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Miluše Šplechtová:  
Snažím se vidět světlo na 
konci tunelu, i kdyby byl  
sebevíc tmavý a dlouhý 
STRANY 8-9

n a j d e t e  n á s  i   n a

Důchody mají příští rok 
vzrůst v průměru o 450 korun
STRANA 5

Beznaděj je to nejhorší, říká  
sestřička z covidové jednotky
STRANA 7
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Na jezero Most za sportem, odpočinkem a rozmanitou přírodou
Jezero Most je nejmladší 

mezi mosteckými umělými 
jezery. Veřejnosti bylo zpří-
stupněno teprve 12. září 2020. 
Lidé si k němu rychle našli 
cestu a stalo se cílem jejich 
opakovaných vycházek a spor-
tovního vyžití. 

Jezero Most svou rozlohou, 
která představuje více než 
309 hektarů (široké je 1,9 km 
a dlouhé 3 km), předčí i v kra-
ji proslulé jezero Máchovo. 
To mostecké se vyznačuje 
nejen svojí velikostí, nachází 
se v něm kolem 70,5 milionu 
metrů krychlových vody, ale 
především svou hloubkou, 
která dosahuje až 71 met-
rů, a průzračností vody až do 
osmi metrů. 

Jezero lidem nabízí mož-
nost ke koupání, plavci a re-
kreanti tam najdou terasovité 
oblázkové pláže a přístupová 
mola. Díky jeho průzračnosti 
jezero vyhledávají i potápě-
či. Kromě koupání ale nabízí 
i devítikilometrový okruh 
vedoucí podél jezera, který je 
využíván jak pěšími turisty, 

tak běžci nebo cyklisty. Ro-
diny s dětmi potěší přítom-
nost dětského hřiště či stolů 
vhodných k hraní stolního 
tenisu a hřiště na plážový vo-
lejbal. Nezapomnělo se ani na 
psy, pro něž byly vybudovány 
samostatné pláže. Na jižních 
svazích se nachází 2,5kilomet-
rová naučná stezka. 

Vedle zóny na koupání je 
zóna určená pro bezmotoro-
vou lodní dopravu a vodní 
sporty a klidová zóna, kde se 
rozvíjí místní fauna a flóra. 
Jezero Most patří mezi nej-
větší zimoviště ptáků v Čes-
ké republice a v jeho vodách 
žije osm druhů ryb, včetně 
dravých, jako jsou štiky nebo 
sumci. V důsledku řízené osád-
ky zde ale není možný rybolov.

Jezero nese stejný název 
jako město, v němž se nachá-
zí. Rozkládá se totiž v mís-
tech, kde původně stávalo 
historické královské město 
Most, které bylo zlikvidová-
no kvůli uhlí, jež se nacházelo 
pod městem. Po vyuhlení bylo 
rozhodnuto, že prostor bude 

zrekultivován hydrickým způ-
sobem a 24. října 2008 začalo 
šestileté napouštění přivadě-
čem z řeky Ohře. Dnes již je-
zero slouží lidem, a to zdaleka 
nejen místním. Přesvědčit se 
o tom mohou všichni na vlast-
ní oči. Jezero je veřejnosti vol-
ně přístupné.

V areálu jezera nadále pro-
bíhají další úpravy a vylepše-
ní. Letos bude vybudováno zá-
zemí s posezením na terasách 
s výhledem na jezero, pokra-
čují terénní úpravy a výsadba 
stromů a v budoucnu se u je-
zera počítá se zřízením kempu 
a přístaviště. ■ pr

Foto | Vojtěch Hájek

Sociální služby Chomutov nabízí pro seniory
• komplex služeb v domově pro seniory i v domově  

pro osoby se zdravotním postižením (bydlení,  
celodenní strava, zdravotnická, sociální a volnočasová péče)

• pečovatelskou službu v objektech organizace i v terénu 
(hygienická péče, nákupy, doprovody k lékaři, na úřady…)

• odborné sociální poradenství (pro seniory, sociálně-
právní, dluhové, mezilidské, pro pozůstalé…)

• ubytování osob bez přístřeší (azylový dům)

• zapůjčování kompenzačních, rehabilitačních 
a zdravotních pomůcek (vozíky, lůžka, berle, hole…)

• Klub seniorů – setkávání, vzdělávací akce, výlety, rekreace, 
přeshraniční spolupráce

• doprava seniorů (SoS doprava – k lékaři, na úřady, 
knihovny…) 

Výše uvedené i další služby provozují Sociální služby Chomutov téměř 
30 let za maximální podpory zřizovatele, statutárního města Chomutova.

