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INFORMAČNÍ LINKY
• Bezplatná informační linka ke koronaviru: 1212
• Nonstop infolinky Státního zdravotního ústavu:  

724 810 106, 725 191 367, 725 191 370

PSYCHOLOGICKÁ POMOC
• Krizová linka pro seniory: 800 200 007
• Linka na pomoc seniorům: 840 111 122
• Psychologická péče a podpora pro seniory,  

sdružení Seniorem s radostí: 792 308 798
• Nonstop linka důvěry Charity: 516 410 668, 737 234 078
• Krizová linka pro seniory organizace Elpida: 800 200 007  

(denně 8:00–20:00). Bezplatná a anonymní telefonická  
krizová pomoc. 

• Česká alzheimerovská společnost nabízí poradenskou linku  
pro lidi s demencí a jejich rodiny: 283 880 346  
(po–čt 8:00–19:00, pá 8:00–17:00)

ÚSTECKÝ KRAJ
• Krajská hygienická stanice: 736 233 176, 704 829 502,  

703 365 986 (po–pá 7:00–17:00)
• Infolinka pro zdravotní a sociální služby: 475 657 600  

(po–ne 8:00–17:00)
• Koordinační centrum Ústecký kraj: 732 893 232  

(nákupy pro seniory, vyzvednutí léků, venčení psa)
• Duchovní pomoc Charity: 

Rudolf Repka, diecéze litoměřická: 603 327 159 
Radim Vondráček, diecéze litoměřická: 605 032 253 
Zajištění balíčku s potravinami pro seniory: 416 916 125,  
416 916 222, 416 916 120

DĚČÍN
• Linka pomoci pro osamělé seniory starší 65 let a lidi  

se zdravotním postižením: 412 593 249 nebo 774 059 266  
(po, st 8:00–17:00; út, čt, pá 8:00–14:30)

• Pomoc osamělým seniorům a chronicky nemocným:  
608 870 260, 412 511 634

RUMBURK
• Občanská poradna: 412 384 745, e-mail: op@charitarumburk.cz 

(po 9:00–12:00 a 13:00–15:00, út a pá 9:00–12:00,  
st a čt 9:00–12:00 a 13:00–15:30)

ŠLUKNOVSKÝ VÝBĚŽEK
• Nákupy pro seniory: 776 326 660

ŠLUKNOV
• Pomoc pro seniory a chronicky nemocné občany: 731 411 508 

a 734 315 475, e-mail: dpsslukov@seznam.cz

BENEŠOV NAD PLOUČNICÍ
• Telefonní linka: 724 857 337

TEPLICE
• Linka pro seniory v nouzi pro nákup potravin, vyzvednutí léků, 

vyvenčení psa: 733 298 833 a 604 156 648 (po–pá 9:00–17:00)

NOVOSEDLICE, DUBÍ, PROBOŠTOV
• Pomoc seniorům s nákupy, rozvoz obědů: 720 106 731  

(denně 9:30–14:30)

BÍLINA
• Nonstop linka pro zajištění služeb pro seniory a informace  

pro občany: 777 192 008 

DUCHCOV
• Nákupy pro seniory, donáška léků, venčení psů: 732 861 659
• Nákupy a donáška potravin pro seniory, pečovatelky oblastní 

charity: 774 843 456

HÁJ U DUCHCOVA
• Nákup a jiná pomoc seniorům: 417 837 248  

(po–pá 8:00–12:00)

KRUPKA
• Infolinka ke koronaviru, zajištění nákupů pro seniory  

a podpora obyvatel: 602 413 489 nebo 417 851 631,  
e-mail: krizoveinfo@mpkrupka.eu

OSEK 
• Dovážka potravin pro seniory: 777 174 222

ÚSTÍ NAD LABEM
• Linka pro seniory a lidi v nouzi: 475 271 100  

(po–pá 8:00–17:00, so–ne 8:00–12:00) 
• Linka pomoci pro občany: 475 603 390 (nonstop),  

e-mail: mail@spirala-ul.cz

TISÁ 
• Nákup a pomoc seniorům: 603 856 147

VELKÉ BŘEZNO
• Linka pro seniory: 777 778 538, 604 229 529

LITOMEŘICE
• Poradenské centrum Diecézní charity: 416 733 487,  

416 531 361, 416 735 606 (po 10:00–11:30 a 12:00–16:00,  
út–čt 8:00–11:30 a 12:00–16:00)

• Zajištění balíčku s potravinami pro seniory: 416 916 125,  
416 916 222, 416 916 120

ROUDNICE NAD LABEM
• Nákup potravin, léků, venčení psa nebo dovoz obědů  

pro seniory: 702 202 834 (všední dny, 8:00–19:00)

ŠTĚTÍ
• Krizová linka města pro seniory: 601 084 871

ÚŠTĚK
• Služby pro seniory: 416 795 452, 416 795 239

MOST
• Krizová linka pro osamělé seniory: 476 448 436 a 735 701 485 

(po–so 8:00–11:00)
• Linka duševní tísně pro celou populaci: 476 701 444 (nonstop), 

Audiochat prostřednictvím Skype: ldt.most,  
e-mail: ld.most@seznam.cz 

MEZIBOŘÍ
• Linka pro pomoc seniorům: 601 126 079

LITVÍNOV
• Telefonní linka pro seniory a osamělé lidi se zdravotním 

postižením: 778 527 295

LOUNY
• Nákupy pro seniory: 603 192 021

ŽATEC
• Pomoc pro seniory: 720 972 866 (nonstop), 725 957 166  

(po–pá 8:00–17:00)

HROBCE
• Nákupy a vyzvedávání léků pro seniory: 416 848 023  

nebo 777 844 087

CHOMUTOV
• Krizová linka pro seniory, lidi v nouzi: 601 002 020  

(po–pá 7:00–18:00)

JIRKOV
• Linka pomoci pro osamělé seniory: 728 790 008, 731 059 339 

a 728 790 005 (po, st 8:00–11:00 a 13:00–15:00,  
út, čt, pá 8:00–11:00)

KADAŇ
• Pomoc pro seniory: 607 041 394

KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ
• Linky pro pomoc seniorům: 724 039 363 nebo 603 222 094

Koronavirus: Na koho se obrátit?
Seniorům nabízejí instituce a dobrovolníci v jednotlivých městech a obcích Ústeckého kraje pomoc a informace v souvislosti 

s pandemií nového koronaviru. Přinášíme seznam s kontakty, který průběžně aktualizujeme. 

Nabízíte pomoc seniorům a nenašli jste se v seznamu? Napište nám na e-mail: redakce@seniorskelisty.cz 
zařadíme vás do kontaktů. Děkujeme, že pomáháte.
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Chcete dostávat více výtisků Seniorských listů?
Přání a požadavky na doručení nebo doručení většího počtu výtisků  
zasílejte na e–mail redakce@seniorskelisty.cz. Uveďte vždy úplnou  
adresu, e–mail a telefonní číslo. 
Víte o zajímavých počinech seniorů nebo pro seniory?
Tipy a příspěvky zasílejte na e-mail redakce@seniorskelisty.cz, využít  
můžete i Facebook – Seniorské listy. Pozvánky nám můžete sdělit  
i telefonicky na číslech 605 262 193 nebo 724 227 752.

SENIORSKÉ LISTY

12 S herečkou z Ulice  
nejen o pandemii 

11 Dobrovolníci: Spolu 
to zvládneme

Vážení přátelé,
všichni pociťujeme 

problémy související 
s opatřeními, které 
musela vláda nařídit kvůli 
pandemii koronaviru. Chci 
vládě poděkovat, že jako 
první v Evropě nařídila takové restrikce, a za 
obrovskou podporu seniorské populace, což 
se v některých jiných zemích v Evropské unie 
neděje.

Omezení se dotkla i seniorských klubů 
a domovů v Ústeckém kraji. Nemůžeme 
se scházet, jezdit na zájezdy ani pořádat 
kulturní, sportovní a jiné akce. Všechny kluby 
seniorů jsou zavřené, stejně jako nemocnice, 
domovy seniorů a další instituce.

Od svých zástupců ve výboru Krajské 
rady seniorů jste byli informováni o připravo-
vaných akcích, které jsme plánovali. Okresní 
a krajské sportovní hry, velké mezinárodní 
sportovní hry v Mostě, oslavy dne seniorů, 
vyhlášení Babiček okresů a kraje, besedy 
ke krajským volbám a další. Bohužel, jelikož 
nikdo neví, kdy budou odvolána vyhlášená 
nařízení, rozhodla Krajská rada seniorů o zru-
šení všech sportovních akcí. Také meziná-
rodní sportovní hry, které byly plánované na 
7. července. Věřím, že to pochopíte. Nedělali 
jsme to rádi, ale naše zdraví je na prvním mís-
tě. Nehledě na to, že hranice zůstanou určitě 
ještě zavřené, takže by senioři z Německa, 
Polska, Maďarska a Slovenska nemohli přijet.

Jak to bude s oslavami dne seniorů 
v říjnu, se soutěží Babička kraje zůstává 
otevřené. Jakmile to bude možné, sejdeme se 
s vedením kraje, abychom společně rozhodli, 
zda bude situace tak dobrá, aby se akce ko-
naly. Za stávající situace, kdy v kraji zasedají 
krizové štáby a musí řešit vše pro řádný chod 
kraje, to není možné. Samozřejmě jim, ale 
také všem zdravotníkům, hasičům, policii, 
dobrovolníkům a dalším je nutno poděkovat. 
Ústeckému kraji bych také chtěl poděkovat 
za financování našeho časopisu Seniorské 
listy. Každým rokem vyhlašovalo Minister-
stvo práce dotační titul. Letos bohužel, žádný 
titul vyhlášen nebyl, a tak veškeré finanční 
náklady na vydání časopisu leží na bedrech 
kraje.

Vážení přátelé, určitě jsme všichni napjatí, 
jak vše dopadne. Situace je velmi vážná. Pro-
to vás prosím, zůstaňte doma, pokud musíte 
opravdu ven, tak noste roušky. Skoro každé 
město v kraji na požádání vám přiveze po-
traviny až domů. Pro nás seniory je nakažení 
nebezpečné. Zachovejme klid. Osobně jsem 
přesvědčen, že do několika měsíců se situace 
zlepší. Za náš dlouhý život jsme každý určitě 
zažili různé stresy. Válku, komunismus, kapi-
talismus… Vše jsme překonali. Proto určitě 
překonáme také tuto těžkou situaci.

Přeji vám hodně pohody, klid v duši 
a dodržujme všechna nařízení vlády. Držme 
si palce.

Alois Malý, předseda  
Krajské rady seniorů Ústeckého kraje

SLOUPEK

V krizi se pozná, jaký 
člověk je, říká hejtman 
Oldřich Bubeníček 

14 Co se děje v seniorských 
klubech v Ústeckém kraji 

Z nuly na tisíce  
roušek za pár dnů
Jiřetín pod Jedlovou – Zača-
lo to tiše a nenápadně. Stejně 
jako koronavirová pandemie. 
Jiřetínský azylový dům pro 
matky s mentálním postižením 
a jejich děti potřeboval ochran-
né pomůcky pro personál. Krize 
se blížila k vyhlášení nouzového 
stavu a roušky nepřicházely. 

 Nezbývalo, než je v domo-
vě ušít. Na prvním šicím stroji, 
který domovu darovala místní 
podnikatelka, se ušily první desítky ústenek pro všech-
ny obyvatele domova. Další šicí stroje si přinesly za-
městnankyně charity. A šilo se dál. Klientky pomáhaly, 
stříhaly látku, odebíraly a zažehlovaly roušky. Další dvě 
stovky roušek putovaly ke starostovi Jiřetína pod Jed-
lovou pro všechny obyvatele obce.

 Maminky se postupně osmělily, ukázalo se, že jsou 
velmi šikovné, a začaly sami šít na strojích. Pomáhaly 
i děti, jindy značně neklidné. Další stovky roušek do-
stala nedaleká nemocnice, domov seniorů, terénní za-
městnanci ČEZ, pečovatelská služba, pro roušky si při-
jížděli i lidé z okolních vesnic. Šičky se nezastavily ani 
po uspokojení potřeb lidí v okolí. Řekly si, že by bylo 
škoda přestat. Při práci panovala dobrá nálada a podě-
kování za roušky hřála na srdcích. Ještě zvýšily tempo 
a roušky začaly posílat oproti prosbám z celého kraje.

Stovku poslaly i nám, aby je Seniorské listy moh-
ly předat osamělým seniorům a také zdravotnicím 
domácí péče. Jejich produkce dosáhla za několik dnů 
bezmála čtyř tisíc roušek. Jiřetínští využili i neplacenou 
doručovací službu České pošty a výrobky posílali v prů-
hledných obalech. Bohužel, výhodná služba měla i jed-
nu nevýhodu. „Ztratilo“ se při ní na šest set roušek. 

Od roku 1992 je Domov sv. Máří Magdaleny v Jiřetí-
ně pod Jedlovou součástí zdejší obce. „Víme, že jsme 
pro obec jistou zátěží, a tak jsme moc rádi, že jsme jí 
mohli našimi rouškami trochu pomoci,“ říká vedoucí 
střediska Marcela Dvořáčková.

Až dnes, kdy díky vzedmuté vlně pomoci a lidové 
produkci statisíců kusů ústenek klesla poptávka, zvol-
nily na padesát roušek denně. Ale pořád se ke strojům 
vracejí. Nechtějí se ještě vzdát pocitu potřebnosti a sou-
náležitosti. ■ mp
Seniorské listy děkují maminkám za poslání roušek pro seniory v Ústeckém kraji.
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Koronavirus dorazil do domova 

Neklesáme na mysli, jednou to skončí

Litoměřice – Litoměřický 
Domov pro seniory U Trati je 
v karanténě. Dvaapadesát  
klientů se nakazilo koro-
navirem, šest z nich bylo 
k 3. dubnu (uzávěrka vydá-
ní) v nemocniční péči. Nemoc 
COVID-19 u nich potvrdi-
ly plošné testy. Dva klienti, 
u kterých se nákaza potvrdila, 
nemoci podlehli. Nakažených 
je i jedenáct zaměstnanců do-
mova a jeden dobrovolník. 

Senioři dál zůstanou v ka-
ranténě, ve které jsou už od 

konce března. „Tým je tam 
od začátku karantény a bude 
fungovat do té doby, dokud to 
bude potřeba. Jsou plně vyba-
veni ochrannými prostředky, 
jako jsou ochranné obleky, re-
spirátory, rukavice či obličejo-
vé štíty,“ řekl ředitel domova 
Jindřich Vinkler.

Hejtman Ústeckého kra-
je Oldřich Bubeníček ocenil 
osobní obětavost personálu, 
který zůstává s klienty v domo-
vě v karanténě, a slíbil jim jed-
norázovou odměnu třicet tisíc 

korun. „Chci říct, že situace 
v domově je stabilizovaná, pře-
devším díky personálu. Pokud 
nedojde k výrazným změnám, 
tak je to pro nás taková zkouš-
ka, jak postupovat, kdyby 
v této situaci došlo i jinde.“

Většina klientů nevykazuje 
žádné závažné příznaky a na-
dále zůstávají v péči personálu 
Domova U Trati. Ti, kteří po-
třebují neodkladnou lékařskou 
pomoc, jsou převáženi do lito-
měřické a ústecké Masarykovy 
nemocnice. ■ gz

Trmice – Trmičtí 
senioři, kteří se co 
týden pravidelně 
setkávali v klubu, 
neklesají na mysli. 

„Všechno jednou 
skončí,“ říká šéfka 
klubu Eva Tomso-
vá. Generace dneš-
ních seniorů toho 
zažila už hodně, a tak je koro-
navirus nezlomí. „Občané za 
minulého režimu měli civilní 
obranu. Roušky a respiráto-
ry byly na všech pracovištích 
a školách. Měli je dokonce 
i koně,“ vypráví a dodává: 
„Zažili jsme rok 1968, kdy po 
silnicích jezdily tanky a na 
nich regulovčíci. Kdyby si ně-
který z nich tehdy vzpomněl 

a „pokropil“ nás, 
tak celá fronta na 
potraviny, která 
byla ve trojstupu 
a nejméně dvacet 
metrů dlouhá, by 
byla pryč.“

Senioři podle ní 
mají doma neustá-
le zásoby potravin. 

Připouští, že současná situace 
na trmické seniory působí 
chmurně, ale jsou šťastní, 
že alespoň počasí jim dělá 
dobrou náladu. „Voláme si, 
děláme každodenní práce 
a nestěžujeme si. Někdo šije 
roušky a spolupracuje s měst-
ským úřadem, který je ná-
sledně rozváží místním senio-
rům a doručuje i objednané 

obědy,“ uvádí předsedkyně 
trmického klubu. O samo-
tě senioři z jejího okolí prý 
nejsou. Většina z nic žije 
v rodinných domech se svými 
potomky, kteří se o ně sta-
rají. Nikdo jim také nebrání 
v tom, aby pracovali na svých 
zahrádkách. Trmický spole-
čenský život je nyní okleštěn 
ale až vše skončí, klub zase 
začne aktivně fungovat. „Naši 
senioři se mohou těšit na re-
kondiční pobyt v Sezimově 
Ústí, kam se chystáme už po 
jedenácté. Těším se tam na 
výlety do okolí. Určitě navští-
víme překrásný Jindřichův 
Hradec, Třeboň či renesanční 
perlu Slavonice,“ těší se. 

■ dam

MINIROZHOVOR

Procházka nic nezkazí, 
hlavně mějte roušku

Ústecký kraj – Pandemie ne-
moci COVID–19 způsobené 
koronavirem ohrožuje lidi na ce-
lém světě. Podle ředitelky Kraj-
ské hygienické stanice Lenky 
Šimůnkové se toto onemocnění 
často podobá chřipce a má i po-
dobný průběh. Nejohroženější 
skupinou jsou lidé s oslabenou 
imunitou a senioři.
Jaké jsou hlavní příznaky 
nákazy koronavirem?

