicí deseti tisíc a pokud je tento senior odkázán jen 
sám na sebe, tak mu jeho příjem nestačí ani na bydlení, natož na jídlo.

Zvyšování důchodů by se mělo dělat všem o stejnou částku, protože pro-
centy se dále rozevírají sociální nůžky a senior s menším důchodem dostane 
přidáno méně, i když chleba má pro všechny stejnou cenu. Dalším řešením je 
nezvyšovat věk odchodu do důchodu. Věk odchodu do důchodu by měl být 
stanoven na 65 let u bezdětných občanů, na 64 let u občanů, kteří vychovali 
jedno dítě, 62 let u občanů, kteří vychovají dvě děti a 59 let u občanů, kteří vy-
chovají tři a více dětí. Měla by být zachována druhá podmínka odpracovaných 
35 let, do kterých se počítá mateřská péče.

Dále navrhuji důchodovou reformu spojenou s podporou demografického 
růstu. Podpora demografického růstu musí být realizována prostředky, které 
nebudou motivovat nepřizpůsobivé občany, ale naopak poskytnou sociální jis-
totu řádně pracujícím rodinám, že mít děti je nádherný životní plán, který stát 
plně podporuje.

Dále je potřeba získat více peněz na podporu seniorů tím, že se zastropují 
výplaty sociálních dávek občanům, kteří nepracují a práci opakovaně odmíta-
jí. Všechny sociální dávky nahradí jedna dávka sociálního minima. Strop bude 
stanoven na 20 % minimální mzdy pro jednotlivce a na 70 % minimální mzdy 
u rodiny s dětmi. Občanům, odmítajícím práci, tak bude nabídnuta možnost 
zvážit výhody vyplývající z poctivé práce.

Toto jsou kroky, které by se měly realizovat co nejdříve.

ANKETA
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Jak řešit krizi s nájemním bydlením seniorů?

Petr Nedvědický
zastupitel Ústeckého kraje, ANO 2011

Našim seniorům vděčíme za všechno, co pro nás udělali 
a vybudovali. Proto by se města měla snažit zajistit výstav-
bu bytových domů ve vlastnictví města, a to za podpory 
státu. Bydlení v  těchto domech by mělo být realizováno 
nájemními byty, kde by vždy bylo několik bytů vyčleněných 
pro seniory tak, aby mohly vznikat mezigenerační sociální 

vazby. Město si může dovolit ve svém majetku pro vybrané skupiny určit ná-
jemné nikoli tržní, ale pouze nákladové. A sociální pracovníci mohou být nápo-
mocni při získání již standardních podpor například prostřednictvím příplatku 
na bydlení a seniora by tak nezatěžovala žádná byrokracie s tím spojená. 

Hynek Hanza 
zastupitel Ústeckého kraje, ODS 

Problematika osaměle žijících seniorů je velmi vážná 
a díky vysokým nákladům na bydlení mnohdy ne jedno-
duše řešitelná. Je potřeba pomoci hned z několika stran.

Tou první by měla být rodina, která by se měla posta-
rat o své prarodiče a pomoci jim v nelehké životní situaci. 
Bohužel není výjimkou, že právě rodině pomáhá již tak fi-

nančně přetížený senior, a pak jemu samotnému nezbývá. Nejsou vzácností 
ani případy, kdy se senior dostal do tíživé finanční situace právě díky svým 
potomkům, kterým chtěl pomoci a dnes za ně splácí jejich dluhy. Tou druhou 
je senior sám, který musí zvážit svou životní situaci a pokusit se ji vyřešit na-
příklad společným bydlením s jiným seniorem či výměnou nebo prodejem vel-
kého a nákladného bytu za menší levnější. Samozřejmě i senior sám se může 
rozhodnout majetek prodat a využít například domova důchodců či jiného za-
řízení pro seniory. Bohužel kapacita těchto zařízení není neomezená a mnohdy 
je velmi těžké najít volné místo v takovém zařízení. Zde by opět měla na prvním 
místě pomoci rodina. Ovšem v mnoha případech senior pomůže rodině právě 
nemovitým majetkem, který vlastní a odchází do domova důchodců de facto 
bez finanční rezervy. Třetí stranou, která by měla přispět k důstojnému stáří 
našich seniorů, je veřejný sektor (stát, kraje, obce), který zřizuje tato sociální 
zařízení pro seniory, resp. financuje jejich provoz ze svých rozpočtů. Zároveň 
stát disponuje tzv. příspěvky na bydlení, které mohou senioři ve finanční tísni 
čerpat a pomoci tak své finanční situaci. Stát může tento nástroj přizpůsobit či 
změnit dle potřeb a možností státního rozpočtu.

Město Teplice řeší tuto situaci tzv. Domy pro seniory s malometrážními 
obecními byty, které nabízí teplickým seniorům nad 68 let s významně regulo-
vaným nájemným. 

Pavel Csonka
zastupitel Ústeckého kraje, ČSSD

Ekonomická situace seniorů je skutečně v naší zemi ne-
lichotivá. U každého seniora – důchodce je situace různá. 
Tím mám na mysli, zda důchodce žije sám nebo s partne-
rem, zda žije na vesnici či ve městě, ale hlavně také v jakém 
městě. Velký vliv na finanční situaci má i  zdravotní stav, 
protože výdaje za léky jsou značnou položkou rozpočtu 

každého důchodce. Obecně tvrdím, že v 90. letech se ve spoustě našich měst, 
kde se vlády ujala zejména pravicová uskupení, naprosto nesmyslně privatizo-
val majetek měst a obcí a to až do úplného „vyždímání“ a to včetně bytové-
ho fondu. V té době to byl pro města zdroj příjmové stránky rozpočtu. Když 
přirovnám příjmy měst z prodeje bytového fondu, tak z počátku to byla řeka 
příjmů, postupně říčka, potok a nakonec koryto toku vyschlo úplně. Bohužel, 
tato města a obce nejsou schopny dnes regulovat bytovou politiku, protože ta 
je v rukou leckdy obchodníků s chudobou. Dnes to vidí a takto vnímá spousta 
nových zastupitelů, starostů a radních.

Mojí mamince je necelých 80 let a jako bývalá ošetřovatelka z interny, kde 
byla velmi těžká práce, pobírá dnes starobní a vdovský důchod cca 12 000 Kč. 
Za celoživotní dřinu si fakt nic neužije, naopak má problémy vyjít i v malém 
bytečku, za který včetně energií dnes zaplatí cca 6 000 Kč/měsíc. Zbytek je na 

Podle statistik Rady seniorů ČR, se Česko potýká s krizí ná-
jemního bydlení pro seniory. Zůstat ve stáří sám znamená pro 
desítky tisíc lidí i existenční pohromu. 
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Miroslav Rada: U Horníčků jsem dostal čočkovou polévku
Je držitelem prestižní fotografické ceny Czech Press 
Photo. Jeho fotografie jsou nedílnou součástí médií na 
severu Čech už desítky let. Právě připravuje výstavu 
svých fotografií v Senátu. I když je Miroslav Rada 
v důchodovém věku, stále aktivně pracuje a věnuje se 
svým zálibám. Jako senior prý má méně volného času než 
za svého mládí.

ROZHOVOR

Překročil jste sedmdesát-
ku a stále jste aktivní fotograf. 
Proč nejste klasický důchodce?

Já jsem důchodce. Ale zá-
roveň pracuji na úvazky. Tře-
ba pro Deník, na autodromu 
v Mostě, fotím si pro zábavu, 
pracuji jako aktivista na hra-
dě Rýzmburk. S přáteli zde za-
bezpečujeme hrad, aby nespadl 
a děláme tam různé akce. To je 
můj koníček a já jsem ve spolku 
zároveň tiskový mluvčí. Mám 
to na hrad coby kamenem do-
hodil. Odstěhoval jsem se do 
Oseka poté, co jsem zanechal 
aktivní činnosti fotoreportéra. 
Za celoživotní úspory jsem tu 
postavil dům a dneska tu velmi 
spokojeně žijeme. 

Ale jste také sportovec…
Hraji stolní tenis stále. Jsem 

jeden z nejstarších stolních te-
nistů v České republice. Hraji 
okresní přebor a občas zaska-
kuji v krajské soutěži. Před více 
než sedmi lety jsem také začal 
aktivně běhat. Do vrchu, je tady 
pro to ideální terén. Běhat jdu 
tak třikrát až čtyřikrát týdně. 
Když není pinčes, tak jdu pro-
stě běhat. Vždy tak dvě až tři 
hodiny, na trase je převýšení 
až osm set metrů. Stále to jde. 
Tedy, když doběhnete a sedne-
te si do křesla, tak cítíte, že to 
bolí. Ale vyspím se a druhý den 
mohu jít běhat zase.

Jak odpočíváte?
Nevím. Zjistil jsem, že dů-

chodce jako já vlastně nemá na 
nic čas. Protože se stále něco 
děje. 