FB profil https://www.facebook.com/SocialnisluzbyChom, 
www.soschomutov.cz
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Používáte chytrý mobil?

Jana Wünschová
75 let, Litoměřice
Dle pozorování našich 
seniorů vím, že ti „mladší“ 
se již ve větší míře snaží 
používat mobilní telefon 

nejen k telefonování. Ti dříve narození 
nad 80 let mají k telefonu většinou re-
spekt. Vše je individuální, procento těch 
„odvážných“ neznám, ale vím, že jsou. 

Helena Voctářová 
74 let, Teplice
Nepoužívám chytrý 
telefon, mám tlačítkovou 
Nokii pro seniory. Před-
ností tohoto přístroje je 

velmi jednoduché ovládání, dostatečně 
velký displej a velikost písma. Má také 
dostatečně velká tlačítka. Je mi známo, 
že takto si mobil vybírá většina mých 
známých z řad seniorů.

Vilma Svobodová
73 let, Louny 
Chytrý telefon používám, 
sice jen některé funkce, 
je to totiž dost náročné. 
Skvělé je to na informo-

vanost, lze zde najít mnoho potřeb-
ných věcí - od zpráv přes jízdní řády až 
po otvírací doby institucí. Úplně super 
je televize, když je člověk v nemocnici 
nebo někde osamělý. Mluvím pouze za 
sebe, protože mnoho mých členů, přá-
tel, má jen tlačítkové telefony a neumí 
je ani použít jinak než k telefonování. 
Mají problém i s sms zprávami. 

Zdeněk Kymlička
68 let, Ústí n. L
Používám, ale rozhodně 
nevyužívám všechny jeho 
smyslné, a hlavně nesmy-
slné funkce. Snažím se 

být člověkem využívajícím techniku, 
a ne člověkem zneužívaným technikou.

Seniorské listy www.facebook.com/seniorskelisty, www.
seniorskelisty.cz | Seniorské listy, zpravodajský a servisní 
čtvrtletník seniorů v Ústeckém kraji | Vydání JARO 2021, 
3.5. 2021. Příští vydání LÉTO 2021, uzávěrka 28.6. 2021. 
| Distribuce bezplatných výtisků je adresná klubům, 
spolkům, sdružením, obecním a městským úřadům 
a magistrátům, zdravotnickým zařízením a ordinacím 
praktických lékařů, lékárnám, úřadům práce, seniorským 
komunitám, nadacím, charitativním organizacím 
a veřejným institucím . Volné výtisky jsou k dispozici 
v informačních centrech měst a obcí | Periodikum je 
registrováno Ministerstvem kultury České republiky 
pod číslem MKČRE22171 | Vydavatelem Seniorských 
listů je Media Concept, s. r. o., IČ 02750686, se sídlem 
17. listopadu 7, 400 10 Ústí nad Labem, zmocněnec 
Rady seniorů Ústeckého kraje | Četnost vydání: 4 vydání 
v kalendářním roce | Tiskne: Severotisk, a. s. | Redakce: 
Daniel Mareš, tel.: 607 154 021, Gabriela Zlámalová, 
tel.: 605 262 193, e-mail: redakce@seniorskelisty.
cz, Masarykova 119, 400 01 Ústí nad Labem | Inzerce, 
distribuce: Mgr. Miroslav Pakosta, tel.: 602 464 749, e-mail: 
miroslav.pakosta@mediaconcept.cz | Nevyžádané příspěvky 
nevracíme, neoznačené fotografie pocházejí z archivu redakce.
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Tyto linky aktuálně zajišťují 
koordinaci praktické pomoci 
seniorům a zprostředkování 
psychopomoci seniorům.