Příznaky jsou podobné jaké-
koli jiné respirační viróze. Začíná 
to teplotou, únavou, někdy se 
vyskytnou bolesti svalů, kašel, 
případně rýma. Ale hlavně ten 
kašel a dušnost.
Co dělat, abychom se co 
nejvíce nákaze vyvarovali?

Důsledně dodržovat hygi-
enu, mýt si ruce a nezapome-
nout na dezinfekci. Důležité je 
používaní roušky, tou si chránit 
nos a dutinu ústní. Každá ochra-
na dutiny ústní a nosní snižuje 
infekční dávku, a čím nižší je 
infekční dávka, tím je průběh 
onemocnění lehčí.
Máte doporučení pro 
seniory? Třeba nevycházet 
ven vůbec?

Pro krátkou procházku do 
lesa, na zahradu nebo do parku 
bych určitě byla. Protože pohyb 
udržuje lidi v kondici. Ale určitě 
se vyhýbat místům s vyšší kon-
centrací lidí a při nákupu nebo 
nutné cestě do lékárny opravdu 
použít nějaký ochranný prostře-
dek, i kdyby to měl být jen šá-
tek. A využívat pro nákupy jim 
určený čas.
Koronavirus se šíří už 
i v domovech pro seniory. 
Jsou opatření dostatečná?

Dostatečná by určitě byla, 
pokud by se ve všech domo-
vech pro seniory podařilo je 
beze zbytku naplnit, což není 
úplně jednoduché, vzhledem 
k prostorovým a časovým mož-
nostem a taky co se týče per-
sonálního vybavení. Ale kdyby 
se to vše podařilo, tak to možné 
je. ■ gz

Sama je nemocná, a přesto pomáhá 
se šitím roušek, co jí síly stačí
Teplice – Celou re-
publikou se šíří ná-
kaza koronavirem, 
ochranné pomůcky 
chybí úplně všude. 
Dostatek roušek ne-
mají lékaři, sestřičky 
ani ostatní lidé. Do 
šití se zapojili oprav-
du všichni, kdo si ro-
zumí se šicím strojem. Šije také 
paní Jančová z Teplic, která je 
sama onkologická pacientka. 
Z jejích roušek mají radost ses-
třičky v teplické nemocnici.

Upozornil na ni na svém 
twitteru Adam Černík. „Pěta-
osmdesátiletá paní Jančová 
z Teplic je onkologická pa-
cientka v domácí léčbě. Od 

rána do večera šije 
roušky a jezdí si pro 
ně sestry z místní 
nemocnice.“ 

Paní Jančová si 
sociální sítě úplně 
podmanila. Třeba 
Milan Kratochvíl 
šikovné seniorce 
vyslovil na Face-

booku hluboký obdiv: “Sme-
kám s hlubokým úklonem za 
její práci pro sestry a dokto-
ry. Skvělá práce, přeji hodně 
zdravíčka a mnoho spokoje-
ných let.“ V podobném duchu 
se vyjádřila i Soňa Blažková: 
„Máme se od ní co učit. Je 
to kouzelná babička, děkuje-
me.“ ■ gz

TIP

Když se nudíte, 
navštivte muzea 
Česko a svět – Koronavirová 
pandemie uvěznila většinu se-
niorů doma a zavřela hranice. 
Do českých i světových muzeí 
a galerií, pokud se nudíte, mů-
žete ale vyrazit virtuálně. Stačí 
k tomu telefon nebo počítač.

Virtuální prohlídku nabí-
zí například pražské Národní 
technické muzeum. Vydat se 
můžete i za hranice například 
do Britského muzea v Londý-
ně, Musée d´Orsay v Paříži, 
Pergamon Musea v Berlíně, flo-
rentské Galerie Uffizi nebo do 
nejznámější galerie moderního 
umění na světě Guggenheimova 
muzea v New Yorku. ■ sl
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V izolaci s babičkami a dědečky Na nákupy ideálně  
mezi osmou a desátou

Česká Kamenice – Čes-
kokamenický Domov 
pro seniory a pečovatel-
ská služba je v izolaci, ale 
v dobrovolné. Zaměstnan-
ci se rozhodli, že se zavřou 
společně se svými milo-
vanými seniory uvnitř 
domova, a tím zabrání 
zavlečení koronaviru mezi 
ně. V domově je ubytovaných 
osmašedesát uživatelů.

„S obavami jsme sledovali 
situaci a přistoupili jsme k ra-
dikálnímu řešení. Chtěli jsme 
naše dědečky a babičky oka-
mžitě uchránit před případ-
nou nákazou,“ říká ředitelka 
domova Šárka Kopáčková. 

Od 18. března se do zaříze-
ní sjel tým 16 lidí, složený ze 
sester, pečovatelek, kuchařů 

a uklízeček domluvených na 
dvoutýdenní pobyt. Ale ten se 
prodloužil o další dva týdny 
a tým posílily tři pečovatelky. 
A teď se prodloužil znovu... 
Jak dobrovolnou izolaci v do-
mově zvládají? „V těžkých 
časech člověk pozná, o koho 
se může opřít a jaké má okolo 
sebe lidi. Je to mimořádně 
náročné období, v zařízení 
máme skutečné profesionály, 

kteří pracují na sto pro-
cent,“ vypráví ředitelka.

Omezené jsou jen akti-
vizační činnosti. Dědeč-
kové a babičky mají vše, 
jakoby se nic nedělo. Do-
mov má terasu a oplocený 
dvoreček, za hezkého po-
časí si mohou jít uživatelé 
posedět ven. Samozřej-

mostí je telefonický kontakt 
s rodinou. 

Navíc mají v domově své 
pečovatelky, které často na-
hrazují absenci rodiny a s uži-
vateli rády posedí a popovídají 
si. Domov by ani nebyl schop-
ný splnit přísná nařízení vlá-
dy, na to nemá personální ani 
kapacitní možnosti. Chybí mu 
ochranné prostředky a dezin-
fekce. ■ gz

Babička kraje bojuje proti smutku zpěvem a cvičením
Teplice – Hrozba nákazou 
koronaviru uvěznila spoustu 
seniorů doma. Babička roku 
Ústeckého kraje a bronzová 
babička České republiky Milo-
slava Bálešová žije sama v tep-
lickém bytě a proti osamění 
bojuje zpěvem, dobrou nála-
dou a cvičením, které všem 
doporučuje. „Já jsem pozitiv-
ní. Cítím se dobře a daří se mi 
fajn. Všechno mám,“ říká. 

Sledujete informace 
o šířícím se koronaviru?

Televizi sleduji, to si nene-
chám ujít. Důležité je, aby byli 
všichni poslušní a dodržovali, 
co se má, a pořád nenadávali 
na vládu a na ta přísná naří-
zení. Lidi mají řeči, ale ono to 
není snadné, kdyby to měli 
sami rozhodnout, tak na to 
nemá odvahu každý. 

Jaké máte tipy na udržení 
pozitivní mysli a dobré 
nálady?

Zpívám si. Zpívala jsem i se 
Svěrákem písničku „Není nut-
no“. Otevřu si dveře na balkon 
a vyvětrám se. Tam si zahra-
ji pasiáns, mám tam malý 

stolek, na který se mi vejdou 
karty. A také cvičím, já ráno 
nevstanu z postele, abych si 
nezacvičila. Na nákup si za-
jdu, mám to od domu kousek. 
Také si často s kamarádkami 
z klubu i s rodinou telefonuje-
me. Ale musím říct, že už se za 
nimi moc těším.

Vzpomínáte na soutěž 
Babička kraje a republiky?

Já doufám, že na podzim 
soutěž proběhne, bylo to moc 
fajn a ráda na to vzpomínám. 
Dokonce mi v klubu říkali, ať 
to vezmu znovu, ale já jim řek-
la, ať si pěkně zase vyberou ně-
koho jiného (smích). Já jsem 
ráda, že jsem to zvládla. Zeť 
mi finále z Olomouce natočil, 
tak si to také pouštím a vzpo-
mínám na ta moje děvčata, co 
tam se mnou soutěžila. ■ gz

Ústecký kraj – Přednostně si 
senioři nad 65 let a handicapo-
vaní nakoupí ve větších obcho-
dech s potravinami a droge-
rií mezi 8:00–10:00 hod. Na 
menší obchody ve vesnicích, 
pekárny či lahůdkářství se už 
omezení nevztahuje. Senioři 
mohou mít při nákupu do-
provod. Vymezené hodiny se 
netýkají lékáren. V této době 
by se v prodejnách neměli po-
hybovat mladší lidé. Navíc je 
vybavení obchodů dezinfiko-
vané. „Je dobře, že bylo takové 
opatření zřízeno, protože je 
to pro tuto věkovou skupinu 
důležité. Může to zachránit ži-
voty a zdraví nás starších,“ říká 
místropředsedkyně Krajské 
rady seniorů Květoslava Čeli-
šová. ■ gz

Kadaň – Domov seniorů v Ka-
dani nabízí pro své klienty 
a jejich rodiny službu, která 
pomůže překonat dlouhé chví-
le. Mohou komunikovat přes 
Skype nebo e-mail. „Zavedení 
nutných opatření kvůli hrozbě 
nákazy koronavirem s sebou 
nese i odloučení od rodiny. 
Klientům jsme vše podrobně 
vysvětlili a všichni to chápou. 
Jsou skutečně disciplinovaní,“ 
říká ředitelka domova Len-
ka Raadová. Klienty domova 
se snaží v Kadani i co nejvíce 
kontaktovat s jejich příbuzný-
mi a blízkými. ■ gz

S blízkými se mohou 
vidět alespoň na sítíchOchranné pomůcky jdou i do domovů v kraji

Ústecký kraj – Roušky a re-
spirátory a další pomůcky 
na ochranu před koronavi-
rem vlastními silami sháně-
jí i města a kraje. „Prioritu 
měly hned od samého počát-
ku domovy pro seniory,“ řekl 
radní Miroslav Andrt s tím, 
že kraj poslal už několikrát do 
těchto zařízení vše potřebné. 

Nejlépe se kraji daří 
shánět dezinfekci. „Díky 

partnerství s firmami z che-
mického průmyslu jsme také 
získali pravidelné dodávky 
dezinfekce, které ihned dis-
tribuujeme dál,“ doplnil kraj-
ský mluvčí Martin Volf. 

Ústecká Spolchemie da-
rovala stovky litrů vyso-
ce účinného dezinfekčního 
prostředku proti bakteriím 
i virům a dezinfekční gely. 
Gely vyrobila a darovala Ústí 

i chemička v Lovosicích. Dez-
infekci AntiCovid dodala kra-
ji i firma Enaspol z Velvět na 
Teplicku

Starají se i města. Lidé 
v ústeckých domovech pro 
seniory dostanou roušky 
s novými nanofiltry. Látku, 
ze které se filtr vyrábí, věno-
vala městu Ústí nad Labem 
Univerzita Jana Evangelisty 
Purkyně. ■ gz

Senioři a zaměstnanci
v dobrovolné karanténě 
Ústí nad Labem – K dob-
rovolné karanténě se rozho-
dl personál a klienti Domova 
pro seniory v Krásném Břez-
ně.  Dobrovolná karanténa je 
naplánována na dva týdny. 
Zásoby i ochranné pomůcky 
a dezinfekce má domov na tři 
týdny.  ■ gz
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Prvními skupinami oby-

vatel, kterým hrozba korona-
virové nákazy změnila život, 
byly ty věkově velmi vzdálené. 
Děti, které vláda poslala ze škol 
do domácí izolace, a senioři 
v domovech, kteří jsou už čtyři 
týdny bez kontaktu s rodinami 
a přáteli. Na konci března došlo 
na totální izolaci. 

Na Dómském pahorku  
byli připraveni na vše

Domov na Dómském pa-
horku Farní charity Litoměřice 
byl až do posledního březnové-
ho víkendu sice ostrovem, ale 
bez strádání a krizových situ-
ací. „Klienti korzovali na velké 
rozlehlé terase nebo v krásné 
klášterní zahradě. Věnovali 
se poslechu hudby, sledování 
starších filmů a pohádek, před-
čítání, společenským hrám či 
cvičením,“ říká Karolína Wan-
kovská, ředitelka domova. 

Teď je ale situace složi-
tá. „Individuální stravování 
a omezený pohyb na budovách 
jsou rozumná opatření,“ říká 
ředitelka domova. Horší je ale 
sestěhování klientů do zcela 
jiného pokoje tak, aby splni-
li nařízení vlády vyčlenit 10 % 
kapacity pro izolaci. Domov 
bojuje s nedostatkem ochran-
ných prostředků. Do konce 
března Ministerstvo zdra-
votnictví poskytlo pro téměř 
200 zaměstnanců pouhých pár 
roušek a několik respirátorů, 
žádné brýle ani obleky. „Říkají 
– chraňme seniory – a neříka-
jí jak. Tím, že si tedy nakažené 
budeme nechávat mezi zdra-
vými, to není dobrá strategie,“ 
říká Karolína Wankovská. 
Největší riziko ministerstva ne-
řeší, a to jsou návštěvy u lékařů 
v nemocnicích. 

U Pramene chystali  
Velikonoce

 „Je to generace, která 
opravdu hodně vydrží a jejich 
trpělivost je příkladná,“ tak 
mluví o klientech Domova pro 
seniory U Pramene v Lounech 
jeho ředitelka Jana Černá. 
Domov zatím situaci zvládal, 
všechna opatření fungovala. 
„Naši klienti jsou zlatí, be-
rou situaci takovou, jaká je, 
a nastavená pravidla dodržu-
jí. Všichni víme, že nás čeká 
ještě dlouhá cesta,“ říká Jana 

Černá. Až do 28. března měli 
klienti širokou škálu zábavy. 
Pravidelné aktivity v domově 
běžely jako jindy. „Na procház-
ky máme hezkou zahradu a už 
se fakt těšíme, až budeme moci 
posedět na lavičce a prohřát 
se sluníčkem. Šili jsme roušky 
a chystali Velikonoce,“ uvádí 
Jana Černá. Pomůcky, pro-
středky i kapacity nutné k zajiš-
tění všech vládních opatření 
zatím mají a velkou pomocí 
a oporou je jim Město Louny.

Obědy každému,  
odměnou je podpora

V Jirkově si uvědomují, že 
pečují o nejohroženější sku-
pinu v současné koronavirové 
pandemii. „Naši každodenní 
práci epidemie určitě zasáh-
la, některá opatření výrazně 
pozměnila chod, přeskupi-
la priority, ale nezastavila ani 
práci ani lidskost ani respekt 
či pochopení a soudržnost,“ 
říká Karolína Suchopárková, 
dohlížející na kvalitu práce 
Městského ústavu sociálních 
služeb v Jirkově. Sociální pra-
covnice pomáhají se zajištěním 
péče o seniory v terénu, obědy 
rozváží pro všechny, kteří je 
potřebují. „Podporujeme radou 
i konkrétními úkony. Dodr-
žování současných opatření 
vnímáme jako klíčový akt ohle-
duplnosti k těm, jejichž životy 
nákaza může ohrozit a těch 
máme plné baráky,“ dodává 
Karolína Suchopárková. Izolo-
vaní klienti si s rodinami volají, 
často používají Skype. „Někteří 
naši klienti zažili nouzový stav 
za války, prožili těžká období 
a místo úzkosti, vzteku, frust-
race a bezradnosti s námi drží 
stejný tón,“ uvedla Karolína 
Suchopárková.

V Mostě už pochopili, 
že vycházka je riziko

Stejně jako v jiných městech 
chyběly v Mostě roušky pro pe-
čovatele, sociální pracovníky 
i klienty. „Dnes už je všichni 
nosí. Většinu roušek zajistili 
dobrovolníci a mostecký ma-
gistrát, šily i naše zaměstnan-
kyně,“ říká Jarmila Kotyzová, 
ředitelka Městské správy so-
ciálních služeb v Mostě, která 
připouští, že zpočátku nemohli 
senioři pochopit, proč nemo-
hou na vycházku. Dnes už se 

ale vycházek nedožadují. Podle 
Jarmily Kotyzové se všich-
ni zaměstnanci přizpůsobili 
složité situaci a pracují skvěle. 
Snaží se více času věnovat se-
niorům i z hlediska psychické 
podpory. Městská správa so-
ciálních služeb v Mostě má tři 
domovy. V ulici Barvířská, Ji-
řího Wolkera a Antonína Dvo-
řáka. „V ulici Barvířská jsme 
schopni vyčlenit jednu část 
pro nemocné klienty. V dalších 
zařízeních nelze vyčlenit nic. 
Jsou to menší zařízení a nejsou 
na to uzpůsobena,“ popisuje 
ředitelka mosteckých zařízení. 
Chybí i personál, respiráto-
ry FFP3, jednorázové obleky 
i brýle. „Je smutné, že až když 

se onemocnění COVID-19 
prokázalo v několika domo-
vech pro seniory, tak se o nás 
někdo zajímá,“ uzavírá Jarmila 
Kotyzová.

Skype v permanenci,  
luští se a řeší hlavolamy

„Obtížnou situaci zvládá-
me v našich domovech v rámci 
možností dobře. Příjem nových 
klientů je ale zastaven,“ říká 
Kateřina Podzimková z Cen-
tra sociálních služeb Děčín. 
Omezení režimu prý přijímají 
příbuzní i senioři s pochope-
ním, ale kontakt s blízkými jim 
hodně chybí. Snažíme se jim 
tuto situaci ulehčit alespoň co 
nejčastějším zprostředkováním 

V Domově ve Vroutku platí již od 3. března zákaz návštěv, což je velmi těžké pro naše obyvatele, ale i jejich blízké, kteří se nemohou se svými rodiči, prarodiči nebo jinak blízkými vidět (kromě elektronické komunikace, která je vzhledem ke zdravotnímu stavu a věku našich obyvatel někdy 
složitá). Pracovníci s klienty dali hlavy dohromady a společně vymysleli následující způsob, kdy se spojilo příjemné s užitečným. Klienti si zkrátili čas bez rodin a spolu s pracovníky sepsali vzkazy. S pozdravy se připojili i obyvatelé Domovů v Orlické a Doběticích.