A co vaše výstavy? Máte 
jich spoustu.

Chodí hodně lidí, což mě 
strašně těší. Předloni jsem měl 
výstavu, kde jsem předsta-
vil svou celoživotní práci. Ná-
vštěvníci mohli vidět necelých 
tři sta mých fotografií. Byly to 
fotografie od roku 1989, kdy 
jsem jako fotograf nastoupil do 
tehdejšího Průboje, až do dneš-
ní doby.

A v září je vernisáž 
výstavy vašich fotografií 
v Senátu…

Výstava se jmenuje Uhlí 
a samet a vernisáž je 6. září. 
Nápad vznikl spontánně na se-
tkání přátel zámku Jezeří. Vel-
koformátové černobílé fotky 
připomenou třicetileté výro-
čí teplických ekologických de-
monstrací a raná devadesátá 
léta, kdy se rozhodovalo o limi-
tech těžby. 

Která z vystavovaných 
fotografií je pro vás 
nejmilejší?

Není jedna… spousta fotek 
má atmosféru té doby. Třeba 
když se v Libkovicích stavěla 

úplně poslední májka, než obec 
musela ustoupit těžbě. Nebo 
když princ Charles a pak také 
i nizozemská královna Beatrix 
přijeli na Jezeří, kde slíbil po-
moc při záchraně zámku, aby 
ho nespolkla šachta. Mám rád 
i fotky Václava Havla, který na-
vštívil Libkovice. Byl tam jako 
občan, ne jako prezident. 

Jak jste se vlastně dostal 
k focení? V roce 1989, kdy 
jste nastoupil do Průboje, 
to jste nebyl student po 
škole.

Před tím jsem dělal v Ústí 
nad Labem, naposledy před 
revolucí v Pozemních stav-
bách, kde jsme vydávali tam-
ní podnikové noviny. Dostal 
jsem hned po revoluci nabíd-
ku jít do Průboje, tak jsem šel. 
Tehdy ta práce byla úplně jiná 
než dnes. Fotilo se na kinofil-
my, nikoli digitálně jako dnes, 
kdy fotografii můžete přímo 
poslat do redakce z místa poří-
zení. Měl jsem tehdy obrovský 
rádius. Od Jablonce a Liber-
ce až po Chomutov a Louny. 
Ráno jsem vstával v sedm 
a vracel se v deset večer a měl 
za den najety stovky kilomet-
rů. Jeden hokej byl v Liberci, 

druhý v Kadani a to jsme mu-
seli stihnout nafotit. A pak ty 
filmy ještě vyvolat, aby se to 
stihlo do vydání. Aby to šlo, 
tak se třeba z Liberce filmy po-
sílaly autobusem. Nebo jsem 
filmy vyvolával v autě během 
cesty. To si dnes nikdo ani ne-
dokáže představit.

Byl přechod z klasického 
focení na digitální složitý? 

Když nad tím přemýšlím, 
tak pravdou je, že když jsem 
dostal první počítač a měl po-
sílat fotky, tak jsem si říkal, pa-
nebože, co to po mne chtějí? 
Nakonec jsem se to ale naučil. 
Když jsem dělal pro ČTK, tak to 
ani jinak nešlo, protože tam zá-
leží na rychlosti. Ale dneska již 
techniku používám běžně a je 
to samozřejmě mnohem jed-
nodušší než v minulosti. Můj 
největší zážitek byl, když jsem 
s teplickými fotbalisty vyjel do 
Glasgow, kde hráli pohár. Náš 
„ajťák“ mi řekl, jak to tam asi 
budu muset udělat, ale na mís-
tě jsem zjistil, že jsou tam jiné 
přípojky. Naštěstí tam byl foto-
graf z ČTK, který tomu rozuměl 
a podařilo se mi s jeho pomocí 
odeslat dvě fotografie. To byly 
nervy.Miroslavu Radovi nabídl první místo fotografa Jaroslav Haidler. Foto: archiv MR
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Miroslav Rada: U Horníčků jsem dostal čočkovou polévku
ROZHOVOR

Fotograf Miroslav Rada 
se narodil 21. února 1948. 
Žije v Oseku na Teplicku. 
Pracoval desítky let v médiích. 
Začal fotit pro podnikové 
noviny Pozemních staveb 
a profesionálním fotografem 
je od roku 1989, kdy nastoupil 
do tehdejšího Průboje. Fotil 
například pro Deník, Českou 
tiskovou kancelář nebo Aha. 
Na svém kontě má i řadu 
fotografických výstav. Získal 
prestižní cenu Czech Press 
Photo za snímky havárie 
balonu, který narazil do 
komína trmické teplárny. Je 
ženatý a má dvě dospělé děti. 
Ve volných chvílích rád hraje 
stolní tenis.

PROFIL

Takže se nakonec stala 
digitální fotografie 
přítelem?

Ano. Ale digitalizace má 
i svá negativa. Dneska má ka-
ždý mobil s fotoaparátem a cítí 
se být fotografem. Dříve bylo 
na akci několik profesionálních 
fotografů, kteří tomu rozumě-
li a věděli, co je třeba. Dnes se 
sem nahrnou stovky lidí s mo-
bily v rukách a každý se díky 
tomu cítí být téměř profesionál.

Kam jste se jako fotograf 
dostal?

Byl jsem v Anglii, Rusku, 
Holandsku, v Barceloně. Vše 
s teplickými fotbalisty. Ale dě-
lal jsem třeba zakázky pro ces-
tovní kanceláře, takže jsem byl 
třeba v Maroku. 

A top událost, kterou jste 
fotil?

Pro mne je každé focení top 
událost. Já se při fotografování 
strašně potím. Tak jako při fo-
cení se nezpotím ani když bě-
žím na Stropník. Když mi na 
něčem záleží, tak ze mne pro-
stě začnou lít litry potu. Třeba 
v novinách, když jsem věděl, 
že se něco stalo a jel na místo, 
už to začínalo cestou. Honi-
lo se mi hlavou: Přijedu včas? 
Bude tam co fotit? Pustí mne 
tam policisté? A to vás svíralo 
již od začátku a já se potil a po-
til. Nakonec se to ale většinou 
povedlo.

Určitě si ale vzpomenete 
na fotografování nějaké 
osobnosti, na nějaký 
nesmazatelný zážitek…

Mám velkou vzpomínku na 
jednu humornou příhodu, za 
kterou stál někdejší ústecký 
primátor Lukáš Mašín s Pe-
pou Formánkem. Vymysleli si 
zvěst, že do Ústí přijede Woo-
dy Allen. Šel jsem tehdy za zá-
stupcem šéfredaktora, ten se 
divil a říká: Jestli ho nafotíš, 
máš obrovskou prémii. Primá-
tor to tehdy rozhodil po všech 
redakcích a tak tam bylo více 
štábů. Chodili jsme kolem ho-
telu Vladimir a koukali na sebe 
a čekali. Ve dvanáct přijela li-
muzína, z ní vystoupil primátor 
a člověk v zeleném hubertusu. 
S nikým se nechtěl bavit a šli 
rovnou do hotelu. Snažili jsme 
se nějaké informace zjistit, ale 

nikdo nám nic neřekl. Nakonec 
souhlasili s pár otázkami. Na-
štěstí tam tehdy byla stážistka 
z četky, která uměla perfektně 
anglicky. A té se nezdála jeho 
angličtina. A nakonec zjisti-
li, že Woody Allen je ten samý 
den v New Yorku u soudu. Byl 
to nějaký chlapík z chemičky 
a všechna média na to naletě-
la. A druhá událost je z opač-
ného ranku. Výbuch ruského 
tanku v Bohosudově, při němž 
zahynulo osmnáct ruských vo-
jáků. Tam jsem se dostal s ha-
siči a tehdy jsem se opravdu 
bál. Jeden ruský voják natá-
hl samopal a co že tam dělám. 
Nakonec jsem vše nafotil, ale 
co se stalo, jsem si uvědomil až 
venku. Nebezpečných situací 
člověk zažije více, třeba na de-
monstracích extremistů. Jako 
reportér nemůžete stát vzadu, 
musíte do centra dění.

Jaká osobnost, kterou jste 
fotil, vám nejvíce přirostla 
k srdci?

Je těžké si vzpomenout. 
S některými politiky jsem pro-
žil třeba celé dny, ale nedá se 
říci, že mi někdo úplně speciál-
ně přirostl k srdci. Prolezl jsem 
i byty mnoha celebrit. Ale na 
koho opravdu vzpomínám, je 
Miroslav Horníček. Jednou na 
Silvestra jsem se nablind vy-
dal do Kytlice a zazvonil u nich 
u domu. Otevřela paní Horníč-
ková a ptala se, co potřebuji. 
Tak jsem řekl, kdo jsem a jestli 

by pan Horníček něco pěkného 
neřekl k Novému roku lidem 
do novin. Pozvali mne dále, do-
stal jsem čočkovou polévkou. 
A pan Horníček povídal a po-
vídal, já se ani na nic nemusel 
ptát. Tehdy jsem si uvědomil, 
co je to za osobnost. A také pa-
matuji na poslední dny Vlas-
timila Brodského. Byl jsem 
u něho na chalupě asi dva týd-
ny před jeho smrtí.