475 657 691 Krizová linka 
Ústeckého kraje pro senio- 
ry ke koronaviru (denně 
8:00–18:00) 

704 829 502 Infolinka Krajské 
hygienické stanice ke korona-
viru (prac. dny 7:00–17:00)

224 972 222 Zdravotnická 
linka ke všem zdravotnic-
kým tématům (prac. dny 
9:00–17:00)

475 603 390 Spirála Ústí n. L., 
nonstop linka pomoci pro 
osoby v krizi

800 157 157 Senior telefon, 
nonstop linka důvěry pomáhá 
seniorům překonat tíživé 
životní situace

800 200 007 Linka seniorů, 
služba pro seniory v krizi 
(denně 8:00–20:00) 

792 308 798 Linka pro senio-
ry, nonstop pomoc seniorům

800 603 030 Zelená linka, 
nonstop tísňová služba chrání 
zdraví a životy, dává pocit 
jistoty a bezpečí 

800 405 060 Linka Eda, služ-
ba seniorům, kteří potřebují 
hovořit o koronaviru (prac.
dny 9:00–17:00) 

800 160 166 Linka pomoci se-
niorům a potřebným, nonstop

KRIZOVÉ LINKYANKETA Chytrý telefon nepoužívá 
většina seniorů nad 65 let

Ústecký kraj – Chytrý telefon 
nepoužívají přes tři čtvrtiny 
lidí nad 65 let. Celkem s chy-
trým mobilem nepracuje víc 
než čtvrtina obyvatel Česka 
nad šestnáct let. Vyplývá to 
z údajů Českého statistického 
úřadu (ČSÚ). Podle minist-
ra zdravotnictví Petra Aren-
bergera se připravuje mobilní 
aplikace, s jejíž pomocí by lidé 
doložili očkování proti covidu 
či negativní test, a mohli se 
účastnit různých akcí.

Podle statistického prů-
zkumu, kterého se zúčastnilo 
zhruba 10 tisíc respondentů 
a šest tisíc domácností, cel-
kem 82 procent domácností, 
v nichž žijí jen lidé nad 65 let, 
vlastnilo loni tlačítkový telefon. 
Chytrý mobil mělo 27 procent 
domácností seniorů a senio-
rek. Chytrý mobil loni používa-
lo 23 procent lidí nad 65 let. 

Mobilní aplikace by moh-
ly podle představ minister-
stva zdravotnictví a kultury 

umožnit pořádání kulturních 
akcí. Testovat by se mohly 
v květnu. Při vstupu by se lidé 
prokázali QR kódem s infor-
macemi o očkování či nega-
tivním testu na koronavirus. 
Podle Hospodářské komo-
ry by aplikace, která by také 
měla být v květnu, pomohla 
i při otevírání služeb a restau-
rací. Jak by akce navštěvovali 
lidé bez chytrých telefonů, ale 
neupřesnili. 

Experti na problematiku 
stárnutí poukazují na to, že 
starší lidé čelí digitální věkové 
diskriminaci. Řada úkonů již je 
možná jen s chytrými techno-
logiemi či přes internet, jako 
například registrace k očková-
ní proti covidu. Starší lidé je 
ale často nemají, nebo s nimi 
nepracují. Mnohé přístroje se 
jim také kvůli zhoršenému zra-
ku či horší pohyblivosti špat-
ně ovládají. Bývají tedy často 
závislí při použití na pomoci 
okolí. ■ sl
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Seniorská doprava  
znovu funguje

Řetězové zprávy manipulují se seniory

Gagarin viděl zeměkouli skrze ústecký safír

Ústecký kraj – Stovky řetězo-
vých e-mailů měsíčně se snaží 
zmanipulovat seniory. Pomoci 
má kampaň Za sebe. 

Českým kyberprostorem 
putují nepřetržitě desetitisíce 
řetězových e-mailů obsahu-
jících dezinformace. Unikát-
ních 150 až 300 se jich podaří 
každý měsíc zachytit. Uvedlo 
to občanské hnutí Čeští elfové, 
které dezinformace mapuje. 
V posledních měsících témata 
e-mailů masivně posílily ne-
pravdivé zprávy týkající se ne-
moci covid-19, aktuálně je jich 
více než polovina.