Paní Růžena 
Zdravím rodinu, děti a vnoučata. 
Myslím na vás a těším se, až 
vás opět uvidím. Posílám hodně 
pusinek. Všem hodně zdravíčka 
a štěstíčka.

Pan Peter 
V těchto chvílích skládám 
básničky: Miluji tě – Mé srdce jak zvon, 
jen k tobě zní můj lásky tón. Já věřím, že jej 
slyšet budeš, že jej neodbudeš. Já věřím, že 
jej nezradíš, já zvedám k tobě lásky číš.

Paní Marie 
Souhlasím s tímto  
opatřením, je to správné.  
Zákaz návštěv se dá  
vydržet. 
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v kontaktu,“ prosí ředitel Do-
mova Tomáš Kříž.

„Snažíme se poskytovat na-
šim klientům individuální ak-
tivity, které by jim alespoň tro-
šičku pomohly překonat tuto 
nelehkou dobu, která je navíc 
umocněna strachem z nákazy 
s tak fatálními následky. Každý 
den naším klientům pouštíme 
hudbu, čtení na pokračování, 
procvičujeme s nimi paměť. 
Povídáme si s našimi seniory 
o tom, co je trápí. Ale jsou sta-
teční. Šijí roušky na šicích stro-
jích a pečou úžasné moučníky,“ 
popsala situaci v Domově seni-
orů Orlická v Ústí nad Labem 
sociální pracovnice Michaela 
Vlček Rybanská. ■ sl

hovorů prostřednictvím aplika-
ce Skype. 

V Domově Srdce v dla-
ních v Jiříkově zrušili všech-
ny aktivity, které znamena-
ly soustředění většího počtu 
lidí, v současné době se věnují 
převážně individuálním čin-
nostem s klienty. To znamená 
individuální rozhovory, před-
čítání, společenské hry a kar-
ty, řešení velmi oblíbených 
kvízů a hlavolamů, individu-
ální ruční práce, paměťová 
cvičení probíhající maximálně 
ve dvou lidech. „Naši senio-
ři si postupně musí zvykat na 
zcela jiný způsob života,“ říká 
Roman Horn, ředitel Domo-
va. V domově nyní usilovně 

pracují na spojení seniorů 
s jejich rodinami přes aplika-
ci Skype. „To je teď priorita,“ 
dodal Roman Horn.

Podobně omezili aktivity 
klientů zaměstnanci Domova 
pro seniory v Krásném Březně 
na Ústecku. „Dokud to bylo 
možné, pořádaly se soutěže 
v luštění křížovek, osmisměrek, 
vyplňovaly se vědomostní kví-
zy, promítaly se filmy a seriály. 
Nyní se samozřejmě věnuje-
me klientům i na pokojích,“ 
řekl ředitel Domova Jaroslav 
Marek. 

Zůstaňme v kontaktu
Domov seniorů ve Vel-

kém Březně na Ústecku po 

zpřísnění režimu intenzivně 
zprostředkovává komunikaci 
mezi klienty a jejich rodinami 
prostřednictvím internetových 
hovorů a videohovorů. Stačí, 
když si na své mobilní telefony 
stáhnete aplikace: WhatsApp, 
Messenger, Skype. Dále si stačí 
vyhledat v kontaktech Domov 
Velké Březno a komunikace 
může začít. Prosíme ty, kteří 
chtějí tuto možnost komunika-
ce využít, aby nejdříve zavo-
lali sociálním pracovníkům 
a s nimi domluvili přesný čas 
hovoru. Petra Vaněčková, so-
ciální pracovnice Domova, tel.: 
727 974 032. Marek Zavřel, 
sociální pracovník Domova, 
tel.: 724 052 126. Zůstaňme 

V Domově ve Vroutku platí již od 3. března zákaz návštěv, což je velmi těžké pro naše obyvatele, ale i jejich blízké, kteří se nemohou se svými rodiči, prarodiči nebo jinak blízkými vidět (kromě elektronické komunikace, která je vzhledem ke zdravotnímu stavu a věku našich obyvatel někdy 
složitá). Pracovníci s klienty dali hlavy dohromady a společně vymysleli následující způsob, kdy se spojilo příjemné s užitečným. Klienti si zkrátili čas bez rodin a spolu s pracovníky sepsali vzkazy. S pozdravy se připojili i obyvatelé Domovů v Orlické a Doběticích.

Paní Marie 
Souhlasím s tímto  
opatřením, je to správné.  
Zákaz návštěv se dá  
vydržet. 

Paní Kristina 
Moc vás pozdravuji  
a cítím se dobře.

Paní Jiřina 
Přeji všem, aby byli zdraví. 
Pozdravuji všechny a děkuji 
za dopisy, které mi posílají.

Paní Jiřina 
Je to tu nyní dlouhé. Chybíte  
mi a moc bych si přála být 
s vámi doma.

Paní Božena 
Nedá se nic dělat. Občas nastanou 
situace, ve kterých jsou všechna 
tato opatření nutná. Vzkázat bych 
chtěla, aby při špatných situacích 
drželi lidé spolu a pomáhali si.

Paní Anna 
Je to na nic. Nemůžeme chodit 
ven, už by to mohlo skončit.

Paní Helena 
Je to sice těžká doba, ale u nás 
v domově se snažíme, abychom 
to všechno zvládli, a máme 
pozitivní energii. Chci všechny 
moc pozdravit.



V současné době je kvůli 
ochraně před možnou koro-
navirovou nákazou spousta 
seniorů v pokročilejším věku 
uzavřena ve svých malých by-
tech, nebo dokonce v jednom 
pokoji v ubytovacím zaříze-
ní. Omezení pohybu, omezení 
prosté chůze může po několika 
týdnech s sebou nést následky. 
Proto může pomoci pár praktic-
kých a polopatických rad, jak si 
zacvičit v pokoji s využitím židle 
či postele.

Dobrý je jakýkoli pohyb po 
pokoji a nastavení pravidelných 
časů na modifikované cvičení. 
Obecně jsou důležitá dechová 
cvičení a improvizovaná cvičení 
končetin.

Jak na kyčle, kolena,  
paty a chodidla

Doporučuji zvedání nata-
žených dolních končetin vleže 
a skrčených v kolenou do nata-
žení v sedě. Pak vyvinout tlak 
proti stolu na posílení čtyřhla-
vého svalu. 

Když nemůžete po pokoji 
příliš chodit, důležitý je v sedě 
nebo vleže aktivní pohyb hlez-
na, který napomáhá i zlepšení 
krevního oběhu a je prevencí 
embolií. Velmi vhodný je stří-
davý stoj na špičkách a patách.

Ramena, ruce, páteř
U horních končetin sta-

čí pohyb do upažení a flexe 

v ramenních kloubech, skrčová-
ní a natahování lokte a rotační 
pohyby zápěstí. Kdo je v dobré 
formě, tak může použít drobné 
závaží, třeba malou plastovou 
lahev s vodou.

U krční páteře je nejlepší 
v sedě na židli provádět úklony 
a otáčení hlavy vždy s tlakem do 
ruky a chvíli v této pozici vydr-
žet a cvičení několikrát opako-
vat. U bederní páteře, u mobil-
nějších seniorů ve stoje úklony, 
předklon a záklon a opakovat 
vícekrát. Vleže na zádech jen 
lehce zvedat do sedu a opako-
vat a to samé v poloze na břiše 
se zvedáním do záklonu. Jste-li 
méně mobilní, zkuste ve stoje 
s opřením o židli pomalé rota-
ce trupu kolem osy těla. Zátěž 
a počet cviků si musí každý se-
nior upravit podle svého zdraví 
a zdatnosti. Cvičte a držte se, 
než přijde čas na vycházky.

■ MUDr. Jiří Madar, 
ortoped, klinika TORNERO

V současné době zažíváme 
něco, co jsme nikdy nikdo v na-
šem životě nepoznali. 

Nejvíce ohroženou skupinou 
jsou naši milovaní blízcí, senioři 
– maminky a tatínkové, babičky 
a dědečkové, tetičky a strýčko-
vé. Pro ně může být karanténní 
opatření velmi zatěžující. Je však 
dobré si uvědomit, že omezení 
fyzického kontaktu s druhými je 
jednou z nejúčinnějších prevencí 
nákazy. 

Důležité je nepropadat panice 
a úzkosti, jsou to negativní emo-
ce, které mohou negativně ovliv-
nit naši imunitu. Chce to zůstat 
v klidu a je dobré být informova-
ný, ale nezahltit se příliš mnoha 
negativními zprávami. Udělejte 
si režim celého dne. Dejte si na 
každý den nějaký úkol, klidně si 
dělejte zápisy, co vše jste zvládli. 
Podle zdravotního stavu si do 
programu zařaďte protažení 
celého těla u otevřeného okna, 
zlepšuje to náladu. Na psychic-
ké uvolnění pomáhá jednodu-
ché dechové cvičení – několikrát 
denně se na čtyři doby nadech-
něte a na čtyři doby vydechněte 
a sledujte, jak se uklidňujete.

Pouštějte si komedie, pro-
hlížejte rodinná alba, fotografie 
z krásných dovolených, věnuj-
te se ručním pracím… Dejte si 
třeba za úkol, že do skončení 
karantény upletete rodině sve-
try, obdivujte květiny. Čtete si 
pohádky, kde dobro vítězí nad 

zlem. Každý z vás za svůj život 
určitě zažil přítomnost „vyšší 
moci,“ zkuste si vzpomenout, jak 
vám při tom bylo, a pokuste si 
ten blažený pocit vnést do každo-
dennosti. Zkuste si říkat „je, jak 
je,“ snažte se věnovat každoden-
ním činnostem, jako by byly tím 
nejdůležitějším, na čem teď zá-
leží. Zpívejte si, tančete a hlavně 
dýchejte.

Pokud jste osamělí, snažte se 
co nejvíce komunikovat přes mo-
bil a internet s co nejvíce lidmi. 
Výborné jsou videohovory, které 
navodí pocit osobního kontak-
tu. Starejte se o druhé, psychicky 
je podpořte, to vám dodá pocit 
důležitosti a potřebnosti. Výzva 
pro blízké seniorů – prosím, my-
slete na ně v této době v mno-
hem větší míře, často jim volejte, 
pozitivně je stimulujte, vařte jim 
oblíbené dobroty. A říkejte jim, 
jak moc je máte rádi. 

■ Mgr. Ivana Vaverková, klinická 
psycholožka, EUC Klinika
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PORADNY

V současné době, kdy je omezen pohyb ven-
ku, tak se spousta z nás a i seniorů uchylu-
je k nákupům přes internetové obchody, 
komunikaci ve virtuálním světě a to s sebou 
nese i značná rizika. V případě, že nebudeme 
obezřetní a bezpečí domova, ze kterého ná-
kup objednáváme nebo s někým případně ko-
munikujeme, nám dá pocit, že tam nás nikdo 
neohrozí, tak se staneme obětí zloděje nebo 
podvodníka. 
Dávejte si pozor, s kým na webu komunikuje-

te. Podvodníci, kteří nabízejí seniorům zboží a nevýhodné smlouvy, 
čím dál více využívají internet. Kontaktují starší lidi pomocí inzerátů, 
nevyžádaných e-mailů a sociálních sítí. Elektronickou poštu od pod-
vodníka obdržely letos tři čtvrtiny Čechů. Rozmáhá se také citové vy-
dírání. Internetové nabídky se týkají předraženého zboží a smlouvy 
se uzavírají často telefonicky pod nátlakem. Roste prý také počet ci-
tového vydírání prostřednictvím seznamek a sociálních sítí. Podvod-
níci pod smyšlenou identitou navážou s obětí důvěrný vztah a pak 
se snaží například vylákat peníze na léčbu vážné nemoci.

Ze statistik vyplývá, že zhruba každý druhý senior používá e-mail 
a pravidelně hledá informace na internetu. Praktiky on-line šmejdů 
jsou velmi důmyslné a kromě nabídky předraženého zboží je ohro-
žují předlužením, citovým vydíráním či zcizením osobního majetku. 
Označení "šmejdi" se dostalo do podvědomí lidí prostřednictvím 
filmového dokumentu se stejným názvem od režisérky Sylvie Dy-
mákové z roku 2013, která snímkem upozornila na nekalé praktiky 
společností pořádajících předváděcí akce zboží pro seniory. Tradiční 
předváděčky nemizí, podvodníci ale změnili taktiku a přesouva-
jí se na internet. Policisté radí, aby lidé nereagovali na nevyžáda-
né nabídky a rozhodně neuzavírali jakékoliv smlouvy telefonicky. 
Ústní smlouvy jsou podle nich velmi nebezpečné, protože souhlas 
může být vynucený a kupující nemusí ve skutečnosti sám za sebe 
souhlasit.
Problém ovšem také spočívá v tom, že se podvedení senioři často 
stydí s okradením svěřit i svým blízkým. Policisté proto doporučují, 
že v případě, že se již obětí staneme, tak ať urychleně kontaktujeme 
Policii ČR na lince 158. Můžeme tímto přístupem zabránit, aby se 
obětí stal někdo další, a pachatel může být dopaden a potrestán.

■ Veronika Hyšplerová , Policie ČR Ústecký kraj

POLICEJNÍ PORADNA | POZOR NA „ŠMEJDY“ NA INTERNETU

POHYB

Jednoduché cviky mohou 
zabránit pohybovým komplikacím

PSYCHOLOG

Jak si zachovat psychickou  
pohodu v době pandemie
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ÚSTECKÝ KRAJ

Hejtman: V krizi se pozná, jaký člověk je 
Ústecký kraj v souvislosti 
s pandemií koronaviru 
uzavřel pro návštěvy 
domovy pro seniory 
ještě předtím, než 
opatření zavedla 
vláda. Podle hejtmana 
Oldřicha Bubeníčka je to 
rozhodnutí, díky kterému 
počet nakažených 
v regionu nestoupá 
strmě.

Jak funguje spolupráce 
Ústeckého kraje se 
státem? Nebo se kraj 
musí spoléhat především 
na sebe?

Když se v Evropě začala 
situace zhoršovat a v okol-
ních státech začal prudce 
narůstat počet nakažených, 
tak Ústecký kraj na jedná-
ní bezpečnostní rady, které 
proběhlo na konci února, 
a na jednání krizového štá-
bu začátkem března přijal 
opatření a doporučení, která 
se týkala právě omezení ná-
vštěv v zařízeních pro senio-
ry a v nemocnicích. Toto roz-
hodnutí nás posunulo o krok 
dopředu. Jsem přesvědčen 
o tom, že to bylo dobré opat-
ření, protože i když nakažení 
přibývají, tak to není v Ús-
teckém kraji strmý nárůst.

Pomohlo k tomu 
rozhodnutí i to, že 
v Ústeckém kraji se 
potvrdil první nakažený 
koronavirem?

O prvním pozitivně tes-
tovaném jsme se dozvěděli 
dvě hodiny po tom, co jsme 
přijali ta opatření. A jsem 
rád, že jsme to udělali. Tím 
jsme pomohli i tomu, aby 
nepřibývalo nakažených 
tolik a neprobíhalo to tak 
rychle.

Chybí roušky, dostávají 
jich dost domovy 
seniorů?

Roušky posíláme i do so-
ciálních služeb, do domovů 
pro seniory. V těchto organi-
zacích je hrozba koronaviro-
vé nákazy větší, takže ty zá-
sobujeme prioritně. Zároveň 
musím ocenit většinu měst 
a obcí, které je z vlastních 
prostředků šijí a také senio-
rům roušky poskytují.

A dezinfekčními 
prostředky? Nechybí 
někde?

Díky společnostem Spol-
chemie v Ústí nad Labem 
a Enaspol ve Velvětech 
máme i dezinfekce. Spol-
chemie dodala dezinfekci 
na vytírání a dezinfikování 
povrchů a od Enaspolu jsme 
objednali dezinfekce na mytí 
rukou. Kromě domů pro se-
niory to dostaly i dětské do-
movy a další zařízení.

Přesto je v kraji jedno 
zařízení pro seniory, kde 
se nákaza koronavirem 
potvrdila. Neuvažuje 
se o plošném testování 
seniorů?

Podle hygieniků a zdra-
votníků je plošné testová-
ní bez jakýchkoli příznaků 
nemoci zbytečné. Testování 
se provádí v momentu, kdy 
se příznaky nemoci dosta-
ví. Navíc by plošné testování 
mezi obyvateli domovů pro 
seniory zbytečně vyvolávalo 
paniku.

Kdyby se podobná 
situace opakovala 
i v jiných domovech? Má 
kraj dostatek míst pro 
seniory?

Máme vytipované dva 
objekty, kde bychom měli, 
v případě zhoršení situace, 
záložní lůžka pro seniory. 
Šlo by o zhruba 600 míst pro 
seniory s lehkým průběhem 

onemocnění COVID-19. 
Chceme být, pokud by 
k tomu došlo, připraveni. 

Funguje v době 
pandemie lékařská 
služba v domovech pro 
seniory, docházejí tam 
lékaři?

Domovy pro seniory mají 
lékaře nasmlouvané. Nese-
tkal jsem se zatím s tím, že 
by nějaký lékař do domo-
va pro seniory odmítl při-
jít. Péče o seniory je stále 
zajištěna.

Chybí v některých 
domovech pro seniory 
personál?

Nemám signály, že by 
v domovech pro seniory byl 
nějaký velký počet nakaže-
ných zaměstnanců. Per-
sonálu je stejně, jako bylo 
dosud, ale to nic nemění 
na tom, že by domovy více 
pracovníků nepotřebovaly. 
Na trhu ale tahle pracovní 
síla chybí. 

Tím, že jsou uzavřené 
školy, nejsou 
ošetřovatelky například 
více doma s dětmi?

Naštěstí jsem se nese-
tkal s tím, že by byl problém 
s nedostatkem pracovních sil 
kvůli uzavření škol. Vyzva-
li jsme města, aby zůstala 
jedna školka otevřená, právě 
pro děti těchto pracovníků. 
A to funguje.