Jste držitelem ceny Czech 
Press Photo za havárii 
balonu v Trmicích. Jak 
jste se k tomu dostal?

Byla to vlastně trochu náho-
da a štěstí. Jel jsem z redakce 
domů a z dálnice u teplárny vi-
dím nádherný balon. Tak jsem 
zastavil a čekal jsem, až se ba-
lon dostane mezi komíny, pro-
tože jsem si říkal, že to bude 
hezká fotografie. Najednou při-
jel jeep s vysílačkou a že hle-
dají místo na přistání. Připra-
vil jsem si teleobjektiv a fotím 
balon mezi komíny a najed-
nou pink, balon visí na jednom 
z nich. Z auta zaznělo jen: A je 
to v pr... a někam odjeli. Ten 
balon naboural, pak se utr-
hl, spadl asi deset metrů a pak 
znovu na komín. Viděl jsem 
jen, jak se hlavy v koši schova-
ly. Naštěstí koš uvízl hned ve-
dle žebříku a lidem se poved-
lo zachránit. Vše jsem nafotil, 
jedu zpět do redakce, a muse-
ly se samozřejmě předělat no-
viny. Když jsem jel pak domů 

podruhé, na dálnici stáli kole-
gové a fotograf Libor z ČTK na 
mě, že jsem dvojka a jedu poz-
dě. A já na něj – já mám nafo-
ceno, jak nabourali. Nechtěl mi 
to nejdříve ani věřit. Byl jsem 
ale svědkem i havárie balonu 
u Litvínova, kterou mám také 
nafocenou. Od té doby mne ni-
kdo nechce k balonům pouštět.

Jak dlouho ještě budete 
pracovat?

Dokud budu chodit a běhat 
a dokud a udržím fotoaparát ve 
svých rukách. Kdybych nemohl 
nic dělat, tak bych se strašně 
nudil.  (sl)

Za sérii fotek balonu, který narazil do komína trmické teplárny, získal Mirolav Rada cenu Czech Press Photo. Foto: Miroslav Rada
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Spolek proti samotě se představuje

Z KLUBŮ

Neziskovou organizaci Spo-
lek proti samotě jsme v čer-
venci 2019 založili tři přátelé 
– Klára Kotzová, Michaela Chy-
trá Janečková a Robert Zau- 
er. Jako svoje poslání jsme si 
stanovili vrácení lidské pospoli-
tosti tam, kde se vytratila, a její 
rozvíjení. Dále pak podporu po-
zitivních přátelských, soused-
ských a rodinných vztahů. Na-
ším cílem je vytvořit skupinu 
veselých a motivovaných dob-
rovolníků, kteří budou ve svém 
okolí aktivně vyhledávat osa-
mocené lidi a zbavovat je samo-
ty nejrůznějšími způsoby. Naše 
aktivity směřují k poskytování 
praktického zázemí a podpory 
těm, kdo chtějí pomáhat lidem 
trpícím samotou. A to ať už for-
mou dobrovolnické práce, nebo 
prostřednictvím osvěty týkající 
se samoty. Většinu našich ak-
tivit chceme založit na propojo-
vání osamocených lidí s už exis-
tujícími zájmovými skupinami. 

A tak jestli někdo chodí rád 
na výlety a díky své samotě 
ztratil odvahu nebo motiva-
ci někam jít, rádi ho propojí-
me třeba s turistickým klubem 
a pomůžeme mu znovu začít. 
Prostě neobjevovat Ameriku, 
ale jen jednoduše spojovat lidi 
a dělat jim svět příjemnějším. 
A tak se postupně potkáváme 
s jednotlivými seniorskými, 
sportovními, kulturními a dal-
šími organizacemi a navazu-
jeme přátelství a spolupráci. 

První naší veřejnou aktivitou 
je „SPOLU na piknik“ a jejím 
cílem je vytvořit tradici letních 
nedělních pikniků v Zámec-
ké zahradě v Teplicích pro ši-
rokou veřejnost, podpořit tak 
pospolitost místních občanů 
a motivovat je k reálné (ne-
virtuální) komunikaci mezi 
sebou. Výzva zní: „Vemte si 
deku, nějaké dobroty a přijďte 
spolu jen tak „pobejt“. 

Robert Zauer, 
SPOLU proti samotě

PORADNA

Zrak je naším nejdůležitějším smyslem. Jen zřídka a jen málokdo z nás si to uvědomuje
Pokud bych mohla z vlast-

ní praxe poradit, nejdůležitější je 
prevence. Téměř žád-
né oční onemocnění 
totiž nebolí. Proto je 
důležité mít svého 
očního lékaře a oční-
ho optika. Ti o vašem 
zraku a jeho měnícím 
se výkonu vědí nejvíce 
a mohou změny nejlé-
pe vyhodnotit. 

A to ideálně jednou za 2–3 roky. 
Pokud se léčíte s cukrovkou, vy-
sokým tlakem či štítnou žlázou, 
návštěva očního specialisty by měla 
být ještě častější. Zároveň je důleži-
té toto onemocnění mít kompen-
zované a pod kontrolou. V dnešní 
době, kdy stát přestal přispívat 

na optické pomůcky, se můžete 
rozhodnout, zda půjdete rovnou 

do oční optiky nebo 
k očnímu lékaři. Re-
gistrovaný oční optik 
optometrista je kom-
petentní osobou v péči 
o váš zrak a pokud zjis-
tí odchylky od normy, 
je povinen odeslat vás 
k očnímu lékaři. 

Protože žijeme 
v komerčním světě, je velice těžké 
doporučit pracoviště, kde to fungu-
je tak, jak má. Zavádějící jsou často 
slevy, produkty zdarma a největší 
dezinformací jsou reklamovaná mě-
ření zraku zdarma. Vždyť oční léka-
ři nebo optometristé jsou vysoko-
školsky vzdělaní odborníci a pokud 

by svoji práci dělali zdarma, na 
konci měsíce by odcházeli z práce 
s prázdnou. Jejich práce bývá tedy 
zakalkulována do produktu, který 
si kupujete a celé se to dostává do 
neseriózní roviny.

Správné a kvalifikované měření 
zraku by mělo trvat zhruba 30 až 
45 minut. Je proto vhodné se na ně 
objednat. Pokud se v den objedná-
ní necítíte nejlépe, je vždy lepší si 
termín upravit.

Na základě měření by s vámi 
oční specialista měl rozebrat situa-
ce, které vás bez brýlí nejvíce trápí 
(televize, řízení, práce s textem či 
u PC) a navrhnout vhodné řešení. 
Tedy či brýle jedny, dvoje nebo 
kombinované. Zároveň, pokud si 
pořizujete kombinované brýle, by 

zhruba po měsíci nošení měl mít od 
vás zpětnou vazbu, zda vše funguje 
a brýle s úspěchem nosíte.

Také pravidelný servis brýlí není 
na škodu. Ideální jednou za 2–3 mě-
síce. Váš oční optik může vyhod-
notit, zda je vše v pořádku, brýle 
dobře sedí a mohou tak poskytovat 
maximální komfort.

Ze své více jak 30leté praxe vím, 
že pokud se dodržují tato základní 
pravidla, všichni jsou spokojení. 

 Kateřina Novotná

KN OPTIK
U Nádraží 905/12, 415 01 Teplice
Tel.: 417 534 645, 417 533 961
Mob.: 606 846 614, 777 663 068 
E-mail: info@kn-optik.cz
Web: www. kn-optik.cz

Kytlické Klikobraní

Naši klienti si užili kytlické 
Klikobraní. Na místě nechy-
běla rukodílná dílna ani živá 
hudba. Všem se navíc v krás-
ném prostředí původně sklář-
ské obce Kytlice s množstvím 
malebných roubených chalup 
moc líbilo a už teď se těší na 
další výlet. 

Domov Srdce v dlaních, Jiříkov

Absolventi dostali 
certifikáty

Naše Krásnobřezenská 
malá univerzita má své další 
absolventy. Na konci školního 
roku proběhlo slavnostní pře-
dání certifikátů. Obdrželi jej 
klienti, kteří absolvovali ales-
poň pět kurzů v rámci zmiňo-
vané univerzity.