Řetězovými e-maily čas-
to nevědomky šíří dezinfor-
mace zejména senioři, kteří 
jsou mimořádně zranitelnou 
skupinou. Právě na ně se za-
měřuje kampaň Za sebe. „Od 
ledna 2021 sílí hlasy, že 'EU 
selhala v zajištění vakcina-
ce', že 'západní vakcíny jsou 
nebezpečné nebo neúčinné' 
a že 'evropské elity z ideolo-
gických důvodů brání využí-
vání ruské vakcíny Sputnik 
V'. Od počátku tohoto roku je 
také nápadný posun v tvrzení 
od 'vakcinace je nebezpečná' 
směrem k 'západní vakcíny 

jsou nebezpečné, ale ruský 
Sputnik V je účinný a neprá-
vem opomíjený',“ uvádí mluv-
čí hnutí Vít Kučík.

„Tohle vám nikde jinde ne-
řeknou, pošlete to dál, než to 
smažou!!!“ I tak vypadá častá 
formulace, která se objevuje 
u manipulativních řetězových 

e-mailů. Šokující a bulvár-
ní nádech pochybných zpráv 
má hlavně upoutat pozornost. 
Senioři by si měli dát pozor 
na zdroje informací uvede-
né v řetězových e-mailech. Ty 
jsou buď neověřitelné, anebo 
zcela chybí. Podle Českých 
elfů řetězové e-maily ovlivňují 
významnou část české popu-
lace. Výzkum organizace El-
pida a Nadace O2 z roku 2018 
dokládá, že se s řetězovými 
e-maily setkalo přes 90 pro-
cent seniorů. Pětina z nich 
přiznává, že se podílí i na je-
jich dalším přeposílání. ■ gz

Kadaň – Po několikaměsíční 
pauze způsobené karanténní-
mi opatřeními vyjel znovu ka-
daňský Senior vůz. Telefonní 
číslo, na kterém si auto a odvoz 
mohou senioři zajistit, je 722 
120 532, využít službu lze od 
pondělí do pátku v časovém 
rozmezí 7:00 až 15:00 ho-
din. Cena 20 korun za svezení 
a všechna další pravidla provo-
zu zůstávají nezměněna. ■ gz

Svátky posunou  
výplatu důchodů
Ústecký kraj – Některé ter-
míny splatnosti všech druhů 
důchodů, které vyplácí Česká 
správa sociálního zabezpeče-
ní, ovlivní i v květnu a červen-
ci zákonem stanovené státní 
a ostatní svátky. Výplaty sta-
robních, invalidních a pozů-
stalostních důchodů mírně 
posunou červencové svátky 
Den slovanských věrozvěstů 
Cyrila a Metoděje a Den upá-
lení mistra Jana Husa. 

 Důchody s výplatním ter-
mínem 4. července budou vy-
placeny 2. července. A důcho-
dy, jejichž výplatní termín je 
6. července, budou vyplaceny 
o den později. 

Důchody vyplácí Česká 
správa sociálního zabezpeče-
ní na bankovní účet klienta, 
nebo v hotovosti prostřednic-
tvím České pošty. V zařízení 
sociálních služeb s celoročním 
pobytem se důchody vyplácejí 
15. den v měsíci. ■ sl

Ústí nad Labem – Muzejníci 
z Ústí zjišťují, kde byl vyrobe-
ný průzor, kterým Jurij Gaga-
rin v dubnu 1961 ze své rakety 
sledoval Zemi. To, že vznikl 
v ústecké chemičce, histori-
ci považují za velmi pravdě-
podobné a snaží se legendu 
ověřit. 

O pomoc s pátráním po dů-
kazu požádalo ústecké muze-
um i ruské kolegy. „Pochybu-
jeme, že v českých archivech 
nějaký přímý doklad najdeme. 
Šlo o přísně utajenou věc, kdy 
naše oficiální úřady asi ani 
nebyly informovány o přes-
ném účelu využití českého 

„Ústecká chemička v té době 
našla originální řešení. Něko-
lik experimentálních výrob-
ků tohoto typu se dodnes ve 
Spolchemii dochovalo a jeden 
jsme nyní získali do sbírky,“ 
doplnil historik Martin Krsek.

Umělé safíry vyráběla ús-
tecká Spolchemie v letech 
1947 až 2015. Podle zástup-
ců společnosti byly nejčistší 
na světě. Využití nacházely 
i po roce 1989 i v americkém 
kosmickém programu, slou-
žily také pro výrobu neprů-
střelných skel, optiky včetně 
vojenské, LED svítidel i ke 
šperkařství. ■ gz

výzkumu korundu. Obrátíme 
se s dotazy na ruskou stranu,“ 
poznamenal ředitel muzea 
Václav Houfek.