Máte informace o tom, 
jak se města v regionu 
starají o osamělé 
seniory?

Ve většině měst a obcí 
fungují telefonní linky, kde 
se senioři můžou přihlásit, 
s tím, co potřebují. Fungují 
dobrovolnická centra, která 
seniorům nakoupí nebo vy-
venčí pejska. V tomhle ohle-
du lidská solidarita v našem 
kraji opravdu funguje. 

Takže jste si také 
všiml obrovské vlny 
solidarity…

To si nešlo nevšimnout. 
O našem kraji se často neří-
ká moc dobrého, ale ukazu-
je se, že to tak není. Žije zde 
mnoho slušných a ochotných 
lidí pomoci druhému v nou-
zi. Právě v krizi se pozná, 
jaký člověk je. Kdo je dobrý 
a kdo špatný a tady se uka-
zuje, že těch dobrých máme 
v kraji opravdu hodně.

Do jaké míry jste hrozbu 
koronaviru bral vážně? 

Když jsem viděli vývoj 
v Itálii, tak nám všem muse-
lo být jasné, že naše republi-
ka toho nemůže být ušet-
řena. Nikdo si neuměl a asi 
zatím ani neumí představit, 
jakých to může dosáhnout 
rozměrů. A když vidím, jak 
to v okolních státech raketo-
vě narůstá, tak musím pod-
pořit tvrdá vládní opatření 
a jsem pro je případně i pro-
dlužovat. Protože zamezení 
kontaktů mezi lidmi je jedi-
ná možnost, jak se dá epide-
mie zbrzdit a zvládnout.

Jak se vy sám chráníte? 
A co byste lidem 
doporučoval?

Určitě dodržovat pečli-
vou hygienu rukou, která je 
základem, a nosit roušku. 
Chráníme tím sebe a chrá-
níme i toho druhého. Snažit 
se vyvarovat zbytečným kon-
taktům. Já sám jsem denně 
v kontaktu s lidmi, tak pro 
to dělám maximum, abych 
mohl pomoci celou tuto situ-
aci zvládnout. Máme tu jaro, 
takže se musíme snažit být 
pozitivní, ať na podzim mů-
žeme říct, bylo to ošklivé, ale 
je to za námi. ■ gz
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Z METROPOLE KRAJE

Ochrana zdraví seniorů je prioritou
Ústí nad Labem – Město Ústí 
nad Labem s předstihem při-
pravilo opatření k ochránění 
klientů domovů pro seniory 
před koronavirovou nákazou. 
Již šestého a třináctého března 
proběhla z iniciativy statutár-
ního města Ústí nad Labem 
setkání ředitelů domovů pro 
seniory a domovů se zvláštním 
režimem, pečovatelské služby 
se zástupci magistrátu a Kraj-
ské hygienické stanice (KHS). 
Bylo doporučeno omezení 
návštěv, byl připraven systém 
měření teploty bezkontaktní-
mi teploměry při vstupu. Naše 
zařízení se v předchozím obdo-
bí zaměřila také na nákup vy-
braných osobních ochranných 
prostředků, trvanlivých potra-
vin a byl zvýšen úklid a dez-
infekce prostor. Byla vydána 
doporučení zaměstnancům ke 
zvýšení hygieny rukou. Během 
schůzek byly předány kontak-
ty mezi řediteli, zástupci KHS 
a odborů ústeckého magistrá-
tu k zajištění podpory zásobo-
vání dezinfekčními a jinými 
prostředky. Ředitelům byla ze 
strany Odboru hospodářské 

Ústečané pomáhají svým sousedům 
Ústecko – Program sousedské 
výpomoci Pomozte svému sou-
sedovi! začalo město koordino-
vat již 18. března. 

V rámci programu je mož-
ná individuální a instituci-
onální registrace k dobro-
volnictví. U organizací byla 
navázána úzká spolupráce se 
Skautem, YMCA, Via Europa, 
Hasiči Záchranáři, Pedagogic-
kou fakultou UJEP, Akade-
mií dobrovolných záchraná-
řů, Čističi Ústí. U složitých 
případů vyžadujících odborný 
přístup byly včleněny kapaci-
ty pečovatelské služby města, 
která je schopna přijmout 
k řešení i případy mimo stáva-
jící klienty. Program soused-
ské výpomoci zajišťuje nepře-
tržitou donášku potravin, léků 
a dalšího na základě žádostí 
seniorů sdělených operáto-
rům linky města. Žádosti jsou 
řešeny většinou do druhého 
dne za pomoci v organizacích 
sdružených dobrovolníků, 
kterých je více jak čtyřicet. Od 
založení programu bylo reali-
zováno zhruba sto pochůzek.

Individuální dobrovolníci 
pomáhají městu například s in-
formováním a roznosem letáků 
o lince a možnosti nákupů či 
asistence. Těchto dobrovolníků 
evidujeme v databázi více jak 
padesát, přičemž spolupracu-
jící organizace mohou jednot-
livce zapojit do plnění potřeb 
seniorů a jiných ohrožených 
skupin v případě potřeby. Na 
roznosu letáků spolupracuje 
město s Českou poštou, která 
nabídla roznos společně s dů-
chody a při doručování jiných 
písemností. Doručovatelky na 
základě místní znalosti vytipují 

potřebné domácnosti a předají 
informační letáky osobně nebo 
do poštovní schránky. Mimo 
osobního kontaktu při předání 
důchodu, roznosu do schrá-
nek město také využívá média, 
webové a sociální sítě.

Díky spolupráci s organiza-
cemi zřizovanými Ústím nad 
Labem a dárcům je možná také 
distribuce textilních roušek 
seniorům a dalším obyvatelům 
zdarma. Centrálním sběrným 
místem je Odbor městských or-
ganizací a školství, který rozdě-
luje získané roušky obvodům, 
které následně roušky dále 
předávají občanům. Běžné je 
předání roušek ve vymezených 
časech na obvodních radnicích 
nebo předání v distribučních 
boxech umístěných v nákup-
ních centrech v časech urče-
ných mimořádným opatřením 
pro nákup osob nad 65 let. Pře-
dání roušek občanům zdarma 
funguje od 27. března. Obvo-
dům bylo přiděleno několik 
tisíc textilních roušek, kterými 
budou městské části průběžně 
zásobeny. ■ tv

správy nabídnuta součinnost 
v případě nákupu ochranných 
prostředků. Byla nastavena 
komunikace a vykazování vůči 
Odboru městských organiza-
cích a školství (OMOŠ) v pří-
padě karantény zaměstnanců 
nebo klientů. Veškerá další 
opatření byla průběžně jednot-
livými řediteli konzultována 
s KHS. Například došlo k poza-
stavení všech kulturních a spo-
lečenských akcí. Tato opatření 
byla nastavena dříve, než došlo 
k vydání jakýchkoliv doporuče-
ní nebo mimořádných opat-
ření, a přispěla tak ke snížení 
rizika přenosu COVID-19 v po-
bytových zařízení zřizovaných 
městem Ústí nad Labem. ■ tv

Zajištění ochranných prostředků
Na výzvu Ústeckého kraje 

zaslat požadavky na ochran-
né prostředky město zarea-
govalo obratem a požádalo 
o více než 10 tisíc respirátorů 
a další zdravotnický mate-
riál na dobu tři týdny. Dne 
16. března byla organizacím 
distribuována první do-
dávka státem zakoupených 
ochranných prostředků. 
K 29. březnu bylo doručeno 
do sociálních zařízení celkem 
sedm dodávek OOP, přičemž 
největší objem vykazovaly 
dodávky dne 18. a 23. března. 
Organizace ze sociální oblasti 
zřizované městem obdržely 
do 30. března tyto ochran-
né pomůcky: 13 200 roušek, 
1 479 respirátorů, 6 700 ru-
kavic, 67 ochranných obleků 
a 48 ochranných brýlí. Další 
větší dodávka respiráto-
rů a roušek byla připravena 

v týdnu od 30. března. Bylo 
také rozhodnuto o vybave-
ní domovů a pečovatelské 
služby textilními rouškami. 
Produkce textilních roušek 
ze školek, škol, Domu dětí 
a mládeže, Severočeského 
divadla a dalších organiza-
cí směřovala k zabezpečení 
zmíněných organizací dosta-
tečným počtem roušek. Do 
konce března byla všechna 
zařízení vybavena dostateč-
ným počtem textilních roušek 
s možností jejich výměny. 
Na jednoho klienta připadají 
dvě roušky a těmito rouškami 
nad rámec dodávek z Ústec-
kého kraje je vybaven také 
personál. V době vyhlášení 
mimořádného opatření ze 
dne 27. března, které stanovi-
lo povinnost pro klienty nosit 
roušky, byla zařízení již plně 
vybavena. ■ tv

Jedna z prvních informač-
ních linek v kraji určených pro 
pomoc seniorům a jiným oso-
bám, které hledají informace či 
pomoc související s nákazou 
COVID-19 a nejsou schopny si 
samy v aktuálním nouzovém 
stavu například zajistit nákup 
základních potravin, dovoz léků 
a podobně, byla zprovozněna 
na ústeckém magistrátu již 
17. března.

Za první tři týdny, kdy je lin-
ka s telefonním číslem 475 271 
100 v provozu, bylo vyřízeno 
na čtyři sta hovorů. Na čtyřech 
telefonních přístrojích se stří-
dají pracovníci magistrátu, kteří 
se snaží zodpovědět dotazy, 
zajistit nákupy potravin, droge-
rie, dovoz léků, případně pora-
dí, kam se volající může obrátit 
při řešení svého problému. Dle 
statistik je patrné, že nejvíce 
telefonátů přichází v dopo-
ledních hodinách, během 
odpoledních hodin se na linku 
obrací méně volajících. Linka je 
v provozu od pondělí do pátku 
mezi 8:00-17:00 hod. i o víken-
du mezi 8:00-12:00 hod.

INFOLINKA POMÁHÁ
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SPOLU TO ZVLÁDNEME

Pomáháme si a spolu to zvládneme
Ústecký kraj – Posláním 
práce dobrovolníků je pro-
pojit dva světy. Těch, kteří 
pomáhat chtějí, a těch, kteří 
pomoc potřebují. Ve městech 
a obcích regionu se v době 
koronavirové pandemie zapo-
jily do dobrovolnické činnos-
ti stovky lidí. Šijí a rozvážejí 
roušky, jídlo, venčí domácí 
mazlíčky, ale pomohou i dob-
rým slovem. 

Dobrovolníci nakoupí 
i vyvenčí psa

V Ústeckém kraji funguje 
už více než dvacet let dob-
rovolnické centrum, které 
spolupracuje s třiadvaceti 
organizacemi napříč celým 
krajem. Jejich mottem je „Po-
máhejme společně“. „Nejlepší 
spolupráci máme se střed-
ními školami a univerzitou,“ 
říká ředitelka Dobrovolnické-
ho centra Lenka Černá. 

Dobrovolnické centrum 
v Ústí nad Labem v součas-
né době pomáhá hlavně těm, 
které koronavirová epidemie 
uzavřela doma. Jsou to lidé 
v karanténě, handicapovaní 
a zejména senioři. Pomáhají 
jim s nákupy nebo i s venče-
ním pejska. 

„Nejvíce služeb senio-
rům registrujeme v Teplicích 
a okolí. Naše dobrovolníky 
využilo sto osmdesát seniorů. 
Nejčastěji jde o zajištění ná-
kupů potravin, opatření léků 
nebo venčení psa,“ přibližuje 
ředitelka centra Lenka Černá 
a dodává, že v Ústí nad La-
bem zase rozdávají nouzové 
potravinové balíčky lidem bez 
prostředků od Potravinové 
banky. 

Dobrovolníci a dobrovolni-
ce z Dobrovolnického centra 
působí po celém Ústeckém 
kraji. Pokud potřebujete 
s čímkoli pomoci, tak volejte 
732 893 232.

Dobrovolníci  
se pustili i do šití

Lidé šijí ochranné roušky, 
kterých je stále nedostatek. 
V Kadani ušili přes tisíc rou-
šek, které třicet dobrovolní-
ků roznáší potřebným lidem. 
Do výroby roušek se zapojili 
i dobrovolníci v Chabařovi-
cích. Všem občanům je pak 
roznesli do jejich domovních 
schránek. „Cílem je tři tisíce 
kusů roušek, část zůstane na 

Dobrovolníci v celém kraji vozí seniorům nákupy, léky, jídlo, venčí psy, stejně jako tahle parta z Teplic. Foto: sps

městském úřadu a zbytek pů-
jde do Domova pro seniory 
a do Domova Sv. Ludmily,“ 
vysvětluje tajemnice města 
Věra Krepindlová. 

Zapojilo se i Dobrovolnic-
ké centrum Slunečnice Dě-
čín. „Přátelé nám šijí roušky 
a Dobrovolnické centrum 
zajišťuje dobrovolníky k po-
třebným, kteří nám volají,“ 
říká koordinátorka centra 
Doubravka Dostálová, která 
na telefonu 739 355 705 podá 
i další informace. Kromě dis-
tribuce roušek děčínské Cen-
trum Slunečnice zajišťuje po-
třebným a seniorům i nákupy 
potravin, léků nebo donášky 
obědů. 

Pomůže a uleví  
i rozhovor

Během pomoci seniorům 
s nákupy, vyzvedáváním léků, 
venčením psů a dodávkami 
roušek dobrovolníci zjistili, 
že současná nelehká situace 
seniory děsí a jejich psychic-
ký stav není nejlepší. „Naše 
koordinátorky zjistili, že jsou 
senioři vyděšení,“ říká Robert 
Zauer z teplické organizace 
Spolu proti samotě a dodá-
vá: „Povídáme si se seniory, 
kteří cítí psychickou tíseň, 
a tuto službu budeme dále 
rozvíjet, protože seniorky si 

naše dobrovolnice nesmírně 
chválí“. Za dva týdny se spo-
lek rozrostli z osmi na dvacet 
lidí. Pomohl už téměř dvěma 
stovkám lidí. Stále se zvětšuje 
zájem veřejnosti činnost spol-
ku podpořit materiálně, fi-
nančně i samotným přidáním 
se k dobrovolníkům. Do po-
moci seniorům se zapojil tep-
lický primátor Hynek Hanza, 
pivovar Monopol i Seniorské 
listy nejen tím, že informace 
o aktivitách spolku zprostřed-
kují seniorům, ale i prakticky. 
Koncem března byla předána 
k distribuci potřebným zásil-
ka bavlněných roušek od ma-
minek z jiřetínského azylové-
ho Domova Diecézní charity 
Litoměřice. „Semknutí veřej-
nosti je nebývalé! Ve spolku 
se tak každý den přesvěd-
čujeme, že naše společnost 
není v žádném případě tak 
zkažená, jak to vypadalo, a že 
v lidech je pořád velká dávka 
soucitu s druhými a ochota 
pomáhat, jak kdo umí,“ dodal 
Robert Zauer. ■ gz

Seniorské listy děkují maminkám 
z azylového domu v Jiřetíne pod 
Jedlovou, Spolku proti samotě, Petru 
Vinšovi, Věře Nechybové, ACME-do-
mácí péči za ušití, dodání a podporu 
v distribuci roušek seniorům a ne-
mocným lidem v Ústeckém kraji.Gabriela Zlámalová ze Seniorských listů předává roušky Spolu proti samotě. Foto: sl
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ROZHOVOR

Seniorka ze seriálové Ulice Jana Galinová: Držíme spolu, když je nejhůř
Herečku Janu Galinovou zřejmě budete znát jako drbnu 
Urbanovou ze seriálu Ulice. Je ale také ředitelkou 
litvínovského Docela velkého divadla, které se svými 
představeními úspěšně jezdí po celé zemi. Teď ale jako 
všichni divadelníci má nucenou pauzu.

GABRIELA ZLÁMALOVÁ

Koronavirová pandemie 
zavřela divadla. Nehraje 
se, netočí se, co nyní 
děláte?

Šijí se roušky. Šijí je hereč-
ky i manažerky divadla. Ty 
pak roznášíme. Dali jsme je 
třeba Domácí péči pro jejich 
klienty. Navíc mladí herci 
z našeho divadla vymysleli 
pro naše diváky online před-
stavení. Třikrát týdně živě 
vysíláme přes internet někte-
rou z našich pohádek nebo 
písničky z pohádek. A ono to 
funguje. Lidé si kupují vir-
tuální vstupenky v hodnotě 
100 Kč a tím nám moc pomá-
hají a podporují nás. A drží 
nás i naše nejstarší členka té-
měř osmaosmdesátiletá paní 
Červenková, která je plná 
energie a stále nám chce po-
máhat, ale to jí nedovolíme, 
protože se bojíme, aby něco 
nechytila, takže si s ní denně 
voláme. Jsme na ni pyšní.

Takže se držíte i v této 
nelehké době?

Měli jsme to obrovské 
štěstí, že nám kraj poslal 
každoroční příspěvek hned 
začátkem února, takže jsme 
z nejhoršího venku. Může-
me platit faktury, i třeba za 
kostýmy do Rusalky, která 
ještě neměla premiéru, a ani 
nevíme, kdy na ni dojde. 
Lidé nám pomáhají i tím, že 
nechtějí vrátit peníze za už 
zakoupené vstupenky a čeka-
jí, až představení přeložíme. 
Máme kolem sebe úžasný 
tým lidí.

Jak se s omezeními 
kolem koronaviru 
vyrovnáváte vy a váš muž 
režisér Jurij Galin?

Můj manžel leží na neuro-
logii v mostecké nemocnici, 
takže je to těžké, ale velký dík 
patří sestřičkám na odděle-
ní, které nám vše usnadňují. 
Já dodělávám resty, nedělám 
nic mimořádného, snažím se 
jíst ovoce a zeleninu, poctivě 

nosím roušku, protože se zto-
tožňuji s myšlenkou „moje 
rouška chrání tebe, tvoje 
rouška chrání mě“. 