Domov pro seniory
 Krásné Březno
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Jak se dělá přeshraniční kontakt seniorů?
Nevíte? To se potkáte na 

nějaké akci se seniorkou, kte-
rá vede seniorský klub za hra-
nicemi ČR a chvíli si povídáte. 
Přijdou další z obou skupin 
a kontakt je hotov. Pozvete 
skupinu na nějakou akci, oni 
dojedou a tvoří se další spo-
lečné akce. Tak začalo naše 
přátelství se seniory z Volk-
solidarität z Chemnitzu loni 

v létě v Zethau Grüne Schule. 
Máme za sebou několik spo-
lečných akcí. Oslavu MDŽ 
a prohlídku pečovatelského 
domu v Chemnitzu, letní slav-
nost a společnou plavbu lodí 
v Hřensku, odkud jsou naše 
fota. Na toto setkání jsme ob-
drželi příspěvek z fondu Ús-
teckého kraje – Krajské rady 
seniorů. Není to jen setkání, 

ale reprezentace města a kraje. 
Toto setkání proběhlo 17. čer-
vence. Není umění aktivizovat 
zájezdy pro naše seniory, ale 
přinášet i nové přátele a tré-
novat paměť, aby se domluvili. 
Pohodu a mnoho pozitivních 
zážitků včetně přátelství si od-
nášejí všichni. 

Vilma Svobodová, Pomoc  
bližnímu, Senior klub Louny
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V Doběticích zazněly skladby Mozarta i Dvořáka

Z KLUBŮ

Poslední červencový den 
byl ve znamení ohně

Benešovský klub seniorů letos oslaví sedmileté narozeniny 

Turisté z Litoměřic se vydali na prohlídku 
zámku v Nelahozevsi a Veltruského parku

Sálem našeho domova se 
v jeden srpnový den linuly 
tóny významných skladeb svě-
toznámých hudebních skla-
datelů v podání smyčcového 
kvarteta Teplické filharmonie. 
Vyslechli jsme známá díla kla-
sické hudby skladatelů Josefa 
Haydna, Wolfganga Amadea 
Mozarta, Antonína Dvořáka, 
Scotta Joplina a dalších veli-
kánů. Tento nevšední zážitek 
si vychutnali jak klienti, kte-
ří milují vážnou hudbu, tak 

Jedno dopoledne bylo pro 
naše klienty připraveno proti-
požární „školení“ a odpoledne 
jsme pak grilovali. Příjemné 
počasí po dešti nám dovoli-
lo užít si odpoledne s buřtem, 
pivem a dobrou náladou na 
terase.

DD Dobětice

Na tento srpnový výlet jsme 
tak trochu čekali deštivé po-
časí, ale hlavní déšť byl v noci 
z úterka na středu. Ráno se nás 
překvapivě celkem sešlo 33 tu-
ristek a turistů. Dvě turistky 
se nakonec vydaly na prohlíd-
ku zámku v Nelahozevsi, a tak 
nás na trasu vyrazilo 31 turis-
tů. Z toho jeden byl mladík (asi 
vnouček) a z ostatních bylo 
osm mužů a zbytek ženy. Poča-
sí nám přálo a tak po cestě, kde 
byla cyklostezka, jsme se vydali 
od vlakové zastávky k Miřejo-
vickému zdymadlu. Přešli jsme 
na druhou stranu a pokračovali 
jsme podél Vltavy do Veltrus-
kého parku. Poblíž zámku jsme 
zašli na občerstvení do restau-
race „Kravín“. Pomalou chůzí 
jsme si prošli blízké okolí Vel-
truského zámku, části parku 
a daňčí obory. Jako naschvál 

jsme nezahlédli ani jedno-
ho daňka. Veltrusy jsme obe-
šli krajem po MTZ až k Vltavě. 
Tam jsme šli většinou ve stínu 
korun stromů a po projití obce 
Lobeček jsme dorazili k mostu 
do Kralup. Po celou dobu naší 
trasy se střídalo sluníčko s ma-
lými mráčky. Podél Vltavy byly 

pěkné výhledy na zámek v Ne-
lahozevsi. Na trase jsme ušli ne-
celých 11 km a v Kralupech nad 
Vltavou někteří turisté odjeli 
rychlíkem domů. Necelá polo-
vina došla do restaurace „Ko-
hout“. Po obědě odjel i zbytek 
skupiny.

Turisté z Litoměřic

Loni v září to bylo šest let, 
kdy se členové Klubu seniorů 
v Benešově nad Ploučnicí schá-
zí v nově vybudovaných prosto-
rách bývalého OSP-pod Kinem. 
Klub měl v roce 2018 celkem 
52 evidovaných členů. Zřizova-
telem Klubu seniorů je Město 
Benešov nad Ploučnicí a jeho 
provoz zajišťují členové Klubu 
od pondělí do pátku, v době od 
9 do 12 hod. V pátek 28. prosin-
ce 2018 se sešlo 32 členů Klubu 
seniorů, aby oslavili “ Silvestra“ 
a zhodnotili uplynulý rok. Vzpo-
mínalo se na společné akce se 
seniory z partnerského města 
Heidenau a akce organizované 
městem a Centrem dětí a mlá-
deže v Benešově nad Ploučnicí. 

Výlet do hřebčína  
ve Svinčicích

Výletu do hřebčína ve Svin-
čicích se zúčastnila druhá 
parta seniorů z našeho domo-
va v Meziboří. Ti, jak se zdálo, 
byli odvážnější. Z výšky koň-
ského hřbetu rozdávali úsměv 
ostatním.

Blanka Beranová, Domov  
sociálních služeb Meziboří

A že jich bylo hodně – Ro-
senmontag, Velikonoční tvoře-
ní, MDŽ, Stadtfest, Slunovrat, 
Bowling, Kavárničky, Olympi-
áda seniorů (plavání, kroket, 
kuželky, petanque), Keramika, 
Soutěž ve společenských hrách, 
Vánoční tvoření a Šipkařské 
turnaje. Pro zajímavost jsem 
spočítal, kolikrát se hodilo šip-
kami na terče v roce 2018. Ode-
hrálo se 6 856 her. V každé hře 
hodil hrající 18 šipek. Celkem 
se tedy na terče odházelo ne- 
uvěřitelných 123 408 šipek. Kaž- 
dé čtvrtletí je připraveno členy 
Klubu „narozeninové“ posezení 
s přípitkem, kávou a zákuskem 
pro všechny přítomné (z pří-
spěvků členů). Oslavencům je 

popřáno a předán malý dárek. 
Jménem všech benešovských 
seniorů děkuji představitelům 
města, a to jak bývalým i sou-
časným, za dlouhodobou pod-
poru občanů v seniorském 

věku. Zájemci z řad seniorů 
přijďte se podívat a informovat 
o činnosti benešovského Klubu 
seniorů.

Rudolf Čech, Klub seniorů  
Benešov nad Ploučnicí

i ti, které přilákala pouhá zvě-
davost. Na závěr naši klienti 

odměnili hudebníky velikým 
potleskem a úsměv na všech 
tvářích značil to, že jsme si ho-
dinu s profesionály z Teplic-
ké filharmonie náramně užili. 
Tímto bychom chtěli poděko-
vat i my, jménem domova, ce-
lému kvartetu, které společně 
strávené odpoledne necenilo 
finanční částkou nýbrž společ-
ným zážitkem, čehož si velmi 
vážíme. 

Lucie Zavřelová,  
Domov pro seniory Dobětice
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Realitní kancelář 
SKYNER
Realitní kancelář 

• citlivé a seriózní jednání
• výhodný prodej nemovitosti 

s komplexními službami
• výměna bytu velký za malý
• rychlé a odborné nacenění 

nemovitosti pro dědické řízení

Neváhejte kontaktovat 
našeho realitního makléře
Jan Vamberský
mobil: 720 44 22 21
e-mail: vambersky@reality-skyner.cz

www.skyner.cz

Tomík a Maruška vymalovali seniorům den do krásna
Červená bambulka na nose, 

široký úsměv od ucha k uchu 
a svět jim leží u nohou. O zdra-
votních klaunech slyšel asi kaž- 
dý z nás, vidět je v akci, na 
vlastní oči, toť zážitek, který 
vám vydrží na hodně dlouho. 
Vypadá to jednoduše. Přijdou, 
usmívají se, povídají si, zazpí-
vají. S sebou přinášejí nevi-
ditelnou sílu, pozitivní auru, 
mocnou energii, která obklopí 
všechny v jejich dosahu, a vy se 
najednou přistihnete, kterak 
se bezděky culíte. Jen tak, z ni-
čeho nic. Rozhlédnete se ko-
lem sebe a stejný výraz vidíte 
na tvářích ostatních. Napros-
té uvolnění a klid. Všechno je 
krásnější, barevnější, problé-
my neexistují. Chtělo by se říci, 
že klaun jako takový patří spíše 
k dětem. Budiž. Kousek toho 
dítěte si ale každý z nás s sebou 
nese celý život. A ruku na srd-
ce, kdo by alespoň na okamžik 
nechtěl být znovu tím bezbran-
ným človíčkem, neřešícím žád-
né problémy a starosti, které 
přináší život dospěláků. A jest-
liže by platilo, že v senior- 