Průzor byl z umělého sa-
fíru, který tehdy podnik jako 
jeden z mála uměl vyrobit. 

Očkování: Do domovů se vrátil život
Ústecký kraj – Očkování v do-
movech seniorů v Ústeckém 
kraji se už projevuje. Podle ve-
doucí sociálního odboru kraje 
Petry Lafkové většina klientů, 
kteří se očkovat chtěli, má již za 
sebou minimálně první dávku.

„Počty nakažených klien-
tů i zaměstnanců nám klesa-
jí, a to i v souvislosti s druhou 
dávkou očkování,“ vysvětlu-
je vedoucí sociálního odboru 
a upřesňuje, že první dávkou 
jsou v domovech oočkováni 
všichni, co měli zájem, a přeo-
čkována druhou dávkou je už 
zhruba polovina z nich. Zbytek 
čeká druhá dávka v květnu 
a červnu. 

Klienti řadu měsíců ne-
mohli za zdi domova, trávi-
li tak veškerý čas v budově 
nebo na přilehlých zahradách. 

V současné době už zase mů-
žou přijímat návštěvy, cho-
dit na vycházky, a dokonce se 
už dostanou domů ke svým 
rodinám.

„Po dvou týdnech od dru-
hé dávky už můžou lidé na 
vycházky či ke svým blízkým, 
aniž by museli podstoupit anti-
genní test. Ostatní klienti musí 
nastoupit do izolace a podstou-
pit test,“ popisuje Petra Lafko-
vá s tím, že i pro návštěvy platí 
přísná pravidla. „Nadále musí 
mít platný negativní antigenní 
test nebo mít certifikát o očko-
vání nebo předložit potvrzení 
o prodělané nemoci.“

„Všichni se těší, až bude 
všude proočkováno a život 
v domovech se vrátí k běž-
nému režimu,“ dodává Petra 
Lafková. ■ gz

Díky Splněným přáním  
si pořídí dva zvedáky
Litvínov – Senioři z domova 
se dočkají mobilního zvedáku. 
Splnit toto přání jim pomo-
hou zaměstnanci skupiny Or-
len Unipetrol. „Naše chari-
tativní sbírka Splněná přání 
má dlouholetou tradici, tento 
ročník byl jubilejní desátý. 
V každém ročníku se přispívá 
na vybrané neziskové organi-
zace z lokalit, ve kterých naše 
skupina působí,“ říká Katar-
zyna Woś, místopředsedkyně 
představenstva společnosti. 
S pomocí příspěvku domov 
pro seniory v Litvínově pořídí 
elektricky poháněný stavěcí 
zvedák a elektrický mobilní 
zvedák. Obě tato zařízení při-
jdou na více než 190 tisíc ko-
run a zlepší klientům domova 
mobilitu. ■ gz
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Důchody vzrostou 
průměrně o 450 Kč

Komunitní bydlení  
propojí generace

Ústecký kraj/Praha – Prů-
měrný důchod by mohl v příš-
tím roce vzrůst o 450 korun. 
Se zvýšením penzí o necelé 
tři procenta počítá takzvaný 
Konvergenční program, což je 
základní dokument země pro 
přijetí eura. 

„Konvergenční program 
pracuje s předpokladem zákon-
né valorizace, což podle predik-
ce znamená v příštím roce růst 
důchodů o 2,9 procenta. Infla-
ce by přitom neměla překročit 
2,3 procenta,“ uvedla ministry-
ně financí Alena Schillerová.

• skládá se ze solidární pevné části a ze zásluhové procentní 
výměry podle odpracovaných let a odvodů z výdělků

• pevná část je pro všechny stejná a má odpovídat desetině prů-
měrné mzdy – letos se zvedla na 3 550 korun

• zbývající část přidání putovala do procentního dílu, který vzrostl 
o 7,1 procenta