Až se začne hrát, na co 
byste seniory pozvala?

Naše divadlo na všech-
na představení, které hra-
jeme my, poskytuje 50% 
seniorskou slevu. Netýká se 
to bohužel pražských diva-
del, která k nám jezdí hrát. 
Hrajeme krásná představe-
ní Klára 3847, příběh dívky, 
která přežije Osvětim. Titulní 
roli Kláry Brodyové hraje její 
opravdová vnučka Lenka La-
vičková. Dále bych všechny 
čtenáře pozvala na nádherné 
představení Mistr a Markét-
ka od Michaela Bulgakova 
nebo na úsměvnou Lucernu 
Aloise Jiráska nebo varovný 
Černobyl.

Jak vlastně vzniklo vaše 
Docela velké divadlo?

Divadlo vzniklo 1. září 
1996 proto, že jsme s manže-
lem Jurijem chtěli dělat diva-
dlo, jaké máme rádi. Odešli 
jsme z angažmá v mosteckém 
divadle a od kamaráda jsme 
dostali nabídku na budovu 
v Litvínově. Na mě to tedy 
bylo velké, divadlo na mě pů-
sobilo obrovsky, ale můj muž 
to viděl jinak, viděl ho jako 
komorní. To proto, že pochá-
zí z Ruska (smích). Ale roz-
hodla vlastně naše tehdy dva-
náctiletá dcera Lenka, která 
se přidala na stranu manžela, 
a přemluvili mě, že do toho 
půjdeme. S námi se do toho 
rozhodli jít další mladí herci 
a nakonec nás bylo osm. Ale 
okolí nám prorokovalo rychlý 
konec, ale my letos zahájíme 
pětadvacátou sezonu.

Spolupracujete i s herci 
z pražských divadel? 
Hrají u vás v Litvínově?

Spolupracujeme s nimi od 
samého začátku. Můj muž je 

činoherní režisér, zatímco já 
vystudovala loutkařinu. On 
ještě v mosteckém divadle 
nazkoušel slavnou insce-
naci Sousedka, která se jen 
v Mostě hrála 136krát a my si 
ji pak od mosteckého diva-
dla koupili a hrála se celkem 
dvacet let. Lukáš Vaculík, 
který v tom hraje, mi říkal: 
„Jura mi slíbil, že to budu 
hrát tak tři roky, a já to už 
hraju dvacet let.“ Když jsme 
ji hráli asi devět let, tak nám 
zavolal z Francie autor té hry 
a chtěl ji vidět. Tak jsme ho 
pozvali a byl naprosto na-
dšený. A od té doby máme 
k dispozici jeho hry. Takže 
jsme nasadili hru Penzion 
Ponorka, také s Lukášem Va-
culíkem v hlavní roli. Tu už 
hrajeme zhruba jedenáct let. 
Dál s námi z pražských herců 
hraje Honza Révai, Roman 
Štolpa, David Suchařípa, La-
dislav Trojan, Pavel Nový, 
Vladimír Kratina anebo třeba 
Pepa Náhlovský. 

Uměleckým šéfem 
litvínovského divadla 
je váš muž. Jaké to je 
pracovat s manželem?

My se strašně hádáme 
(smích), ale vždy jen kvůli 
práci. Každý z nás si mys-
lí, že ta jeho cesta je ta lepší. 
Ale v divadle platí, že reži-
sér a maminka má vždycky 
pravdu, takže nejvíc trpí naše 
dcery (smích). Na spous-
tu věcí máme stejný pohled. 
Ať je to divadlo, život, svět, 
morálka. Takže naše hád-
ky vznikají kvůli absolutním 
hloupostem. 

Společná práce vás tedy 
baví?

Mě baví moc, ale nevím jak 
mého muže (smích). „Já když 
se ponořím do práce, tak mě 
baví moc,“ dodává Jurij Galin 
a Jana Galinová doplňuje: 
„Jeho nápady jsou vždy pro 
nás jako pro herce ne vždy 
úplně přijatelné a někdy jim 
úplně nedůvěřujeme, ale vždy 
se před publikem přesvědčí-
me, že to dokonale funguje.“ 
Manžel pracuje s herci oprav-
du pečlivě a podrobně. 

Lidé vás mohou vidět i na 
televizních obrazovkách 

Jana Galinová se narodila 12. června 1954 
v Mostě. Vystudovala český jazyk a lite-
raturu na Karlově univerzitě a loutkář-
skou pedagogiku, režii a dramaturgii na 
loutkářské katedře DAMU. Několik let 
byla v angažmá v mosteckém divadle, 
v roce 1996 založila se svým mužem, 
režisérem Jurijem Galinem, soukromé 
profesionální Docela velké divadlo, které 
vlastní sto let starou divadelní budovu 
v Litvínově. Jana Galinová je vdaná a má dvě dcery.

PROFIL

S manželem Jurijem Galinem provozují divadlo v Litvínově. Foto: archiv JG
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ROZHOVOR

Seniorka ze seriálové Ulice Jana Galinová: Držíme spolu, když je nejhůř
v seriálech a filmech. 
Je to něco jiného než 
divadelní práce?

Pro mě to jsou lázně, tam 
se o mě starají. Nemusím nic 
řešit. Nalíčí mě, obléknou. 
Tím to ale končí. Já mám 
totiž při natáčení jeden pro-
blém. Já se totiž nejvíc nau-
čím na čtených zkouškách. 
Takže když se málo čte, tak 
já mám starosti. A u natáčení 
mám co dělat, abych se text 
naučila. Pro toho, kdo točí 
denně, je to maličkost. Řek-
nou, co mají, a hned to zapo-
menou. Kromě Ulice, jsem 
točila ještě v Modrém kódu 
a tam ještě točit budu a krás-
nou roli jsem měla v Ohni-
vém kuřeti, kde jsem využila 
svůj život s Jurou. Hrála jsem 
tam ruskou podnikatelku, 
která měla ruský akcent.

V novácké Ulici hrajete 
drbnu Urbanovou. Jak 
jste se k té roli dostala? 

Já jsem to vzala před pat-
nácti lety jako záskok za he-
rečku, která vypadla. Vlastně 
jako výpomoc kamarádce, kte-
rá hledala herečku na malou 
roli paní, která jde obchodu. 
A už jsem tam zůstala, proto-
že jim se ta postava zalíbila. 
Časem z ní udělali takovou 
šílenou drbnu. Nejen já, ale 
celé naše divadlo hraje v Ulici 
malé role. Máme hodně di-
vadelních představení, tak na 
natáčení není čas, takže tyhle 
menší role nám vyhovují.

Jak se vám hraje 
role drbny? A jak se 
vůbec hraje v takové 
nekonečném seriálu? 

Baví mě to, i když ona 
ta Urbanová je horší a hor-
ší. Vždy, když dostanu nový 
scénář, tak si řeknu: „No ne, 
ona je ještě horší než před-
tím.“ Urbanová musí všech-
no vědět, musí mít přehled. 
Kolegové i parta lidí ze štá-
bu je tam bezvadná. Jar-
ka Obermaierová, se kterou 
hraji nejvíce, mi hrozně na 
začátku pomohla. Já nasko-
čila do rozjetého vlaku. Pro 
mě to byl trochu šok. Já jsem 
totiž z divadla nepřesná, tak-
že já vrazím do krámu, jak 
chci, a jsem štábem upozor-
něna, že cloním Jarku a tak 

(smích). Skvělá je paní Hadr-
bolcová nebo Vašek Svoboda, 
s kterými hraji často také. 

Chtěla jste být vždy 
herečka? Jak vzpomínáte 
na svá studia?

Já to měla složitější. Nej-
dřív jsem vystudovala češti-
nu. A to proto, že mě nevzali 
na DAMU. Oni mě tedy vza-
li, ale těsně před nástupem 
do školy mi přišlo, že došlo 
k omylu a že pro nedostatek 
talentu mě neberou, což byl 
pro mě šok. Samozřejmě to 
bylo kvůli tomu, že můj otec 
podepsal něco, co pro teh-
dejší režim nebylo přijatel-
né. Nejdřív mě poslali učit 
do Libkovic, kde byli všichni 
za trest. Takže tam byla fakt 
bezvadná parta. Po roce jsem 
šla na přijímačky na češti-
nu a hudební výchovu, ale 
před nástupem na vysokou 
školu jsem musela podepsat, 
že budu studovat češtinu 
a občanskou nauku, což byl 

očistec v té době. Ale školu 
jsem dodělala. S diplomem 
z Karlovy univerzity jsem 
šla na DAMU a vystudovala 
loutkařskou pedagogiku. Na 
té škole jsem zůstala a vystu-
dovala ještě režii a dramatur-
gii. Všechny školy jsem absol-
vovala dálkově, mimořádně, 
ale bylo to krásné období, 
měla jsem štěstí na profesory. 

A chtěla jste tedy být 
herečkou?

No jasně, že chtěla, odma-
lička, od šesti let. Jen s jed-
ním výpadkem, to jsem chtě-
la být letuška, ale můj otec mi 
vysvětlil, že jsem moc malá 
(smích). A v roce 1969 jsem 
chtěla být novinářka a zasáh-
nout do dění té doby.

Pracujete v Litvínově, 
bydlíte v Mostě. Jaký je 
váš vztah k Ústeckému 
kraji?

Já jsem odjakživa odsud, 
pocházím z Kopist, kde jsem 

i vyrůstala. Strašně nesnáším 
pomlouvání našeho kraje, od 
lidí, kteří sem přišli vydělá-
vat peníze v době, kdy se tu 
dobře platilo. Ve dvaceti le-
tech jsem se odstěhovala do 
Mostu a žiju tady ve stejném 
domě už 45 let. 

Máte v regionu nějaká 
oblíbená místa?

S mým mužem máme ob-
líbený Hněvín, bylo to místo, 
kde jsme oslavovali a slavíme 
všechna naše výročí, promo-
ce, narozeniny. A pak miluje-
me naši ulici, ulici Jana Žižky 
v Mostě, do které lidi chodí 
na rande. Když tady rozkvete 
kaštanová alej, tak je to nád-
hera. Jinak mám ráda celý 
kraj a znám ho, protože po 
kraji hodně hrajeme. Líbí se 
nám Duchcov, Teplice. Jurij 
říká, že si lidi musí uvědomit, 
jak se ten náš kraj od roku 
1989 krásně vyloupl. Urči-
tě tehdy líp nebylo, jen jsme 
byli mladí.

Co říkáte na tu vlnu 
solidarity, co se v tomto 
období vzedmula?

My Češi se umíme vždy se-
mknout, když je nejhůř. Líbí 
se mi, kolik vzniklo nových 
písniček. Teď jsem slyšela 
hrozně hezký verš, myslím, 
že to napsala Marta Jandová 
a zpívá to její šestiletá dcera 
„Noste roušky pro starouš-
ky“. Takže tím se řiďme!

Stihnete i odpočívat? 
To, že jsem neodpočíva-

la, tak se mi vymstilo. Ono se 
říká, že herec není nikdy ne-
mocný. Je pravda, že nemoci 
neřešíme, důležité je předsta-
vení a diváci. Já to tedy hodně 
podcenila a najednou bum. 
Ale mám kolem sebe tým spo-
lehlivých lidí, takže vymysleli, 
jak to udělat, aby divadlo jelo 
dál. Předala jsem role mlad-
ším kolegyním a odpočívám 
tak, že si užívám jen pár rolí. 
Na jednu stranu mi to bylo 
líto, že to jde i beze mě, ale na 
druhou jsem si říkala: „Jo, ten 
náš tým je skvělý“. Poslat lidi 
domů z divadla je noční můra 
každého ředitele. Nám her-
cům práce pomáhá. Držme si 
palce, ať se v divadle zase brzy 
potkáme. ■

Se seriálovým kolegou z Ulice, malým Miloškem. Foto: TV Nova 
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V Duchcově  
slavili den žen

Turisté: Ušli jsme šest kilometrů v dobré náladě
Na mimořádný výlet přijelo 

do obce Písty u Budyně nad 
Ohří celkem 53 turistek a tu-
ristů. K tomu ještě jeden malý 
vnouček a dva pejskové. Ani 
počasí, které celý předchozí den 
naplnilo mraky a deštěm, niko-
ho od výletu neodradilo. Již od 
rána nás vítalo slunečné počasí, 
které vydrželo až do odpoledne, 
když jsme se již vraceli domů. 
V Pístech po vystoupení z au-
tobusu byla určena přibližná 
trasa. Nejdříve jsme směro-
vali k Hostěnickému jezu. Po 

příchodu k Ohři jsme zabočili 
kolem chatiček doleva kolem 
řeky a do Písteckého lesa. Nej-
dříve nás začaly vítat modře 
rozkvetlé květy ladoněk a pak 
to začalo. 

Nepřeberné množství krás-
ných velkých květů bledulí 
a také již asi osm centimetrů 
narostlý medvědí česnek. Pro 
fotografy to byla žeň nádher-
ných scenerií a pro mnoho tu-
ristů i možnost již nyní ochut-
nat medvědí česnek. Všichni si 
to užívali a v roztažené formaci 

V klubovně ČČK jsme 
v březnu stihli oslavit Meziná-
rodní den žen spolu s minisra-
zem rodáků Hrdlovky a Po-
kroku. To se ještě ani netušilo, 
že další plánované oslavy jak 
v Duchcově, tak i v okolí se 
neuskuteční. Kvůli hrozbě ná-
kazou koronaviru zakázala vlá-
da volný pohyb osob a nastal 
nouzový stav. Na naší oslavě se 
ale odměňovaly jubilantky a na 
harmoniku zpěvem provázel 
celé odpoledne Pepa Slavík. Na 
snímku s dárkem jsou Jiřina 
Fialová, Marta Jobová, Jarka 
Růžičková, Jarka Losova, Anna 
Bejvančická. Na židli sedí nej-
starší členka Františka Amiha-
seová, která má 96 let.

■ Marie Polívková, 
předsedkyně ČČK Duchcov

jsme šli po zpevněné lesní cestě 
směrem k Budyni. V polovině 
cesty jsme udělali pauzu na ob-
čerstvení. Další bylo až v Budy-
ni v hostinci U mlýna. Těch šest 
kilometrů jsme si opravdu užili.

■ Turisté z Litoměřic

Výročí jsme oslavili otevřením nového domu
Uplynulo už 20 let od vzni-

ku Oblastní charity v Ústí nad 
Labem. Od té doby na Ústec-
ku pomáháme potřebným. 
Významné výročí jsme oslavili 
otevřením nového zařízení 
Domu sv. Materny. Vedoucím 
zařízení se stal Karel Karika. 
Zařízení provozuje všechny tři 
sociální služby, terénní pro-
gramy, nízkoprahové zařízení 
pro děti a mládež a sociálně 

aktivizační služby pro rodiny 
s dětmi. V přípravné fázi je 

také nový projekt dětské sku-
piny. Po úvodním slovu pana 
ředitele následovalo posvěcení 
prostor arciděkanem Mirosla-
vem Šimáčkem a křest knihy 
shrnující dosavadní působe-
ní organizace. Při prohlíd-
ce budovy byly představeny 
jednotlivé služby a plány další 
rekonstrukce.

■ Radka Neprašová, 
Oblastní charita Ústí nad Labem

Zámek Valdštejnů zve na letní výstavy a akce
Zámek Valdštejnů do dnešní 

podoby nechal přestavět Jan 
Josef Valdštejn podle návr-
hu architekta F. M. Kaňky. 
K dostavbě došlo až za Fran-
tiška Josefa Jiřího z Valdštejna 
v roce 1742. Na čas zde pobýval 
i známý milovník žen Giaco-
mo Casanova. V současné době 

je zámek přístupný celoročně 
a nabízí rozmanité výstavy. 

Vzhledem k nastalé situaci 
související s pandemií korona-
viru není známo přesné datum 
zahájení výstavy Kniha a ilus-
trace – výstava Jiřího Trnky. 
Návštěvník se setká s ilust-
racemi, které zná z dětských 
knížek F. Hrubína či J. Seiferta, 
z knížek, které zlidověly a staly 
se pevnou součástí národního 
kulturního dědictví. Pozná však 
i ilustrace z knih zapomenu-
tých. Některé budou vystaveny 
poprvé. Dalším překvapením 
budou knihy nabízející divá-
kovi ilustrace rozpohybované 
animací. Uvidíte, jak by mohly 
vypadat známé pohádky a pří-
běhy, kdyby je autor zpracoval 
jako animované filmy. Výstava 
se bude věnovat i nejslavnější 
Trnkově dětské knize Zahrada, 
kterou Trnka nejen ilustroval, 
ale i napsal. Tuto knihu sice již 
nestihl zpracovat jako animo-
vaný film (udělal to až po jeho 
smrti Břetislav Pojar), ale stala 
se inspiračním zdrojem pro 
řadu umělců mladší genera-
ce. Projekt Trnkova Zahrada 2 

přivádí protagonisty veselého 
příběhu do výstavního prosto-
ru a rozvíjí jejich příběhy v řadě 
unikátních instalací a projekcí. 
Prostřednictvím animované-
ho životopisného alba se divák 
seznámí i s osudem tvůrce sa-
motného a pozná jeho profesní 
i soukromý život. Výlety do svě-
ta filmu zprostředkují originál-
ní filmové loutky, které budou 
pro účel výstavy restaurovány. 
Výstava bude zpřístupněna 
po zrušení nouzového stavu, 
kdy bude možné opět pořádat 
kulturní akce. Nyní předpo-
kládáme, že tak bude v červnu. 
O zpřístupnění výstavy bude 
město Litvínov informovat na 
svém webu www.litvinov.cz. 
Výstava poté bude k vidění po 
dobu šesti měsíců.