civilně a odlišuje se od ostat-
ních pouze v úvodu zmíněným 
červeným nosem. Přidá vel-
kou dávku empatie, pochope-
ní, bezelstný úsměv a recept 
s názvem „Pohodový den“ je 
na světě. Zdravotní klaun je 
dobročinná organizace půso-
bící v České republice od roku 
2001. V současné době dis-
ponuje šestaosmdesáti pro-
fesionály – certifikovanými 

zdravotními klauny, kteří na-
vštěvují na šest desítek ne-
mocnic, domovy pro seniory 
a hospice. Do kadaňského Do-
mova pro seniory zavítali To-
mík a Maruška (Radim Ma-
deja a Marta Sovová), tým pro 
severočeskou oblast. Byli bá-
ječní, nádherní. Během něko-
lika málo minut se přirozeně 
a nenuceně sžili s prostředím 
a odvedli velký kus dobré prá-
ce. „Je to trochu jiné, než když 
jsme u dětí. Fungují jiné gagy, 
jiné postupy. Snad jsme ale 
i tady byli co platní,“ hodnotí 
dopoledne sympatická dvojice. 
Na jejich poslední větu nelze 
odpovědět jinak než ano, ano 
a ještě jednou ano. A to nejen 
z pohledu našeho, důkazem 
byla i při závěrečném loučení 
sem tam ukápnutá slzička na 
tvářích klientů. Krédem zdra-
votních klaunů je „Rozdávat 
radost a smích, přinášet dob-
rou náladu, těšit člověka“. To 
vše bylo v kadaňském zařízení 
naplněno bezezbytku.
Zdeněk Moravec, MěSSS Kadaň, 

Domov pro seniory

ském věku se člověk vrací tak 
trochu na začátek, je zdravotní 
klaun mezi dříve narozenými 
na správném místě. Zapomeň-
me na pestrobarevné paruky, 
zabělené obličeje, rudě nama-
lovaná ústa, kostkované oble-
čení a hurónský smích mnoh-
dy spíše děsivý než legrační. 
Klaun s přízviskem zdravotní 
je ve své podstatě a s přimhou-
řením jednoho očka oděn 

INZERCE

SL
20
19
20
7



Z KLUBŮ

17

Užili jsme si povedený zájezd do skanzenu

V Doběticích slavili  
105. narozeniny 

Senioři si užili výlet 
na zámek Sychrov

V rámci partnerství s měs-
tem Heidenau uspořádalo 
město Benešov nad Ploučnicí 
pro seniory obou měst zájezd 
na zámek Sychrov. Zúčastni-
lo se 40 seniorů z Benešova 
a 9 seniorů z Heidenau. Byl to 
opravdu hezký výlet a máme 
samé skvělé zážitky. Moc dě-
kujeme vedení města za pod-
poru takovýchto akcí.

Rudolf Čech, Klub seniorů  
Benešov nad Ploučnicí

XI. Lipovský soutěžní den se vydařil
Přinášíme vám reportáž 

z XI. Lipovského soutěžního 
dne. Naše čtyřčlenné družstvo 
se chystá na XI. Lipovský sou-
těžní den. Předpověď počasí 
slibuje nejteplejší den v týdnu, 
a to přes 30 °C. Vybaveni pi-
tím, pokrývkami hlavy a dob-
rou náladou vyrážíme kolem 
deváté hodiny ranní směr Li-
pová. Po milém přivítání ře-
ditelky tamního Domova 
a posilněni výborným občers-
tvením se vydáváme k soutě-
žím. Je připraveno deset dis-
ciplín a naše družstvo začíná 
u Kola štěstí, které nám v mi-
nulosti štěstí vůbec nepřálo. 
Smůla z let minulých je zažeh-
nána a my si z první disciplíny 
„odnášíme“ krásných a šťast-
ných 500 bodů. Naši soutěží-
cí, ve složení tři ženy a jeden 
muž, se do plnění všech úko-
lů pustili opravdu zodpověd-
ně, s chutí, elánem a radostí. 
Všichni si den opravdu užíva-
li, podporovali se, pomáhali si 
a radovali se společně z dílčích 

úspěchů. Přes velké vedro 
jsme úspěšně splnili všechny 
disciplíny, odevzdali startov-
ní listinu a usedli do stínu pod 
stany. Poobědvali jsme výbor-
ný guláš a mezitím, co se počí-
taly výsledky, jsme si zazpívali 
a někteří i zatančili při hudbě 
a zpěvu pana Františka Vese-
lého. Své síly přijelo změřit 
osm družstev a naši „borci“ se 
umístili na krásném 2. místě. 
Radost byla obrovská, jelikož 

většina z našeho družstva byla 
na takové soutěži mimo náš 
Domov poprvé. Vítězové ob-
drželi medaile, diplom, dár-
kový balíček a dort. Unaveni 
horkem, ale šťastní a spoko-
jení jsme se kolem druhé ho-
diny odpolední vydali na ces-
tu domů. Již teď se těšíme na 
další ročník Lipovského sou-
těžního dne.

Jana Nerudová, 
Domov Srdce v dlaních

I přes veliké vedro se zá-
jezd na zámek Častolovice 
a do skanzenu Krňovice po-
vedl. Na zámku jsme nejprve 
navštívili Minizoo. Pobavi-
li nás papoušci, lamy, kozič-
ky, malá prasátka, nejmenší 
ovečky a další zvířátka. Moh-
li jsme jim podat laskominy 
v podobě granulí, byl to boj, 
kdo dostane dříve. Potom 
jsme se rozdělili na dvě sku-
piny a prošli si pokoje v zám-
ku. Je zde prohlídka pokojů 

V Domově pro seniory 
v Doběticích se slavilo. Paní 
Hermína Vojtíšková v minu-
lých dnech oslavila 105. naro-
zeniny. Sice už více odpočívá 
a hůře vidí, ale podle vlastních 
slov „mozek jí stále funguje“. 
Paní Vojtíšková je nejstarší 
občankou Severní Terasy, kde 
prožila téměř celý svůj život. 
Stejně jako v minulých letech 
přišli paní Hermíně popřát 
i zástupci radnice, starosta Ja-
roslav Šimanovský a členka 
Komise pro občanské záleži-
tosti Jana Vlková.

ÚMO Ústí nad Labem  
Severní Terasa

Fresh den v Meziboří
Současné horké počasí trvá 

už dlouho. Nikomu se nechce 
ani vycházet, když nemusí. Jak 
to jde, každý vyhledává stín 
a větráky jedou na plné obrát-
ky. My to řešíme po svém. Na 
terase je vždy příjemně, proto-
že svěží nápoj ochladí a perlič-
ková masáž nohám uleví.

Blanka Beranová, Domov  
sociálních služeb Meziboří

od renesance po biedermei-
er. Na zámeckém nádvoří 
v kavárně podávali výbornou 
kávu, a kdo měl chuť, koupil 
si švestkovou zmrzlinu. Na 
oběd jsme jeli do restaurace 
U Skanzenu v Krňovicích, zde 
jsme si pochutnali na výbor-
né svíčkové. Hlavně jsme byli 
v klimatizované místnosti. Do 
skanzenu to bylo, co by kame-
nem dohodil, pouze jsme pře-
šli silnici. I zde byl stín pod 
košatým stromem uprostřed 

statku. Na žízeň byla podává-
na domácí citronáda. Skanzen 
není veliký, tak prohlídka ne-
byla náročná. Podívali jsme 
se na dělání a pečení domá-
cího pšeničnožitného chleba. 
Nakonec jsme si ho odnes-
li domů. Cesta do Roudnice 
proběhla bez problémů. Nyní 
máme prázdniny a po prázd-
ninách nás čekají opět další 
akce.

M. Machová, Klub seniorů 
v Roudnici nad Labem
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FUNPARK V MOSTĚ NA ŠIBENÍKU:

Přijďte si zadovádět  
s dětmi i vnoučaty! 

Nevíte kam se svými ratolestmi  
v závěru prázdnin? 

Přijďte s dětmi do nového  
FUNPARKU na Šibeníku v Mostě!

Najdete zde vzdělání, kreativní zábavu, pohyb, odpočinek, relaxaci…
Letos otevřeno – vyzkoušejte!