• průměrná starobní penze činí 15 336 korun

DŮCHOD

Česká Kamenice – Smělý pro-
jekt připravuje radnice v České 
Kamenici. Dům pro seniory, 
jehož součástí by v budouc-
nu měla být i mateřská škola, 
propojí generace. Dům by měl 
stát na místě, kde stávala to-
várna Benar. Projekt počítá 
s výstavbou dvou samostat-
ných domů pro zhruba 40 kli-
entů. Celkové náklady radnice 
odhaduje na 60 až 70 milionů 
korun. Podle starosty Jana 
Papajanovského by se mohlo 
začít stavět příští rok, pokud 
město získá dotaci. ■ gz

Důchody se zvyšují podle 
zákona vždy od ledna o růst 
cen a o polovinu růstu reálných 
mezd za sledované období. 
Očekává se, že výdělky kvůli 
krizi neporostou, a ceny by se 
naopak mohly po rozvolně-
ní a zrušení superhrubé mzdy 
zvedat. 

Letos dostávají oproti mi-
nulému roku všichni důchodci 
60 korun navíc a k tomu se jim 
o 7,1 procenta zvedla zásluhová 
část jejich důchodu. Průměrný 
starobní důchod tak vzrostl cel-
kem o 839 korun. ■ sl

K očkovacímu centru na 
Stínadlech autobusem
Teplice – K očkovacímu centru 
ve Sportaréně na teplických 
Stínadlech se dostanete zdar-
ma autobusem. „Mikrobusy 
jezdí mezi hlavním nádražím 
a očkovacím centrem v pravi-
delných půlhodinových inter-
valech s dalšími zastávkami na 
Benešově náměstí a v Alejní 
ulici,“ řekl mluvčí města Robin 
Röhrich. ■ gz

Speciální taxi služba 
převeze i vozíčkáře

Děčín – Seniory z Děčína od-
veze na očkování Senior taxi. 
Speciální taxi je dopraví na 
očkování k praktickému léka-
ři nebo do nového očkovacího 
centra v budově ČVUT.

Službu je nutné objed-
nat alespoň o den dříve na 
webových stránkách měs-
ta. „Lidem, kteří nezvlád-
nou objednání dopravy sami 
elektronicky, pomohou pra-
covníci odboru sociální věcí 
a zdravotnictví na telefon-
ním čísle 777 743 428 každý 
den od 8 do 17 hodin,“ řekla 
Anna Lehká, náměstkyně 
primátora.

Řidič může seniory vy-
zvednout až u dveří jejich 
bytu, přepraví i osoby s ome-
zenou možností pohybu, 
s holemi, chodítkem nebo na 
vozíku. ■ gz

Senioři žádají rychlejší očkování. Ideálně u praktických lékařů
Koronavirová opatření za-

sáhla i činnost rady seniorů. 
„Je to pro nás zcela nová situ-
ace a přes rok jsou i jednání 
krajské rady seniorů výhradně 
telefonická a internetová. Také 
Sjezd seniorů 7. května, jehož 
hlavní prioritou je i nadále 
prosazování důstojného života 
všech seniorů, bude jen on-li-
ne,“ říká místopředsedkyně 
krajské rady seniorů Květosla-
va Čelišová.

Jak senioři bojují 
s pandemií, která trvá už 
více než rok? 

Složitě. Rada seniorů shro-
mažďuje poznatky o tom, jak 
funguje spolupráce s obecními, 
městskými úřady a krajským 
úřadem v případě registrace, 
očkování, zajištění základních 
potřeb pro osaměle žijící se-
niory v pandemii. Informace 
o podpoře nejrůznějších nezis-
kovek. A v některých městech 
to dobře funguje. Většina se-
niorů se snaží dlouhé období 
pandemie brát rozumně, všem 
ale chybí společné aktivity, se-
tkávání se. Složitější je situace 

v domovech pro seniory, kde 
dlouhou dobu chyběl senio-
rům kontakt s rodinou, dětmi, 
vnoučaty. Senioři mají mno-
hem častěji psychické problé-
my, které se však často stydí 
vyslovit. 

Proč?
Jsme jiná generace. Jsme 

zvyklí se spoléhat sami na 
sebe a nežádat o pomoc stát, 
město nebo volat na helplinky. 
Spousta seniorů navíc ani neví, 
že existuje spousta sociálních 
dávek na živobytí, na bydlení 
a podobně. Nemluvě o tom, 
že pandemie odhalila i další 
problém. Spousta činností se 
přesunula na internet, ale ten 
většina seniorů nemá a neumí 
s ním pracovat. Příkladem byla 

registrace a rezervace očková-
ní, která se odehrává na inter-
netu. Mluví se o takzvaných 
covid pasech formou QR kódů. 
Ale co senioři, kteří nemají 
chytrý telefon? Nedostanou se 
do restaurací, kaváren, na kon-
certy… V Seniorských listech 
pravidelně zveřejňujeme kon-
takty na linky pomoci, senioři 
se nesmí stydět je využít. 