V zámku lze zhlédnout 
zvětšené grafiky znázorňující 
výrobu v litvínovské hraběcí 
manufaktuře na výrobu sukna 
a sochy Stanislava Hanzíka. 
Některé z vystavených soch se 
objevily v českém filmu Pupen-
do. Do konce roku vystavujeme 
Hračky a hry dětí ze šlechtic-
kých rodin a hračky Husch 

vyráběné v Litvínově v letech 
1925–1938. Neuškodí ani tro-
cha recese – výstava Přehlíd-
ka řemesel, nápadů, zručnosti 
a vtipu aneb Vánoce po celý rok 
nabízí tradiční i zcela netradič-
ní vánoční dekorace. ■ lit

ZÁMEK VALDŠTEJNŮ
ul. Mostecká čp. 1
436 01 Litvínov
Tel.: 603 151 600
Otevřeno celoročně: 
ÚT–NE 9–12, 13–17 hodin
www.litvinov.cz

Akce v zámku: 
7. 6. – Rozmarné  
patchworkové léto 5
28. 10. – Oslava sklizně 
a řemesel
29. 11. – Vánoční Fler jarmark
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95. narozeniny: Oslavenkyni má pečovatelka za odměnu
Krásné životní jubileum, 

95. narozeniny, 4. břez-
na slavila Marie Bratršov-
ská ze Severní Terasy. Marie 
se narodila v Jemnici, pak 
se s manželem odstěhovali 
do Prahy na Žižkov a v roce 
1945 do Ústí nad Labem. Má 
dvě dcery, dvě vnučky a čty-
ři pravnučky. Je plná elánu 
a plně soběstačná. Ráda si čte, 
luští křížovky a osmisměr-
ky. Doma jí dělá společnost 

kočička jménem Jezinka, 
která jí každé ráno skočí do 
postele, aby paní Marie vstala 
a dala jí něco dobrého na zub. 
Paní z pečovatelské služby, 
která ji navštěvuje, říká, že je 
za odměnu. Povídají si, hrají 
deskové hry, a když počasí 
dovolí, jdou spolu na krátkou 
procházku. K osobní gratula-
ci se připojil starosta měst-
ského obvodu Severní Terasa 
Jaroslav Šimanovský společně 

s primátorem Ústí nad Labem 
Petrem Nedvědickým.

■ Severní Terasa

Výstava v centru k oslavě třicetin svazu postižených
Svaz postižených civilizační-

mi chorobami v Teplicích po-
řádal v teplické Fontáně výsta-
vu s názvem Umíme zastavit 
čas. Snímky jsou dílem členů 
našeho fotokroužku. Kmotrou 
fotovýstavy se stala teplic-
ká radní Věra Říha. Někteří 
návštěvníci, kteří vcházeli do 
výstavní síně, si možná v du-
chu říkali, co asi nejčastěji fotí 
ti dříve narození? Hlavně svoje 
vnoučata? Labutě v Zámecké 
zahradě? Omyl. Vystavené fo-
tografie zachycují všední život 
lidí, zvířat, přírody i okamži-
ky, které se už nikdy nebudou 
opakovat. Přesně podle názvu 
výstavy Umíme zastavit čas. 
Kmotra výstavy Věra Říha 

poděkovala všem členům foto-
kroužku, s uznáním si prohlí-
žela fotografie a nešetřila po-
chvalnými komentáři. Nejvíce 
na ni zapůsobil snímek kmenu 
stromu, jehož letokruhy tvoří 
ozdobné srdíčko. Autorem fo-
tografie je Aleš Kleprlík. Náš 
předseda Josef Obršál zase po-
stál nad snímkem, kde je vyfo-
cený s obrovským hřibem. Tím 

na sebe prozradil, že je zdatný 
houbař. Přítomné především 
okouzlovaly portréty nejrůz-
nějších lidí. Dlužno dodat, že 
ve výstavní síni panovala úžas-
ná přívětivá atmosféra. Ale to 
nebylo vše. Když zazněla kyta-
ra a mandolíny v rukou Oldy 
Holuba, Tondy Brumly a Pavla 
Matouše neboli Trio Špeluňka, 
začalo být veselo a návštěvní-
ci se pustili do zpěvu. Mno-
zí měli co dělat, aby nezačali 
křepčit. Nejsme žádní staříci 
a stařenky. Umíme se vesele 
dívat na svět a budeme se dívat 
tak dlouho, dokud nám to čas 
dovolí.

■ Věra Lukášková, 
SPCCH Teplice

Tepličtí i letos přeplavali svůj La Manche
Bylo to krásné, pohodové 

a velmi akční, prostě bez-
va. Zvonkohra Teplice se do 
soutěže Přeplavme svůj La 
Manche zapojuje od svého 
vzniku pravidelně každoroč-
ně. V roce 2020 jsme plavali 
zas. Celkem plavalo 29 osob 
náš favorit Karel Stupka zvlá-
dl opět nejúžasnější a obdi-
vuhodný výkon. Nechtělo se 
nám končit, ale víme, že příští 
rok budeme spolu v tom pla-
veckém bazénu nadšeně pla-
vat zas. Dovolím si upřímné 
připomenutí všeho, co pěk-
ného nám krásná akce dala. 
Dobrá parta si aktivně proží-
vala společný čas. V dobré ná-
ladě jsme prověřili a upevnili 
svou kondici. Chci se zmínit 
o dobrých výkonech. Kromě 
Karla Stupky výborně plavali 
Antonín Záruba, František 
Franke, Pavel Beneš, Emil 
Nový, Jaroslav Vais, Smbat 
Nykolian. Úspěšné byly i ženy 

Devatenáctý ples
Domova v Orlické

V Domově pro senio-
ry Orlická se konal tradič-
ní – již 19. Ples DS Orlická. 
Pro všechny zúčastněné byl 
připraven kulturní program, 
tombola, živá hudba i dob-
ré občerstvení. K poslechu 
i k tanci nám hrál Mikeš band 
a o kulturní vystoupení se po-
starali zaměstnanci domova. 
Kdo chtěl, mohl si vzít na sebe 
masku jako symbol masopust-
ního období. Dále se jen tan-
čilo, zpívalo, dobře jedlo i pilo 
a mnoho účastníků plesu 
vyhrálo krásné dary v tombo-
le. Na našem 19. Plese vládla 
milá atmosféra, kterou jsme si 
všichni moc užili.

■ Michaela Vlček Rybanská, 
DS Orlická

V Modlanech nakoupíte 
v pojízdné prodejně

Pojízdnou prodejnu pro 
občany z Modlanska na Tep-
licku zřídila v období hrozby 
nákazou koronavirem dubská 
pekárna PeDu. „Lidé z obcí 
Věšťany, Suché, Kvítkov a Dra-
hkov si tak budou moci nakou-
pit čerstvé pečivo a základní 
potraviny,“ říká místostarosta 
Modlan Petr Hubený s tím, 
že první závoz začíná už tento 
pátek a následně pravidelně 
3x v týdnu v pondělí, středu 
a pátek. 

Pondělí a středa bude pro-
dejna ve Věšťanech u kaplič-
ky od 8:00, Suché u kapličky 
9:00, Kvítkov u hlavní silni-
ce u odbočky na „Cikáňák“ 
10:00 a Drahkov u bývalé 
zastávky v 11:00 hodin. Pátek 
Věšťany u kapličky od 15:00, 
Suché u kapličky 16:00, Kvít-
kov u hlavní silnice u odbočky 
na „Cikáňák“ 17:00 a Drahkov 
u bývalé zastávky 18:00  
hodin.■ mo

– Maruška Němečková, Dana 
Gallová, Irenka Kášová, Iveta 
Vítů. Ve skvělých výkonech 
nás seniory i letos podporova-
la patronka projektu, dálková 
a zimní plavkyně Lucie Leišo-
vá. Přijela za námi na návštěvu 
do plaveckého bazénu a také 
besedovat. Lucka vyprávěla 
o náročnosti svých sportov-
ních výkonů a my si uvědomili 
svou úctu k ní jako sportovkyni 
a také skvělému člověku. Bá-
ječnými hosty našeho setká-
ní byly studentky Gymnázia 

Teplice společně s paní učitel-
kou, sympaťačkou Jolanou Mr-
zenovou. Všechny byly krásné 
a vysmáté, okamžitě snížily náš 
věkový průměr. No bezva, jen 
tak dál. Setkávání s mladými 
je naším cílem ve Zvonkohře 
– Lidé spolu a sobě. Vážíme si 
zájmu vedení našeho města. 
Zaplavat si s námi a podpořit 
nás přišel pan primátor Hynek 
Hanza. Potěšila nás i účast paní 
radní Věry Říha. 

■ Helena Voctářová, 
Zvonkohra Teplice
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Žlutomodří vzpomínali 
s fotbalovými legendami

Seniorky z Hrobu vyrobily hračky pro prvňáčky
Ženy MO Svazu důchodců 

v Hrobě ve svém Klubu vyrá-
bějí, mimo jiné, také hrač-
ky dětem – prvňáčkům. Ve 
spolupráci se základní školou 
jim je pak předávají v září při 
zahájení školního roku, aby 
jim ještě dlouho připomínaly 
jejich první kroky do školy. 
Činí tak již 18 let. 

V minulém roce zhoto-
vily sněhuláčky, ale dětem 

je výjimečně předávaly až 
v zimním období. Je třeba 
poděkovat všem, kteří mají 
na výrobě hraček víceméně 
svůj podíl. Především MěÚ 
Hrob, který nám poskytuje 
zázemí pro veškerou činnost 
organizace, členkám Klubu, 
paní Vokáčové z provozov-
ny šití oděvů za bezplatný 
pronájem výlohy, šikovné-
mu obuvníkovi panu Radku 

Rilkemu za zhotovení drob-
ných doplňků, panu Jiřímu 
Erbanovi za výrobu klobouč-
ků na tiskárně 3D. 

V neposlední řadě také 
vedení závodu Boneka Tep-
lice za poskytnutí textilního 
materiálu na výrobu hraček. 
Byť malá pomoc je pro nás 
velkým přínosem.

■ K. Čurdavá, 
Svaz důchodců v Hrobě

Na Stínadlech se usku-
tečnila další beseda cyklu 
Žlutomodré vzpomínky s le-
gendárními bývalými hráči 
fotbalového klubu. Besedy 
se zúčastnili senioři z Teplic. 
„Ve velmi příjemné atmosféře 
v klubovém press centru více 
než hodinu zavzpomínali na 
své působení v Teplicích, stej-
ně jako na to, co jim fotbal dal 
či vzal, Václav Kameník, Anto-
nín Rosa starší a Pavel Verbíř,“ 
přibližuje Martin Kovařík z FK 
Teplice. Před vlastní bese-
dou čekala na teplické seniory 
i prohlídka zákoutí teplického 
stadionu se zasvěceným výkla-
dem současného vedoucího 
A týmu Pavla Verbíře.

■ FK Teplice

Univerzitní senioři malovali v nemocnici
Posluchači Univerzity tře-

tího věku UJEP se vrátili na 
dětské oddělení Masarykovy 
nemocnice. Vzali si do pará-
dy vstupní prostory. Loni se 
domluvily sestřičky dětského 
oddělení s výtvarnicí z Pe-
dagogické fakulty ústecké 
univerzity a lektorkou kurzu 
malby Jitkou Kratochvílovou 
na vymalování zdí dětského 
oddělení. Parta 11 univerzit-
ních seniorů tehdy vyzdobila 
tamní prostory 16 motivy po-
hádkových a večerníčkových 

postaviček. „Bylo to super, kaž-
dý člen týmu si našel vlastní 
místo a pozici pro malování, 

někdo stál na štaflích u stropu, 
druhý klečel na zemi. Předem 
jsme si vybrali a připravili mo-
tivy, někteří jsme je přenášeli 
na zeď pomocí šablony, někdo 
maloval rovnou,“ popisuje uni-
verzitní seniorka Milada Je-
chová a dodává: „Zvládli jsme 
to, jsme dobrá parta. Moc nás 
těšilo, jak na obrázky reagovali 
děti, rodiče, sestřičky i doktoři 
z oddělení. Dělali jsme to pro 
ně, aby jim třeba nebylo tak 
smutno.“

■ UJEP Ústí nad Labem

Domácí péče se o nemocné stará i přes hrozbu koronaviru 
Ochranné pomůcky nechy-

bí jen nemocnicím a zaříze-
ním sociální péče, ale také 
sestrám v domácí péči. Přitom 
většina jejich klientů patří do 
skupiny těch nejvíce ohro-
žených, nemocných seniorů. 
I přes tento nedostatek do-
mácí péče funguje a lidé, co 
mají doma nemocného člena 
rodiny, se můžou s důvěrou 
obrátit na ústeckou agenturu 
domácí péče ACME. „O rouš-
ky jsme se museli postarat 
sami, naštěstí máme záso-
by, asi na 2,5 týdne provo-
zu. Roušky si šijeme i samy 
nebo nám pomáhají příznivci 
agentury jako zrovna Senior-
ské listy,“ přibližuje jednatel-
ka ACME Štěpánka Tomsová 
a dodává: „Krajský úřad nám 
dal ochranné pomůcky zatím 
jen dvakrát, ale my jsme rádi 
i za malý počet.“

Koho se domácí péče týká 
a jak funguje?

Pomáháme všem, od dětí 
po seniory. Poukaz nebo-
li žádost o domácí zdravot-
ní péči potvrdí zdravotnické 

lůžkové zařízení, praktický 
lékař anebo praktický lékař 
pro děti a dorost. Funguje to 
tak, že domů za pacienty do-
chází zkušená zdravotní sestra 
a provádí zdravotní úkony, 
které určí praktický lékař 
nebo specialista. Domácí péče 
je zdarma, hrazená z veřejné-
ho zdravotního pojištění.

Co domácí péče obnáší?
Záleží na celkovém zdra-

votním stavu pacienta. Naše 
sestřičky aplikují inzulín i učí 
diabetiky, aby to časem zvlá-
dali sami. Převazují veškeré 

rány po amputacích, poope-
rační rány, bércové vředy, 
převazy stomií (vývodů z těla). 
Pomáhají celé rodině s péčí 
o dlouhodobě nemocného 
a radí, jak se o svého blízké-
ho člena starat. Zkušenosti 
máme také s hospicovou péčí. 
Zajišťujeme návštěvu a vyšet-
ření paliativním lékařem v do-
mácím prostředí. Pečujeme 
i o klienty s centrálním žilním 
katétrem, implatabilním por-
tem či infuzní pumpou.

Jak se v této době chrání 
vaše sestry a co pacienti?

Každá nosí roušku či respi-
rátor, jednorázové rukavice 
a ochranné brýle. Vybavené 
jsou i dezinfekcí. Všechny kli-
enty ACME jsme vybavili tex-
tilní rouškou s návodem, jak 
se o roušku starat.

Nehrozí, že se kvůli 
nákaze koronavirem 
nebo karanténě sestřička 
nedostaví?

Nastavili jsme mimořádný 
režim. Zdravotní sestry z te-
rénu se mezi sebou nesetkají 

a ani s vedením agentury. 
Kancelář je rozdělena na dvě 
skupiny, které se nepotká-
vají. Máme štěstí, že žije-
me v digitální době. Všichni 
zaměstnanci ACME nařízení 
respektují a pracují s od-
hodláním a s neuvěřitelným 
nasazením.

Je něco, co vás 
v době hrozby nákazy 
koronavirem trápí?

Především to, že stát a in-
stituce na nás nepohlížejí 
jako na zdravotníky pracující 
v první linii. A ještě, že ně-
kolik rodinných příslušníků 
nerespektuje vládní doporu-
čení a nadále navštěvují své 
seniory, a dokonce v jednom 
případě uspořádali oslavu 
narozenin klienta. Ale věřím, 
že se tento přístup bude lep-
šit. ■ sl

ACME Domácí péče, s.r.o.
Tel.: 475 216 331, 
475 216 582
E-mail: info@acmepece.cz
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V klubu si zpíváme  
s Radostí pro radost

Seniorský pěvecký soubor 
Radost z Hrobu u Teplic má 
za dobu své existence už pěk-
nou řádku vystoupení. Zpívá 
pro radost nejen sám sobě, ale 
rozdává ji všude tam, kde si 
jeho vystoupení vyžadují. Jsou 
to především domovy pro se-
niory, seniorská centra, kluby 
a další. Mnohdy soubor vtipně 
doprovází divadelní skupina 
„Žlučové kameny“ a to je pak 
radost dvojnásobná. Na při-
loženém snímku je zazname-
náno vystoupení pěveckého 
sboru v Seniorcentru Poho-
da v Dubí na Teplicku. Nyní 
soubor pilně nacvičuje nový 
repertoár písní, protože již ně-
která sociální zařízení proje-
vila o vystoupení sboru zájem. 
Tak hodně radosti se soubo-
rem Radost třeba i u vás.

■ Krista Čurdová, Radost z Hrobu

Strážníci navštívili seniory
O nových aktivitách šmej-

dů se hovoří často nejen v te-
levizi, neštítí se ničeho. Cílo-
vou skupinou jsou důvěřiví 
senioři, kteří ve snaze získal 
slevu, zapomínají na ostra-
žitost a mnohdy z neznalosti 
věci se zadluží na několik let. 
Otevřeně se mluvilo o zneuží-
vání osobních dat na sociál-
ních sítích, naivitě jednotlivců 
na Facebooku, vykrádání dat 
z mobilních telefonů. „Preven-
tivních akcí za rok uděláme 
dost, chodíme do škol, byli 
jsme v příměstském tábo-
ře, ve školce. Samozřejmě, že 

program je jiný, senioři jsou 
náročnější než školáci. Každý 
má nějakou zkušenost s touto 
problematikou, výměna názo-
rů může někdy pomoci víc než 
hodinová přednáška o mo-
rálce,“ tvrdil strážník Václav 
Jirkovský.

■ Miroslav Vlach

Beseda se slavným rodákem z Droužkovic
V Městském ústavu sociál-

ních služeb v Jirkově, U Dubu 
jsme přivítali milou návštěvu. 
Přijel se na nás podívat „slav-
ný“ rodák z Droužkovic Vlasti-
mil Harapes. 