FUNPARK NA ŠIBENÍKU:
• vyžití pro všechny věkové kategorie: děti, mladiství, dospělí, senioři – každý si přijde na své!
• ideální poloha blízko centra, mírné vstupné
• největší 3D bludiště v ČR, 25 domků, 24 překážek
• vyhlídková věž 26 metrů vysoká s výhledem na město a jeho okolí až po Krušné hory
• dětské hřiště se zázemím

Navštivte nás! www.funparkmost.cz 

Besedovali jsme 
o veteránech

U nás v MěÚSS Jirkov byl 
na prázdninové besedě mís-
topředseda Veteran car clu-
bu Chomutov Zdeněk Prchal, 
který si přišel s klienty za-
vzpomínat na auta, ve kte-
rých se vozili jako malí, mladí 
i ve zralém věku. Beseda byla 
spojena s promítáním dnes již 
historických vozidel a vzpomí-
nali hlavně muži, kteří mají 
samozřejmě k autům blíž, 
ale o besedu projevily zájem 
i dvě dámy. Všichni účastníci 
se rozpovídali o tom, na jaká 
auta si vzpomínají, která měli 
nejraději, na která se prostřed-
nictvím fotek chtějí podívat. 
Dozvěděli se například, že his-
torickým vozidlem jsou všech-
na auta starší třiceti let a mno-
ho dalších informací.
Blanka Koblicová, Městský ústav 

sociálních služeb Jirkov

Baňanští senioři vyrazili do jižních Čech
Náš Klub důchodců Braňa-

ny pořádal třídenní výlet po 
památkách Jihočeského kra-
je. Ubytováni jsme byli ve stře-
disku SD Bílina blízko města 
Kardašova Řečice u rybníka 
Holná, který byl vybudován 
ve 14. století a je dvanáctým 
největším rybníkem v ČR. 
Z Klubu nás jelo málo a aby 
byl zaplněn autobus, pozvali 
jsme vnoučata a přátele. Jelo 
nás celkem 36. Cestou jsme 
se zastavili v Třeboni na zám-
ku a prohlédli jsme si Schwar-
zenberskou hrobku u rybníka 
Svět. Prošli jsme si třeboň-
ské náměstí a občerstvili se. 
Po příjezdu do střediska jsme 
se ubytovali, povečeřeli a ti, 
co toho měli málo, se vyda-
li lesem k Čarodějným kame-
nům. Druhý den jsme vyjeli 
do Jindřichova Hradce. Zde 
nás uchvátila zpívající fontána 
(Aqua Show), které jsou jenom 
dvě v Evropě. Někteří navštívi-
li muzeum, kde jsou Krýzovy 
jesličky. Přes tisíc postaviček 
na 60 m2, z toho je 133 pohy-
blivých. Absolvovali jsme pro-
hlídku zámku v Jindřichově 

Hradci, která končila v krás-
ném hudebním pavilonu Ron-
delu. Po návratu do středis-
ka jsme ještě stačili projít les 
a najít i houby, než nás gong 
svolal na večeři. Po ní, kdo 
chtěl, šel procházkou lesem 
k penzionu Pecák na pohár. 
Tam 80 minut, zpět jsme se 
vraceli silnicí za 70 minut. No 
a třetí den jsme vrátili klíče od 
chatiček, naložili kufry a vyje-
li na prohlídku zámku Červe-
ná Lhota, kde se točila prv-
ní filmová Zlatovláska. Poté 
jsme pokračovali do Tábora, 

kde jsme navštívili Muzeum 
čokolády. Viděli jsme zde po-
stavičky z různých pohádek, 
postavu hokejisty Jágra, Mr. 
Beana, náměstí Tábora, loko-
motivu a další. Vše z čokolády 
a marcipánu. Prohlédli jsme si 
náměstí, osvěžili se a vraceli se 
zpět domů. Byli jsme unaveni, 
ale máme krásné vzpomínky. 
Nachodili jsme 25 752 kroků. 
Počasí nám přálo, co bychom 
mohli chtít víc. Tak příště zase 
někam vyrazíme.

Miroslava Janoušková, 
Klub důchodců Braňany
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Krásnobřezenští senioři si užívají novou zahradu Výlet Kláštereckých do  
Františkových lázní

V doprovodu pěvecké-
ho sboru místních důchodců 
a trampské kapely byla v krás-
nobřezenském domově pro 
seniory slavnostně otevřena 
nová zahrada smyslů. Ústřední 
stavbou celé zahrady je devíti-
metrová dřevěná pergola vy-
bavená zahradním nábytkem 
a květináči s muškáty. Nechybí 
odpočinková zóna, levandulo-
vá stráň, bylinky, květná louka, 
vzpomínková část nebo záhon 
přátelství, který vznikl z darů 
ostatních domovů – červený, 
bílý, černý rybíz, angrešt ke-
řový i stromečkový, kanadská 
borůvka nebo americká bru-
sinka. Nechybí ani starý dře-
věný trám určený k sezení, růz-
né druhy kamenů, vypalované 
koryto na vodu pro zalévání 
květin doplněné o litinovou 

Letní výstup litoměřických turistů na vrchol Klíč
Vystupujeme z vlaku ve 

Svoru a hned se vydáváme 
na cestu. Kolem viaduktu, po 
kterém odjel náš vlak, stáčí-
me doleva a kolem hezkých 
chaloupek mineme odbočku 
na Klíč (červená t. z.). Míří-
me k Jezírku. Vodní hladina 
s čistou vodou, ve stínu lesa 
dáváme trochu času na občer-
stvení. Poté stoupáme k silni-
ci, která vede do Kytlice. U ní 
stojí malý přístřešek. Bohužel 
nedá se použít, je plný pách-
noucích odpadků. Možná to 
tam nanosila zvířátka z lesa. 
Pokračujeme dál a to již začí-
ná opravdu stoupání na vrchol 

„Klíč“. Stále je částečně ces-
ta ve stínu. Čím více se vr-
chol blíží, jsme více na slunci. 
Trochu se hýbe vzduch, tak to 
není nepříjemné. Samotný vr-
chol nám nabízí úžasný daleký 
kruhový výhled. Je vidět Sněž-
ník nad Děčínem, Lilienstein, 
Ještěd, Bezděz, Vlhošť, Sed-
lo a Milešovka. Pohodu kazí 

pumpu s tekoucí vodou. „Na 
první pohled je zřejmé, že nej-
větší stavební úpravou prošel 
samotný terén. Snížený svah 
a bezbariérové cesty usnadňují 
pohyb lidem na vozíčku i ostat-
ním pohybově omezeným se- 
niorům. Stavební úpravy 

areálu trvaly od února letošní-
ho roku. Náklady na realizaci 
plánu se pohybují okolo 1,5 mi-
lionu korun. Zahradní úpravy 
stály dalších 300 tisíc korun,“ 
řekla mluvčí magistrátu Ro-
mana Macová.

DpS Krásné Březno

přítomnost aspoň milionu 
hmyzích jedinců, kteří sedají 
na vše, nás nevyjímaje. Slabší 
povahy prchají z vrcholu a ne-
čekají na skupinové foto. Když 
jsme určili některé pochyb-
né vršky a dali jim správná 
jména, začneme sestupovat. 
O něco níž jsme již zase všich-
ni pohromadě a pokračuje-
me kolem studánky po červe-
né t. z. do Nového Boru. Tady 
již pociťujeme opravdu teplo. 
Hledáme občerstvení, kde ha-
síme hlad i žízeň. Navštívíme 
„Ičko“ a masnu s pověstnými 
klobáskami a jdeme na vlak.

Turisté z Litoměřic

Naši klienti nelení. Užili si 
krásný výlet do Františkových 
lázní. V západních Čechách se 
jim moc líbilo a do asi nejhez-
čích českých lázní se chtějí urči-
tě ještě vrátit. 

Městský ústav sociálních služeb 
Klášterec nad Ohří

V létě se zmrzlinou 
a povídáním o Chorvatsku

V červenci se naši klien-
ti opravdu nenudili. Probíhala 
individuální i skupinová canis-
terapie, ochutnávali jsme a po-
vídali si o nejrůznějším ovoci. 
Také jsme ochutnávali různé 
druhy zmrzlin nebo si povídali 
o Chorvatsku. 

Domov pro seniory 
Krásné Březno

Duchcovští vyrazili na 
zámek Skalka u Třebenic

Členové ČČK Duchcov na-
vštívili zámek Skalka u Třebe-
nic. Výstup byl náročnější, ale 
inventář byl úžasný. Od pra-
věkého sídliště přes historii 
zámku, modely hradů a roz-
hleden až po kočárky. Moc se 
nám tam líbilo. Na oběd jsme 
zajeli do Třebenic a pochutnali 
jsme si na dobrůtkách v čokola-
terii. Jen jsme nasedli do auto-
busu, začalo pršet. Cestou jsme 
v Ženkovicích navštívili tržiště 
a nakoupili jsme hlavně skvělé 
saláty ze zelí. 