Jak rada seniorů vnímá 
rychlost očkování? 

Rady seniorů spolupracu-
jí s městy při informovanos-
ti o očkováních, o umístění 
očkovacích center, při pomoci 
s registrací. Například v Ústí 
nad Labem je dobrá spolu-
práce s náměstkem primátora 
Tomášem Vlachem, který radu 
seniorů každý týden informuje. 
Je dobře, že vznikl třeba mobil-
ní očkovací tým, který vyjíždí 
za seniory domů, rozhodně ale 
nejsme spokojeni s rychlos-
tí očkování a hlavně se stálým 
nedostatkem vakcín v našem 
kraji. Ideální pro seniorskou 
populaci by bylo očkování 
u praktických lékařů. 

Jaká je spolupráce rady 
seniorů s novým vedením 
Ústeckého kraje?

Rada kraje odsouhlasila 
příspěvek na činnost krajské 
rady seniorů, za který děkuje-
me. Bohužel nemáme ještě jis-
totu celoročního vydávání Se-
niorských listů, na které více 
než sedm let Ústecký kraj při-
spíval. Dosáhli jsme alespoň 
částečné podpory, abychom 
mohli vydat první skromněj-
ší číslo. Ale budeme dál žádat 
pomoc při vydávání Senior-
ských listů, které obzvlášť 
teď v době pandemie byly 
jediným pojítkem osamělých 
seniorů s okolním „světem“. 
Stále nám volají senioři, kdy 
vyjde další číslo… 

Plánujete z loňska 
odložené mezinárodní 
hry seniorů? 

Kvůli pandemii koronaviru 
jsme Mezinárodní sportovní 
hry loni neuspořádali. Je pro 
nás pocta, že se tyto hry konají 
poprvé na území našeho regi-
onu. Proběhnout by se měly 
24. září v Mostě. ■ sl
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Ústecký Taxík Maxík vozí i na očkování
Od ledna letošního roku 

mohou senioři a držitelé prů-
kazu ZTP,ZTP/P využívat naši 
novou službu přepravy Taxík 
Maxík, který město předalo do 
provozu Pečovatelské službě, 
p.o. Dá se říci, že v této neleh-
ké době jako na zavolanou. 
Senioři se tak mohou vyhnout 
cestám v MHD, kde je větší ku-
mulace osob. 

Od ledna do března jsme 
Taxíkem Maxíkem převezli 
208 osob, uskutečnili 335 jízd 
a najeli 4 500 km. Převážně se-
nioři, několik ZTP nebo ZTP/P 
měli nejčastěji zájem o odvoz 

do zdravotnického zaříze-
ní – prostě k lékaři. Ale také 
na úřady, na poštu, na nákup, 
do banky. Jeli jsme na hřbi-
tov, na návštěvu do domova 

pro seniory. Vozíme i klienty 
z domovů pro seniory k léka-
ři (Orlická, Krásné Březno). 
Velmi často teď vozíme lidi na 
očkování do nemocnice. Máme 

Ústecký SEN-ART 2021

VÝTVARNÁ SOUTĚŽ
Pravidla soutěže:

Soutěž je určena pro senio-
ry ve věku nad 60 let s trva-
lým pobytem v Ústí nad La-
bem, včetně uživatelů služby 
domovů pro seniory, jejichž 
zřizovatelem je město Ústí 
nad Labem. Senioři mohou 
VÝTVARNÉ soutěžní prá-
ce doručit tajemnici Rady 
seniorů Ústí nad Labem do 
budovy magistrátu města na 
Lidickém náměstí Mgr. Lence 
Jaremové (2. patro, č. dveří 
284), od 1. července 2021 do 
31. srpna 2021.