Známý je především jako 
bývalý sólista, ředitel a cho-
reograf baletního souboru 
Národního divadla, ale také 
ze svých filmových rolí jako je 
Markéta Lazarová, Den pro 
mou lásku, Operace mé dcery, 
Jak vytrhnout velrybě stoličku 

a řady dalších. Při besedě 
s klienty a hosty zavzpomí-
nal na své začátky v baletu, na 
vystoupení v cizích zemích, 
na úsměvné historky z natá-
čení. Přivezl s sebou videa ze 
svých neslavnějších baletních 
vystoupení, zazpíval i zatančil, 
dokonce klientům ukázal svůj 
nový tanec „Pacifik“ a také na-
psal krásné věnování do naší 
kroniky.

■ Blanka Koblicová, 
MěÚSS Jirkov

Litoměřičtí doplavali do půlky proslulého kanálu
Přes dvacet seniorů využi-

lo poslední šance, kdy si mohli 
bezplatně zaplavat v litoměřic-
kém bazénu, a přispět tak ke 
splnění letošního projektu Pře-
plav si svůj La Manche. „Zapo-
jila jsem se už do několika roč-
níků, pravidelně zaplavu kolem 
třiceti bazénů. Nepřeháním to, 
deset úseků mám na rozpla-
vání s malými přestávkami. 
Chlapi zaplavou samozřejmě 
víc. Lékař mi už před řadou let 
doporučil plavání jako nejlep-
ší prostředek k udržení kondi-
ce, v zimě navíc jako prevenci 

proti respiračním nemocem. 
Dobrá rada a já ji ochotně pře-
dávám mým kamarádkám 
a přátelům,“ prozradila Běla 
Boháčová. Senioři si mohou 
připisovat plavby do své účast-
nické kartičky ještě při dalších 

hodinách, ale nejpozději do 
5. března, kdy letošní projekt 
končí. Loni senioři v Litomě-
řicích překonali La Manche 
v jeho nejužším 34kilometro-
vém místě víc jak sedmkrát, 
uplavali totiž při tomto štafeto-
vé projektu 257 425 metrů, což 
je zařadilo na 3. místo v rámci 
republiky. Když si spočítáme, 
že ve čtvrtek každý z 20 senio-
rů uplaval 30 pětadvacetimet-
rových úseků, pak štafetou do-
plavali téměř do poloviny La 
Manche. 

■ Václav Sedlák

Herectví beze slov 
v kadaňském Domově

Z umělecké oblasti již klienti 
kadaňského Domova pro seni-
ory ochutnali opravdu téměř 
vše. Užili si kouzelníky, diva-
dlo, baletky, muzikanty všeho 
druhu, od písničkářů přes 
bubeníky, sborová tělesa až po 
operního pěvce. Jezdí k nim 
známí herci, herečky, měli zde 
slavného imitátora. Ale panto-
mima? Tak tato herecká disci-
plína zažila v domově premié-
ru a zasloužil se o ni mim Aleš 
Klačer. Odpolední hodinka 
plná hereckých etud a scének 
vykouzlila úsměvy na tvářích 
všech diváků, novinku tedy 
lze odškrtnout jako úspěšnou 
s možností opakování.

■ Zdeněk Moravec, MěSSS Kadaň

Jiříkovský Senior Band 
vyrazil do Pasek

S naším Senior Bandem 
jsme se vypravili do Jablonce 
nad Nisou do Domova Jablo-
necké Paseky, kam jsme byli 
pozváni, abychom tamějším 
klientům zpříjemnili den. Bě-
hem vystoupení byla vidět ve 
tvářích jabloneckých senio-
rů obrovská radost a dojetí, 
které pro nás bylo tou největší 
odměnou.

■ Domov Srdce v dlaních, Jiříkov

Návštěva cukrárny 
Sluníčko ve Varnsdorfu

Jedno odpoledne jsme si 
z našeho krásnolipského Do-
mova pro seniory udělali výlet 
do Varnsdorfu – do cukrárny 
Sluníčko, kde jsme si pochut-
nali na dobré kávě, zákusku či 
chlebíčku. Cestou zpět, když 
jsme projížděli Varnsdor-
fem, jsme míjeli známá místa 
a vzpomínali na ně a na zážitky 
s nimi spojené. Bylo to moc 
pěkné odpoledne a těšíme se 
na další takové.

■ DZR Krásná Lípa

Ve Zlatém podzimu o bezpečnosti 
Klub seniorů Zlatý podzim 

poskytuje zázemí nejen seni-
orům. Můžete si zde popoví-
dat, sejít se s přáteli, zahrát si 
společenské hry či si zatančit 
při živé hudbě. Rovněž se zde 
pořádají přednášky a besedy na 
zajímavá aktuální témata. Jed-
ním z nich byla např. ta, která 

se zabývala bezpečím seniorů. 
Policistka ČR Petra Trypeso-
vá radila účastníkům besedy, 
jaká bezpečnostní pravidla je 
třeba dodržovat a na co si dát 
pozor. Věříme, že podobná 
témata jsou nejen pro seniory 
přínosná.

■ Klub seniorů Zlatý podzim, Děčín
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Naučili jsme se děkovat lidem v první linii
Výhodou Ústeckého kraje 
je skutečnost, že má velké 
a technicky i personálně 
dobře vybavené Infekční 
oddělení v ústecké 
nemocnici Krajské 
zdravotní, říká primář 
MUDr. Pavel Dlouhý.

MARTIN KLIMEŠ

Jak byla ústecká nemoc-
nice připravena na nový 
koronavirus?

Výhodou Ústeckého kraje je 
skutečnost, že má velké a tech-
nicky i personálně dobře vyba-
vené Infekční oddělení v Masa-
rykově nemocnici. Je umístěno 
v samostatném moderním 
pavilonu v dolní parkové čás-
ti areálu na Bukově. Objekt 
prošel díky podpoře Ústecké-
ho kraje v letech 2006–2007 
komplexní rekonstrukcí a byl 
vybaven zdravotnickou tech-
nikou. Zmodernizovány byly 
příjmové ambulance, speciali-
zované vyšetřovny (ORL, EEG, 
EKG, ultrazvuk, fibroskopie, 
stacionární a pojízdný rent-
gen), operační sál, jednotka 
intenzivní péče (15 lůžek), dvě 
lůžkové stanice (2× 30 lůžek) 
a výukové centrum s poslu-
chárnou. Pacienti jsou umís-
těni v jednolůžkových a dvou-
lůžkových pokojích s vlastním 
záchodem a sprchou. Na bu-
dově jsou již z dálky viditelné 
ochozy, které jsou určeny pro 
návštěvy: u nemocných s in-
fekčním onemocněním, které 
vyžaduje izolaci, zůstává ná-
vštěva na ochozu a komunikuje 
s pacientem přes okno. U ne-
mocných, kteří nemohou být 
zdrojem nákazy, vstupuje ná-
vštěva z ochozu balkónovými 
dveřmi přímo na pokoj. Vnitřní 
prostory budovy jsou pak uza-
vřené a přístupné pouze pro 
pacienty a personál. Na odděle-
ní pracuje téměř 100 zdravot-
níků. Celý objekt je do značné 
míry soběstačný a oddělený od 
zbytku nemocnice, což je zvláš-
tě nyní velkou výhodou.

Masarykova nemocnice 
měla jedny z prvních pa-
cientů s COVID-19. Poté 
se nějaký čas zdálo, že 
nárůsty nejsou zdaleka ta-
kové jako jinde v ČR. Čím 
to je?

První případy byly z Děčín-
ska a Litoměřicka, souvisely 
s jarními prázdninami a návra-
tem rodin z lyžařských zájezdů 
do Itálie. V dalších týdnech se 
vraceli lidé z prázdnin a z lyží 
i v dalších okresech po celé 
republice. A pak se centrum 
epidemie přesunulo do Prahy 
a Středočeského kraje – nejspí-
še díky vyšší koncentraci osob 
a častému využívání MHD 
a taxíků.

První nakažení pacienti 
z Masarykovy nemocni-
ce v Ústí nad Labem byli 
také prvními vyléčenými. 
Je v tom nějaký konkrét-
ní postup, nebo roli hraje 
v tomto případě jen čas?

K tomu, aby mohl být paci-
ent prohlášen za vyléčeného, 
musí splňovat dvě podmínky. 
Alespoň 3 dny nesmí mít žád-
né příznaky infekce (horečku, 
kašel, potíže s dechem apod.). 
Pak podstupuje testy na pří-
tomnost viru – pokud jsou 
dvakrát negativní, ukončí-
me izolaci a může se vrátit do 
normálního života, samozřej-
mě s respektováním omezení, 
která platí pro celou republiku. 
Vylučování viru ale může trvat 
někdy až 4 týdny a kontrolní 
stěry jsou u některých nakaže-
ných opakovaně pozitivní. To 
je také důvod, proč ve statis-
tikách přibývá „uzdravených“ 
jen pomalu.

Čím je pro vás jako pri-
máře Infekčního oddělení 
koronavirus specifický? 
Jak se liší od infekčních 
nemocí, které standardně 
řešíte? Lze to nějak srov-
návat se žloutenkou či tře-
ba úplavicí, kterou v Ústí 
řešíme poměrně často?

Původci hepatitidy ane-
bo úplavice se vylučují stolicí 
a způsobují typické „nemoci 
špinavých rukou“. Jsou více 
vázané na prostředí a na osoby 
s nižším hygienickým standar-
dem, vyskytují se často u dětí. 
Koronavirus se přenáší vzdu-
chem jako kapénková nákaza, 
a tak tím více připomíná virus 
spalniček. Nakažlivost je rela-
tivně vysoká, a proto musí mít 
nakažený člověk roušku (aby 
neohrozil své okolí) a zdravot-
níci respirátor (aby ochránili 

nos a ústa jako vstupní brány 
infekce). Koronavirus navíc 
přežívá dosti dlouhou dobu 
v zevním prostředí. Lze ho 
přenést rukama (proto ruka-
vice, ochranné pláště) a naka-
zit se přes oči a sliznice (proto 
ochranné brýle či štíty).

V současné epidemii je 
náročné zejména oblékání, 
nošení a svlékání ochranných 
pomůcek, práce v nich není 
vůbec příjemná a pro personál 
je každá směna velmi nároč-
ná. Problém představuje také 
velká spotřeba těchto pomůcek 
a celosvětové problémy se zá-
sobováním. Druhou zvláštnos-
tí je atmosféra strachu a obav 
mezi lidmi (včetně zdravotní-
ků) a dlouhý proud negativních 
informací, které tyto obavy 
ještě stupňují a mnohé lidi psy-
chicky vyčerpávají. Také zájem 
sdělovacích prostředků je mi-
mořádný – zejména v počát-
ku epidemie tábořily televizní 
štáby v okolí budovy a třeba 
převoz pacienta se odehrával 
v podstatě v přímém přenosu.

Jak současná situace 
změnila chod Infekčního 
oddělení?

Stále se musíme posta-
rat o pacienty s nejrůznějšími 
infekčními chorobami z celé-
ho Ústeckého kraje, pokud to 
jejich stav vyžaduje. Hlavní ná-
plní jsou ale nyní samozřejmě 
nemocní s akutní respirační 
infekcí a podezřením na  
SARS-CoV-2. Přibývá také po-
stupně pacientů s prokázaným 
onemocněním COVID-19, kteří 
vyžadují léčbu v nemocnici, 
a to včetně intenzivní péče.

Jak vnímáte vlnu solida-
rity, kterou v posledních 
dnech a týdnech projevuje 
řada lidí? Obrací se na vás 
lidé s nabídkou pomoci?

Jsme vděční za všechny 
krásné vzkazy, slova podpo-
ry a uznání i nabídky pomoci. 
Využili jsme také dobrovolníků 
a skvělých mediků.

Co vám současná epide-
mie vzala a dala?

Tak určitě jsme přišli o vol-
ný čas a odpočinek, s našimi 
rodinami se skoro nevidíme, 
všichni musíme jet naplno. 
A co nám dala? Naučili jsme se 
mnohem více chválit a děko-
vat. Skvělým lékařům, ses-
třičkám i sanitářům v první 
linii. Externistům, kteří nám 
zde pomáhají – sestrám a léka-
řům z Dětské kliniky, z KAPIM, 
Kožního oddělení, Interny, 
z Oddělení rentgenu a dalších 
oborů. Ale také týmu Mgr. Olgy 
Mučicové v lékárně, který se 
stará o zásobování a shání, kde 
se dá. Vedení Krajské zdravot-
ní v čele s Ing. Jiřím Novákem, 
předsedou představenstva, 
a Ing. Petrem Fialou, gene-
rálním ředitelem, za podporu 
a rychlé řešení problémů. Na-
šim hygieničkám v čele s Mgr. 
Danou Vaculíkovou za pomoc 
a rady, jak se chránit. Pracovní-
kům dopravy, údržby, nákupu 
a dalších provozů, bez nichž 
bychom nemohli fungovat. 
Těm všem děkujeme a přejeme 
hodně sil do dalších týdnů.

MUDr. Pavel Dlouhý, primář Infekčního 
oddělení Krajské zdravotní, a. s. – Masa-
rykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z. 
Foto: Krajská zdravotní, a. s.
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Domácí zabijačkové hody v Čížkovicích
Uživatelům Domova dů-

chodců Čížkovice se splnilo 
jedno toužebné přání. Díky 
celorepublikové akci Ježíškova 
vnoučata se našli dobrovolníci, 
kteří naše seniory zavedli o de-
sítky let zpátky do dob, kdy na 
vesnicích probíhaly od prosin-
ce do března domácí zabijač-
ky. Paní Šárka spojila společ-
ně s dalšími své síly a všichni 
připravili pro uživatele domova 

„Domácí zabijačkové hody“. 
Celá akce probíhala po celý den 
na nádvoří domova. Referen-
ce na celou akci a zabijačkové 
pokrmy byly nadmíru pozitiv-
ní, všem velmi chutnalo a akce 
se setkala s velikým ohlasem. 
Touto cestou všem zúčastně-
ným velmi děkujeme za krásně 
strávený den plný zážitků.

■ Michaela Hrnčířová, 
Domov důchodců Čížkovice

Teplická Zvonkohra šije ústní roušky 
Je čas složitý pro nás pro 

všechny. Vyhlášený nouzový 
stav, osamocenost, omezené 
možnosti a zvýšené riziko pro 
některé lidi mezi námi. V té-
hle situaci se okamžitě vytvo-
řila skupina obětavých, v pra-
vém slova smyslu senzačních 
seniorek. Začaly rovnou a bez 
dlouhých řečí ve své izolo-
vanosti doma bez nároků na 
odměnu a halasného upozor-
ňování šít ústní roušky pro ty, 
kdo je potřebují. Máte naše 

uznání a respekt, děvčata: 
Irenka Dóšová, Joli Hlinková, 
Jana Hrušková, Jarka Otvi-
novská. Organizaci a logisti-
ku, náročnou práci v terénu 
jistí Tomáš Minařík a Jožka 
Kolmanová. Ráda všechny 
informuju. Děkuji těm, které 
pár let znám, vážím si jich 
a mám je ráda. Vstřícnost, 
ochota a obětavost je jim 
vlastní. DÍK.

■ Helena Voctářová, 
Zvonkohra Teplice 

Přijel za námi pilot 
ultralehkých letadel

V našem žateckém Domově 
slavila úspěch beseda s pilo-
tem ultralehkých letadel pa-
nem Radkem Hoffmannem. 
Zájemci z řad našich klientů 
byli pozváni, aby si vyslechli 
jedinečné vyprávění příběhů 
ze světa amatérského létání 
doplněné promítáním zají-
mavých snímků. O přednášku 
a následnou besedu byl neče-
kaný zájem a mnoho našich 
seniorů se zapojilo nejen otáz-
kami, ale i svými postřehy.

■ Domov pro seniory 
a Pečovatelská služba v Žatci

Lidé z domu dětí nezahálí! Šijí roušky, tisknou štíty, ale i hlídají děti
Do pomoci v boji s koro-

navirem se zapojil i Dům dětí 
a mládeže z Ústí nad Labem. 
Ředitel domu dětí Jan Eichler 
nám řekl, komu jsou ušité 
roušky určené a které ne-
mocnice používají ochranná 
plexiskla vyrobené na jejich 
3D tiskárně.

Jakým způsobem Dům 
dětí a mládeže pomáhá 
v této nelehké době?

Dům dětí a mládeže se po-
dílí na hlídání dětí záchran-
ných složek, které jsou teď 
v první linii, samozřejmě šije-
me roušky a tiskneme na 3D 
tiskárnách ochranné štíty pro 
zdravotníky.

Zmiňujete tolik potřebné 
roušky. Kam roušky od 
vás putují?

Téměř sedm set roušek 
jsme ušili pro seniory do 
Domova seniorů Na vyhlíd-
ce a v Doběticích. Roušky šly 
i prodavačkám v Kauflandu, 
určené byly i pro pedagogy 
a ostatní pracovníky u nás 
v Domě dětí a mládeže.

Na 3D tiskárnách tiskne-
te ochranná plexiskla. Jak 
vás to napadlo a kdo má 
o ně zájem?

V našem centru SCUK 
v Hoření ulici, máme špičko-
vé technické vybavení, takže 
jsme spojili síly i s dalšími sub-
jekty a pod názvem Štít proti 
COVID–19 jsme vyexpedovali 
zhruba 800 štítů. Ty byly ur-
čeny pro ústeckou Masaryko-
vu nemocnici, pro nemocnici 
v Duchcově, nemocnici v Tep-
licích nebo pro Policii České 
republiky. Kromě štítů dodává-
me i ochranné brýle třeba pro 
záchranku Ústeckého kraje. 
Konkrétně u nás se tisknou ty 
komponenty, které drží plexi-
sklo, které dodává Pavel Urx. 
U nás se vše zkompletuje a ex-
peduje podle požadavku. 

V domě dětí pořádáte kur-
zy i pro seniory. Přiblížíte 
nám jaké?

Mnoho z našich kroužků je 
přístupných i pro seniory a ti je 
využívají. Navíc naše krouž-
ky jsou oproti jiným krajským 
městům finančně přijatelné. 