ČČK Duchcov 

V rámci hipoterapie si senioři hladili koně
Program Nadační-

ho fondu Veolia „Stále 
s úsměvem – Aktivně 
po celý život“ podporuje 
pozitivní aktivní stárnu-
tí, mezigenerační souži-
tí v komunitě, vytváření 
podmínek pro život se-
niorů v jejich domácím 
prostředí a nové přístu-
py k tématu stárnutí. Ve 
spolupráci s Rehabilitací 
Kateřina s.r.o. – Rehkat 
probíhá v letošním roce 
projekt Hipoterapie pro 
seniory. Od dubna 2019 
se každý měsíc usku-
tečňuje dvouhodinové 
setkání seniorů, při kterém si 

klienti zkouší prvky hipotera-
pie – při kontaktu s koňmi se 

procvičují, uvolňují, hla-
zením koní se zklidňují 
a zároveň jsou na čers-
tvém vzduchu. Pracov-
níci Rehabilitace Kate-
řina vždy přivezou dva 
koně, které vodí zkuše-
ní pracovníci, a spolu 
s nimi do domova pro 
seniory přijíždí velmi 
zkušená rehabilitační 
pracovnice, která dohlí-
ží na správné postupy 
vhodné pro jednotlivé 
klienty. Na jednotlivá 
setkání dochází průměr-
ně 15 klientů.
Centrum sociálních služeb

Děčín
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Do zubrnického skanzenu si 
o víkendu zajeďte vlakem

Vydejte se do Zubrnic tu-
ristickou linkou T3 (Ústí n. L. 
Střekov – Zubrnice), jezdí kaž-
dý víkend do konce října a his-
torická autobusová linka T32 
(Zubrnice – Úštěk) jezdí každý 
víkend do 1. září. Připomínáme, 
že Železniční muzeum v Zubr-
nicích je o prázdninách otevře-
no od úterý do neděle od 10 do 
17 hodin. Jízdní řády naleznete 
na našem webu www.zubrnic-
kazeleznice.cz. V železničním 
muzeu na nádraží v Zubrnicích 

nabízíme expozice s železnič-
ní tématikou, jako je dopravní 
kancelář s dobovým zařízením, 
expozice drezín, zabezpečova-
cího zařízení, čekárna pro ces-
tující, světla na železnici a další 
expozice. Doporučujeme na-
vštívit také Muzeum v přírodě 
Zubrnice (skanzen), Minimu-
zeum Lovečkovice a bývalou 
železniční stanici Levín, kde se 
natáčel slavný film Páni kluci.

Radek Kubala, 
Zubrnická museální železnice

Senioři byli v chrámu chmele

Klienti Domova pro se- 
niory z Klášterce nad Ohří na-
vštívili Chrám chmele a piva 
v Žatci. Zde měli možnost 
zhlédnout nejen vnitřní expo-
zice největšího chmelařského 
muzea na světě, bývalý sklad 
chmele s labyrintem chmelo-
vých žoků, erbovní síně, ale 
také tajuplné pracovny zdej-
šího alchymisty. Na závěr sa-
mozřejmě proběhla i ochut-
návka žateckého piva. Na další 
výlet jsme se vydali do Fran-

Takových lidí za život moc 
nepotkáte, mohl být zklamaný 
životem, opravdu měl proč, ale 
on žil pro druhé. V padesátých 
letech vyhnali jeho rodiče ze 
Slovenska, na vysokou školu 
ho nevzali z politických důvo-
dů. Potkal jsem ho v roce 2018 
na akci Obce Slováků žijících 
v Ústí nad Labem, ukazoval mi 
několik vlastních knih, které 
popisovaly život domorodců 
v Kostarice. Pozval mě do bytu 

a nabídl tatranské halušky 
s brynzou a slaninou. Alexan-
der Fitz procestoval celý svět, 
nejčastěji však pobýval v Kos-
tarice, kam pravidelně vezl dva 
velké kufry plné dětského prá-
dla. Vyprávěl mi, jak léčil děti 
v pralese, rozdával oblečení 
ve škole, nakupoval jídlo pro 
mladé prostitutky, které umí-
raly hlady. Nevím, jaké měl 
zdravotní problémy, doktor 
mu prý doporučoval klid, on 
listoval v mapách a těšil se na 
další charitativní akci. V Kos-
tarice mu říkali seňor Saša, 
děti ho milovaly a on si tam 
připadal jako Ježíšek v létě. 
Včera mi volala předsedkyně 
Obce Slováků žijících v Ústí 
Janka Nedvídková, že Alexan-
der Fitz zemřel. Bylo mu 77 let 
a pro chudé indiánské děti 
by se rozkrájel. Znal jsem ho 
krátce, laskavost měl v očích. 
Takových lidí si musíte vážit, 
moc jich tu není.

Miroslav Vlach, Regionální obec 
Slováků žijících v Ústí n. L.

Zemřel Ústečan, který 
pomáhal dětem v Kostarice 

Pacienti hospice byli na 
výletě v Opárně

V hospici život nekončí, 
v hospici se dá život naplnit 
radostí i krásným společen-
stvím. Prožít a užít si několik 
hodin naplno umožnili v čer-
venci zaměstnanci hospice ně-
kolika našim pacientkám, je-
jichž zdravotní stav to dovolil. 
Vypravili se do Opárenského 
údolí na výlet – nadýchat se 
čerstvého vzduchu, pochut-
nat si na výborné kávě nebo na 
hranolkách, pokochat se pohle-
dem na zeleň stromů, stádo koz 
a vychutnat si vánek ve vlasech. 
Být nevyléčitelně nemocný ne-
znamená být mimo svět a život. 
Díky dobré paliativní léčbě se 
dá řešit a tišit mnoho nepříjem-
ných symptomů a nemocní se 
mohou těšit ještě z mnoha ra-
dostí života. 

Hospic sv. Štěpána, Litoměřice

Návštěva zámku 
Valdštejnů v Litvínově

Senioři našeho domova měli 
možnost navštívit litvínovský 
zámek Valdštejnů, který patří 
k nejstarším památkám Litví-
nova. Po dlouhé rekonstrukci 
se v únoru 2015 otevřel a v sou-
časné době slouží k výstavním, 
komerčním i reprezentativním 
účelům. V zadním traktu při-
léhá k zámku udržovaný park. 
Cílem naší návštěvy bylo zhléd-
nutí výstavy „Hračky a hry dětí 
ze šlechtických rodin“ a „Imagi-
nárium divadla bratří Formanů 
a jejich přátel“.

Blanka Beranová, Domov  
sociálních služeb Meziboří

Letní měsíc červenec jsme 
zakončili návštěvou pejsků, na 
které se klienti vždy velmi těší. 
Rádi jim dávají oblíbené dob-
růtky, a ještě raději si je pohladí 
a pomazlí se s nimi. Přítomnost 
pejsků u seniorů často vyvolá 
vzpomínky na vlastní zvířata, 
které dříve doma měli.

Domov se zvláštním režimem 
Krásná Lípa 

Canisterapie v Krásné Lípě
tiškových lázní, kde si klien- 
ti Domova prošli celé lázeň-
ské centrum, ochutnali zdejší 
léčivé prameny a nezapomně-
li ani navštívit malého Fran-
tiška. Do výletů se také zapo-
jili studenti střední odborné 
školy sociálně správní z Kláš-
terce nad Ohří, kteří doprová-
zeli zejména imobilní klien-
ty. Za tuto pomoc jim velmi 
děkujeme.

Praková Jana,  
MÚSS Klášterec nad Ohří
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Pobyt v Krušných horách 
zpestřil výlet do Drážďan

Senioři z Kamenické hráli šipky 
a rehabilitovali s koňmi

Červenec má každý spoje-
ný s prvním měsícem prázd-
nin, zahájením dovolených, 
užívaní si léta apod. Zaměst-
nanci sociálně terapeutického 
oddělení se snažili i přesto, že 
sami se střídali v čerpání do-
volené, aby byl program pro 
naše seniory co možná nejpes-
třejší, a myslíme, že se to po-
vedlo. Hned první červencový 
den zavítal mezi naše klienty 
primátor města Děčína – pan 
Jaroslav Hrouda. Setkání pro-
bíhalo v místní jídelně a mělo 
podobu volné besedy, kdy byl 
volný prostor pro jakékoli dota-
zy, náměty, postřehy našich se-
niorů. Druhý červencový týden 
si vyjela skupinka klientů na 
návštěvu děčínské zoologické 
zahrady. Senioři se sice nedo-
stali ke všem zvířatům, ale i tak 
jich viděli mnoho a moc se jim 
celé dopoledne líbilo. Třetí akcí 
byla pravidelná návštěva „naše-
ho“ faráře, se kterým se snažili 
probrat co nejvíce témat. Dal-
ší akcí byla již třetí hipoterapie 
pod vedením Rehabilitace Ka-
teřina. Hipoterapeuti dorazili 

a přivezli dva koně, které si se-
nioři mohli opět pohladit, vy-
hřebelcovat a projít se s nimi 
po areálu zařízení. Pátou akcí 
byl větší, napínavý turnaj v el. 
šipkách v jídelně. Senioři byli 
odměněni i diplomy a prak-
tickými cenami. Poslední akcí 
byla návštěva mladé harmoni-
kářky, která nehraje profesio- 
nálně, ale pro zábavu, a protože 
nechce trénovat hraní jen doma 
pro sebe, nabídla nám každých 
14 dní malé vystoupení, čehož 
si velice vážíme. 

Dita Hornová, Domov pro 
seniory a Domov se zvláštním re-

žimem Kamenická

Hned šestačtyřicet senio-
rů z Nelahozevsi, Kralup nad 
Vltavou a okolí prožilo krás-
ný pobyt v Krušných horách. 
Ubytováni jsme byli v du-
chcovském hotelu Casanova, 
který se nám moc líbil. Všu-
de bylo čisto a pořádek k plné 
spokojenosti nás všech. Sní-
daně v hotelu ve formě bo-
hatých švédských stolů. Ve-
čeře v restauraci Vyšehrad 
byly chutné. Je zde ochotný 
personál i provozní pan Hla-
váček. Každý den jsme odtud 
vyjížděli na výlety v pohodl-
ném autobuse – majitel pan 
Jiří Bouda s velice spolehli-
vým řidičem panem Peliká-
nem s námi měli velkou trpě-
livost a vstřícné chování. Po 
celý týden jsme měli zajiště-
ného průvodce pana Obršá-
la, který nám o všech navští-
vených místech velice široce 
a zajímavě vyprávěl. Líbilo se 
nám všude. V Teplicích pře-
devším lázeňské domy, zahra-
dy s kašnami, zámek a pro-
jížďka po městě vláčkem. 
V Krupce pak Martinská štola 

a lanová dráha na Komáří víž-
ku. Navštívili jsme i Drážďa-
ny – barokní Zwinger a his-
torické centrum. Viděli jsme 
i Klíny a přehradu Fláje, osec-
ký klášter a pivovar, Hřensko, 
Kadaň a Klášterec nad Ohří. 
Domů jsme odjížděli nadšeni 
z krásných zážitků a plni do-
jmů z krás, které jsme za celý 
týden viděli. Krušné hory jsou 
opravdu krušné, ale krásné. 
Děkujeme všem, kteří se nám 
snažili po celou dobu náš po-
byt zpříjemnit svým vstříc-
ným chováním k nám všem.

Za celou partu vděčných senio-
rů, Květuše Dittrichová

Jste aktivní senioři? 
Jednotlivci nebo seniorské 
skupiny? Chcete se o své 
zážitky z nejrůznějších akcí, 
výletů a koncertů podělit se 
čtenáři Seniorských listů? 
Posílejte nám příspěvky, 
fotografie, videa i pozvánky 
na e-mailovou adresu  
info@mediaconcept.cz 
nebo volejte na telefonní 
číslo 607 154 021. 
Těšíme se na vaše 
příspěvky.

VÝZVAPouťová veselice Domova důchodců Milešov
V domově důchodců Mile-

šov jsme se pobavili na pouťové 
veselici s bohatým programem. 
Zazpívali nám studenti ze střed-
ní školy AGC Teplice, nechybě-
la ani papoušková show, při 
které ptáci předvedli svá krás-
ně zbarvená brka. Dále jsme 
si užívali pásmo básní klien- 
tek z našeho zařízení a DUT 
Litoměřice. Hlavním bodem 
programu byla vystoupení za-
městnanců a jejich první „Ces-
ta kolem světa“. Celkem jsme 
navštívili pět zemí. První za-
stávka byla v Japonsku, vyprá-
vění se neslo ve velice vtipném 
duchu – ukázka zápasu sumo. 
Další zastávka byla v Brazílii, 
kde nám své vystoupení před-
vedla kopie zpěváka a show-
mana Dana Nekonečného 
s krásnými tanečnicemi a oh-
nivou show. Ve Francii jsme si 
zahráli na „Bídníky“ s revoluč-
ní písní „Slyš tu píseň zástu-
pu“, při které zamrazilo panu 
řediteli, jelikož jednou z rekvi-
zit byla funkční gilotina. Do 
Ruska jsme se vydali za Iván-
kem, Nastěnkou a ruskými 

tanečnicemi. Českou republi-
ku jsme měli jako poslední za-
stávku, čekala nás česká kla-
sika v podání vtipných scének 
z filmů Slunce, seno… Na úpl-
ný závěr letu nám hrála píseň 
„Proč bychom se netěšili, když 
nám pán bůh zdraví dá“, což 
bylo velice výstižné. Při této 
písni jsme sklidili velký pot-
lesk od diváků, kolegů, vedení 
CSP a našich klientů, kteří nás 
přišli podpořit. Celým vystou-
pením nás provázel pan Vrána, 

který hrál a zpíval až do odpo-
ledních hodin. Tímto bychom 
chtěli ještě jednou poděkovat 
všem sponzorům, Ježíškovým 
vnoučatům (papoušková show 
a hudba), rodinným příslušní-
kům, kteří nám pomohli tento 
náš historicky první let zorgani-
zovat a uskutečnit.

Jana Dvořáková, Miroslava  
Walterová, Markéta Veinholdová 

a Františka Novotná, aktivizační  
pracovnice, Domov důchodců 

Milešov

Naši klienti si v srpnu užili 
Anenskou zábavu s živou hud-
bou v podání muzikantů pana 
Hádka a pana Matějky z Mi-
kulášovic. Kuchařky jako vždy 
připravily našim seniorům ob-
čerstvení. Akce se uskutečnila 
23. srpna a všichni tak společně 
oslavili svátek všech Aniček. 

Domov pro seniory Šluknov

Ve Šluknově oslavili
svátek všech Aniček
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Na Miladě se objevily lavičky, převlékárny i knihobudka
Tvář jezera MiIada 
postupně prochází 
změnami, jejichž výsledky 
budou vidět až za několik 
let. Konečnou podobu 
břehů a okolí bude mít 
v příštích letech na 
starosti ten, kdo nejlépe 
obstojí v architektonické 
soutěži, kterou vyhlásí 
PKÚ, správce této 
lokality. Proč se ale bránit 
zajímavým nápadům, 
které, třeba jen dočasně, 
oživí břehy jezera 
a zlepší zázemí pro jeho 
návštěvníky?

Letos se tak díky Nadaci 
ČEZ a Dobrovolnému svaz-
ku obcí jezera Milada objevily 
nové prvky, které si lidé takřka 
ihned „našli“. Lavičky, stinná 
místa, odpočívadla, převlé-
kárny, a dokonce knihobudka. 
Za tím vším hledejme studen-
ty stavební fakulty ČVUT Pra-
ha, budoucí architekty. Nápad 
vznikl v hlavě dvou z nich, Pra-
žáka Honzy Trana a rodáka 
z Chabařovic, Jirky Petrželky. 
Oba dva v jednom týmu vloni 

vyhráli studentskou architek-
tonickou soutěž, vyhlášenou 
PKÚ. „Řekli jsme si, proč naše 
nápady z papíru nepřenést do 
reálu. Dali jsme dohromady 
partu našich spolužáků a ka-
marádů, kteří se rozhodli pro-
žít začátek léta na Miladě,“ 
zavzpomínal Honza Tran na 
první měsíce letošního roku, 
kdy začal pracovat na přes-
ných nákresech dřevěných 
prvků. Studentský workshop 
s názvem „Oživme Miladu“ 
mohl začít.

Partě nadšenců nevadi-
ly ani polní podmínky. Stany, 
toiky, improvizovaná kuchy-
ně ani tropické vedro. „Reak-
ce lidí byly zajímavé. Moc se 
jim líbilo dívat se na někoho, 
kdo je v tom počasí ochoten 
zápolit s dřevěnými deskami 
a prkny a naše výtvory využili 
doslova ještě za tepla,“ dopl-
nil Jirka Petrželka. Návod na 
použití nepotřeboval oprav-
du nikdo. Lavičky se zaplni-
ly během krátké doby, v prv-
ní hotové kabince budované 
převlékárny se lidé převlékali 
už v době, kdy se v sousední 

kabince ještě dál usilovně pra-
covalo. A knihobudka? Knížky 
a časopisy se v ní objevily po 
instalaci během jediné noci.

Studentů se na Miladě bě-
hem týdne vystřídalo 25, skalní 
jádro deseti vydrželo po všech-
ny horké dny. „Vyčistili jsme si 
hlavu, báječně jsme si to užili, 

každý měl možnost si osahat 
nástroje a naučit se s nimi pra-
covat, což je pro naši budoucí 
profesi hodně důležité. Zača-
li jsme přemýšlet nad dalšími 
věcmi, které by Miladě sluše-
ly. Třeba dostaneme možnost 
příští rok pokračovat,“ shodli 
se Tran s Petrželkou.  (pr)
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Souhlasím s využitím těchto údajů  
pro potřeby IZS při mém ošetření.
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Údaje slouží k informaci v situaci tísně a ohrožení zdraví nebo života.

 155  Záchranná služba

 150  Hasiči

 158  Policie ČR

 156  Městská policie

 112  Integrovaný záchranný systém