Navíc pořádáme i několik 
kroužků pro seniory zcela 
zdarma. Je to například vý-
tvarný, kroužek bridže, cviče-
ní nebo práce s počítačem. To 
je možné díky podpoře města 
Ústí nad Labem. 

Úzce spolupracujeme s ra-
dou seniorů a společně s paní 
doktorkou Květoslavou Če-
lišovou pořádáme například 
akce ke dni seniorů. 

Takže jsou senioři u vás 
vítáni?

Jsme velmi rádi, když ba-
bičky a dědové doprovázejí 
svá vnoučata na naše akce. 
Jsou mezi námi vítáni a jsme 
rádi, že umíme propojit ge-
nerace i rodiny. Starší lidi 
vnímáme jako své kamarády 
s hlubokými znalostmi i s ži-
votními zkušenostmi, a proto 
si jich vážíme. ■ sl



V březnu jsme si užili skvělý 
sportovní turnaj. Naši klien-
ti házeli šipky. Lovili rybičky 
a všechny to moc bavilo. Tři 
soutěžící s nejlepšími výsledky 
vyhráli pěkné ceny. 

■ DD Krásné Březno
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Masopust s dětmi  
z mateřské školy

Dlouhodobě spolupracuje-
me s MŠ Speciální, která u nás 
vystupuje a často nás zve i na 
své akce. Senioři jsou vždy pří-
tomností dětí velmi potěšeni, 
a tak je zájem o společné aktivi-
ty veliký. Tentokrát k nám děti 
zavítaly v masopustním prů-
vodu převlečeny za nejrůzněj-
ší maškary. Podle masopust-
ní tradice nás přišly pobavit 
v nádherných kostýmech za 
zpěvu a doprovodu harmoni-
ky a jiných hudebních nástro-
jů. Nechybělo ani pohoštění 
s ochutnávkou tradičních za-
bijačkových pochoutek. Za ná-
vštěvu moc děkujeme a těšíme 
se na další spolupráci.

■ Domov pro seniory 
a Pečovatelská služba v Žatci

Sportovní turnaj 
v Krásném Březně  

Vyrábění se školkou  
ze sídliště Šluknov

Do našeho Domova pro se-
niory přijala pozvání Mateřská 
škola ze sídliště Šluknov, kde 
jsme společně i s klienty v klu-
bovně a na pavilonu V vyráběli 
karnevalové masky a veliko-
noční motaná kuřátka a berán-
ky. Všem se vyrábění moc líbi-
lo, z krásných výrobků máme 
všichni velkou radost. Všem 
moc děkujeme za příjemně 
prožité dopoledne. Budeme se 
těšit na příští návštěvu.

■ DPS Šluknov 

Poděkování všem, kteří bojují pro nás a za nás
Zdravíme vás z našeho seni-

orského klubu Pomoc bližnímu 
Louny. I když se nyní nemůže-
me setkávat, často si telefonuje-
me a jsme stále spolu. Senio-
rům vzkazujeme, že společně to 
všechno zvládneme – koronavi-
rus chyba je, přináší problémy, 
smrt a výdaje. Musíme na něj 
nalíčit a jeho působení polidštit. 
Pohyb, pohoda, aktivity doma 
a přátelství – to je nejlepší je 
pro všechny, a tak se snaží-
me fungovat i my v Lounech. 
Negativa zde nemají místo, 
radost, zdravá strava a veselá 
mysl, toť je nejen pro nás seni-
ory zdroj energie. Chtěl bych 
poděkovat vám všem, milí přá-
telé, kteří svojí prací bojujete 
na všech frontách za nás a pro 

nás. Neviditelný nepřítel – to 
nejhorší je zrada, v této situaci 
se rodí zlé myšlenky, špatná 
psychika i mezilidská vada. Slu-
níčko svítí, kvetou stromy i kví-
tí, snažte se druhým pomáhat, 
radostní a veselí přesto vše býti. 
Vám poděkování a lásku vám, 
kéž znělo by jak zvony, vždyť já 
ne sama, jsou nás miliony lidí 
všech generací, kteří vám vděčí 
za pomoc či jinou práci. Všem 
vám děkují v současné době za 
nelehkou práci. Vím, podě-
kovat komu, když sama a bez 
roušky nemohu vyjít z domu. 
Vy, všichni obyčejní lidé roz-
ličných profesí: v obchodech, 
ve výrobě, sociální péči, zdra-
votníci, pracovníci integrova-
ného záchranného systému. 

Nevyjímaje ani posledního 
člověka, o jehož práci nevím, 
neznám a nechci na nikoho za-
pomenout – na řidiče, učitele, 
policisty. Rodiče, kteří musí být 
se svými dětmi doma. Vezměte 
toto poděkování a úctu k vaší 
práci ode mne a našich seniorů, 
kteří vaši pomoc a péči potře-
bují. My jsme vám péči a práci 
dříve dali, nyní už máme jen 
pro vás – pochopení a slova 
díků, chvály. To není jen tady 
na zemi i andělé vás všechny 
v nebi velebí. Boží pomoc a po-
žehnání ať vás v tom těžkém 
boji s koronavirem i vaše rodi-
ny chrání. Přeji vám i nám, ať je 
zas dobře na světě. 

■ Vilma Svobodová, 
Pomoc bližnímu Louny 

Spolu proti samotě pomáhá seniorům
Dodat seniorům po-

cit bezpečí a sounáleži-
tosti, vědomí, že v tom 
nejsou sami, o to pře-
devším jde teplickému 
dobrovolnickému cent-
ru Spolu proti samotě.

Když česká vláda vy-
hlásila omezení v sou-
vislosti s koronavirem, 
neváhali ve spolku ani 
vteřinu a začali organi-
zovat dobrovolníky k pomoci 
seniorům a nabídli spoluprá-
ci městu Teplice. Primátor 
města Hynek Hanza nabídku 
přijal a podpořil dobrovolní-
ky finančně. Přispěl nám na 
pohonné hmoty, abychom 
mohli seniorům zajistit ná-
kupy potravin, vyzvedávání 
léků, venčení psů a dodávky 
bavlněných roušek od dalších 
dobrodinců, kteří je šijí bez 
nároku na honorář a proplace-
ní materiálu.

Když byl hotový tým vyba-
vený ochrannými pomůckami 
a připravený pomáhat, přišla 
další výzva – jak dostat infor-
mace o pomoci k potřebným. 
Pomohl nám Petr Wolf se 

svou tiskárnou a do druhého 
dne bylo na světě 15 tisíc letáč-
ků „Spolu proti koronaviru“. 
Mezitím nabídli své služby 
tepličtí skauti, a tak je spolek 
využil jako „skautskou poštu“ 
a letáčky se během čtyř dnů 
dostaly do schránek po celých 
Teplicích. S tiskem a rozno-
sem pomohli i zaměstnanci 
teplického magistrátu.

Skutečnost, že se letáčky 
s informacemi o pomoci, kon-
taktními telefony a poptáv-
kou po dalších dobrovolnících 
dostaly k potřebným, zjistili ve 
spolku téměř okamžitě, proto-
že se začaly množit telefonáty 
potřebných seniorů i nabíd-
ky zájemců o dobrovolnictví 

a jinou podporu. Ve 
spolku dokonce týden 
po začátku omezení 
vyčlenili dvě dobrovol-
nice, které si telefonic-
ky povídají se seniory, 
kteří cítí psychickou 
tíseň z nastalé situace, 
a snaží se jim vrátit du-
ševní pohodu a úsměv 
do tváří. 

Stále se zvětšuje zá-
jem veřejnosti činnost spolku 
jakkoliv podpořit jak v řadách 
dobrovolníků, tak materiálně 
a finančně. Významnou pod-
porou je i gesto Pivovaru Mo-
nopol, který spolu s teplickým 
magistrátem poskytuje dobro-
volníkům obědy zdarma. Do 
pomoci teplickým seniorům se 
zapojily i Seniorské listy nejen 
tím, že informace o aktivitách 
spolku zprostředkují senio-
rům, ale i prakticky. Koncem 
března nám předaly zásilku 
bavlněných roušek od mami-
nek z jiřetínského azylového 
domova. Semknutí veřejnosti 
je nebývalé! 

■ Robert Zauer, 
Spolu proti samotě

Fanoušci přijeli podpořit hokejisty Litoměřic
Několik našich klientů vy-

jelo podpořit hokejový tým 
Litoměřic. Zápas byl plný 
obratů. Litoměřice i Havířov 
bojovali ze všech sil. 

Chvilku led ovládli Li-
toměřice, poté si vedení 

prohodili, a nakonec s vý-
hrou a připsanými body odjel 
domů Havířov. Ale i přes pro-
hru se jednalo o skvělý zápas 
plný emocí a napětí. Naši uži-
vatelé fandili, tleskali, dokon-
ce i pískali. Poprvé v letošním 

roce vyzkoušeli nové hoke-
jové dresy, které získali od 
Ježíškových vnoučat. Nevadí, 
pyšní v dresech na stadion 
přišli, ale i odešli. Zápas stál 
určitě za to. 

■ DSP Chotěšov 
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Ke komunikaci s blízkými 
využívají v Čížkovicích Skype 

V Domově důchodců Číž-
kovice byl zahájen provoz ko-
munikačního systému Skype, 
pro zprostředkování videoho-
vorů mezi uživateli domova 
důchodců a jejich rodinných 
příslušníků a blízkých osob. 
Přezdívka pro připojení: Or-
dinace DD Čížkovice. Před 
samotným videohovorem 
je nutné spojit se telefonic-
ky (č. telefonu 416 538 128 
a 416 538 081) s personálem 

domova důchodců z důvodu 
domluvy času a přípravy uži-
vatele k zahájení videohovoru 
přes Skype. V případě, že by 
nedošlo ke spojení prostřed-
nictvím přezdívky „Ordinace 
DD Čížkovice,“ volající ro-
dinný příslušník nebo osoba 
blízká telefonicky nahlásí 
sloužícímu personálu svoji 
přezdívku na Skype a ten se 
s ním obratem spojí.

■ Domov Důchodců Čížkovice 

Klienti si zavzpomínali 
na rodná města a vesnice 

I v březnu se u nás v Žatci 
konala společná oslava naroze-
nin. Klienti narození v uvede-
ném měsíci byli pozváni, aby 
společně oslavili svá jubilea. 
Byl pro ně připraven slavnost-
ně prostřený stůl a pohoštění 
ve formě domácího zákusku 
a kávy. Klienti si zavzpomí-
nali na rodná města a vesnice 
a dobu, ve které prožili nej-
krásnější léta svého života. Ne-
chyběl tradiční přípitek a kvě-
tina z rukou pana ředitele.

■ Domov pro seniory 
a Pečovatelská služba v Žatci

Vycházka z Pernštejna 
do Klášterce nad Ohří 

Náš Klub seniorů v Mos-
tě č. 2 pořádá i hezké výlety. 
Začátkem března jsme vyra-
zili z Pernštejna do Klášter-
ce nad Ohří a vyhlíželi jsme 
nadcházející jaro. V únoru 
nám sice ještě počasí nepřálo, 
ale i vycházka do Záluží byla 
osvěžující. 

■ Klub seniorů v Mostě č. 2

Výzva seniorům:
Pište paměti!

To je výzva k seniorům od 
ústeckého muzea. „Většina 
seniorů už obdobně kritickou 
a občas i mnohem dramatič-
tější situaci zažila, ať už v roce 
1938, 1945, 1948, 1968 nebo 
1989 a ví, že svět se nezastavil. 
Ať zavzpomínají, jak se s tím 
tenkrát vypořádali. Také hro-
madili zásoby, báli se jít ven, 
jak si představovali budouc-
nost,“ řekl vedoucí historic-
kého oddělení muzea Mar-
tin Krsek. Nucená karanténa 
dává příležitost si sednout 
a soustředit se na psaní vzpo-
mínek o zlých či přelomových 
časech, ale i zajímavých zku-
šenostech, všedních radostech 
a každodenním životě. „Výzva 
je určená ústeckým seniorům, 
ale platí i pro ty, kteří dnes žijí 
v jiné části republiky a v Ústí 
prožili část života,“ dodal ře-
ditel muzea Václav Houfek. 
Muzeum má v plánu průběž-
ně vybrané pasáže vzpomínek 
zveřejňovat a pak z nich vydat 
i knížku. Vzpomínky posílejte 
poštou na adresu Masarykova 
1000/3, Ústí nad Labem nebo 
na e-mailovou adresu krsek@ 
muzeumusti.cz. Zásilku 
označte heslem „Paměti 
z karantény“. 

■ mul

Malá univerzita  
a Grand Canyon

Užili jsme si další přednášku 
v rámci naší Krásnobřezenské 
malé univerzity. Tentokrát se 
naši klienti dozvěděli zajímavé 
věci o Grand Canyonu a řece 
Colorado v USA. Tato aktivita 
se našim klientům moc líbí a už 
se těší na další přednášky.

■ Domov pro seniory 
Krásné Březno

Chotěšovský domácí 
turnaj ve stolní cvrnkané

Několik uživatelů z DSP 
Chotěšov si zpříjemnilo do-
poledne tím, že se zúčastni-
li malého domácího turnaje 
ve stolní cvrnkané. Po celou 
zimu trénovali v klubovně, aby 
v tento den mohli vyhrát. Sa-
mozřejmě vítěz může být jen 
jeden. Tentokrát nejvíce bodů 
nacvrnkal a cenu pro vítěze si 
odnesl pan Zdeněk. Z vítězství 
měl velkou radost, bylo vidět, 
že pilně trénoval. Ale smutný 
nemusel být nikdo. Přesto, že 
ostatní nevyhráli, nálada byla 
veselá. Po celou dobu nám 
hráli oblíbené písničky, my 
zpívali a někteří i rozvlnili své 
tělo v rytmu písní. Bylo to fajn 
a těšíme se na další náš turnaj.

■ DPS Chotěšov

Dobrovolníci vyrobili
štíty pro seniory

Převzali jsme první vár-
ku obličejových štítů. Ne, 
není to zásilka od vlády, štíty 
jsou čerstvě vytisknuté na 3D 
tiskárnách, za výrobou sto-
jí parta kadaňských dobro-
volníků: Skupina 3D tisk pro 
Kadaň. Tímto jim všem nejen 
za náš Domov posíláme velké 
poděkování.

■ Domov pro seniory, Kadaň

Senioři z Bystřan vzkazují: Spolu to zvládneme

■ Domov pro seniory Bystřany
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Jméno:

Příjmení:

Datum narození:

Počet dětí:                                  Počet vnoučat:

Bydliště:

Původní profese:

Osobní zájmy:

Telefon:

E-mail:

Souhlas se zpracováním osobních údajů
Žadatelka svým souhlasem bere na vědomí, že v rámci projektu Babička roku 2O2O zpracovává její osobní údaje,
jako správce, společnost Sun Drive Communications, s.r.o., IČO: 26941OO7 (dále jen „správce“), zejména pro účely
identifikace účastníků projektu Babička roku 2O2O. Tyto osobní údaje budou využity také k vydání a zaslání karty
Babička roku 2O2O, vedení databáze účastníků projektu Babička roku 2O2O. Účastnice Babička roku 2O2O uděluje
souhlas s dalším zpracováním osobních údajů související s projektem, jak je uvedeno výše, včetně tam uvedených
účelů jejich zpracování. Účastnice Babička roku 2O2O uděluje souhlas s použitím svých fotografií v rámci realizace
a veřejné prezentace projektu Babička roku 2O2O. Souhlas lze kdykoli odvolat nebo omezit na adrese pracoviště
správce, kterým je společnost Sun Drive Communications s.r.o., Mendlovo náměstí 1a, 6O3 OO Brno, a to písemně,
nebo elektronicky na e-mailovou adresu: info@seniorpasy.cz. 

V                                                                 

dne                                               Podpis:

Babička Ústeckého kraje 2O2O
PŘIHLÁŠKA

    Podmínky nominace:
1.    Soutěže se může zúčastnit žena ve věku od 55 let, mající trvalý 
      pobyt v Ústeckém kraji
2.  Vyplněnou přihlášku odešlete poštou na adresu:  SENIOR PASY, 
      Mendlovo nám. 1a, 6O3 OO Brno nebo elektronicky na e-mail 
      info@babickaroku.cz
3.  Označení dopisu nebo mailu heslem: „BABIČKA ÚSTECKÉHO KRAJE“ 
4.  Kontakt na nominující osobu (nepřihlašuje-li se babička sama) - 
      jméno, telefon, příp. e-mail:

✁

Zd
e 

od
st

ři
hn

ět
e

Pr
os

ím
e,

 v
yp

lň
te

 č
it

el
ně

 H
Ů

LK
OV

ÝM
 P

ÍS
M

EM
.

Uzavírka nominací:  1. 8. 2O2Oinfo@babickaroku.cz ✿ www.BabickaRoku.cz

VÁŽENÉ A MILÉ DÁMY,
I v letošním roce vyhlašujeme soutěž „Babička roku Ústeckého kraje“, soutěž, kde nejde o vědomosti, znalosti či rychlé
řešení kvízů, ale o vnitřní krásu, lidskost a porozumění.

Těší mne, že se setkám s některou z Vás, s babičkou, která bez ohledu na věk aktivně tráví volný čas, věnuje se svým
zájmům, rodině a zejména vnoučatům, která je inspirací svým pozitivním přístupem k životu pro ostatní. V dnešní
době si spousta z Vás musí stále ještě plnit pracovní povinnosti, a přesto si dokážete najít čas i pro ty nejmenší z rodiny.
S láskou je provázíte životem, s nadhledem dokážete řešit složité situace. Vždyť vzpomínky na tu „svou babičku“ 
si mnozí z nás nosíme celý život ve svém srdci a patří mezi ty nejkrásnější. 

PhDr. Martin Klika, MBA, DBA  
člen rady Ústeckého kraje
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ZÁBAVA

V TAJENCE NAJDETE HLÁŠKU Z FILMU CESTA DO HLUBIN ŠTUDÁKOVY DUŠE. 