Soutěžní kategorie:
1. ruční práce
2. kresba, malba, grafika
3. fotografie

Každý ze soutěžících může 
předat maximálně jednu práci 
v každé kategorii. Přihlášením 
do soutěže autor výtvoru dle 
soutěžní kategorie souhlasí 
s jeho prezentací na výstavě 
a na webu statutárního města 
Ústí nad Labem, a to bez ná-
roku na honorář. Vyhodnoce-
ní soutěže provede odborná 
porota, která z každé katego-
rie vybere tři nejlepší práce. 
Všechny práce musí mít popi-
sek se jménem a příjmením, 
věkem a kontaktem (adresa 
a telefon) na autora. 

Průběh soutěže:
První tři vítězná díla z každé 

kategorie budou zveřejněna na 

www.usti-nadlabem.cz. Vyhlá-
šení vítězů včetně soutěžících 
z roku 2020 se bude odvíjet od 
aktuální epidemické situace 
a soutěžící o něm budou včas 
informováni! Vítěz z minu-
lých ročníků: PhDr. Vladimír 
Kuděla.

LITERÁRNÍ SOUTĚŽ
Novinkou roku 2021 je 

kategorie literární. Soutěž je 
určena pro seniory ve věku 
nad 60 let s trvalým pobytem 
v Ústí nad Labem, včetně uži-
vatelů služby domovů pro se-
niory, jejichž zřizovatelem je 
Město Ústí nad Labem. Senio-
ři mohou svá literární díla po-
sílat buď emailem na adresu: 
lenka.jaremova@mag-ul.cz., 
nebo poštou na adresu: Odbor 
školství, kultury, sporu a soci-
álních služeb, Magistrát města 
Ústí n. L., Velká Hradební 
2336/8, 400 01 Ústí nad La-
bem, přičemž v levém horním 
rohu bude uvedeno Sen-Art 
2021.

Soutěžní kategorie:
1. próza
2. povídka
3. poezie

Ústecký SEN-ART 2021 se 
koná pod záštitou primátora 
města Ústí nad Labem PhDr. 
Ing. Petra Nedvědického. 
Literární soutěžní příspěvky 
mohou soutěžící doručovat od 
1. 4. 2021 do 31. 8. 2021.

VÝTVARNÁ A LITERÁRNÍ SOUTĚŽ PRO SENIORY Z ÚSTÍ NAD LABEM

Dotaci lze získat:
Na podporu kulturních, sportovních, volnočasových a vzděláva-

cích aktivit pro seniory a též aktivit zaměřených na sociálně-zdra-
votní problematiku seniorů, podporu krátkodobých a jednorázo-
vých akcí seniorů pořádaných na území statutárního města Ústí 
nad Labem či v rámci významné reprezentace i mimo území města.
Žadatelem může být:
• 1. právnická osoba se sídlem na území statutárního města Ústí 

nad Labem nebo se sídlem na území ČR, jejíž aktivita a akce je 
realizována na území statutárního města Ústí nad Labem a je za-
měřena na seniory města Ústí nad Labem nebo mimo území sta-
tutárního města Ústí nad Labem (v celé ČR a zahraničí – týká se 
pouze podpory na reprezentaci města Ústí nad Labem);

• 2. fyzická podnikající osoba se sídlem či trvalým bydlištěm na úze-
mí statutárního města Ústí nad Labem nebo se sídlem na území 
ČR, jejíž aktivita či akce je realizována na území statutárního měs-
ta Ústí nad Labem a je zaměřena na seniory statutárního města 
Ústí nad Labem nebo mimo území statutárního města Ústí nad 
Labem (v celé ČR a zahraničí – týká se pouze podpory na repre-
zentaci města Ústí nad Labem);

• 3. fyzická osoba nepodnikající s trvalým bydlištěm na území sta-
tutárního města Ústí nad Labem nebo s trvalým bydlištěm na 
území ČR, jejíž aktivita či akce je realizována na území statutár-
ního města Ústí nad Labem a je zaměřena na seniory města Ústí 
nad Labem nebo mimo území statutárního města Ústí nad Labem 
(v celé ČR a zahraničí – týká se pouze podpory na reprezentaci 
města Ústí nad Labem). 

Program pro poskytování dotací seniorům a formuláře jsou 
k dispozici na webových stránkách www.usti-nad-labem.cz (Rychlá 
orientace – Formuláře ke stažení). Případné informace k dotačnímu 
programu na rok 2021 lze získat na telefonním čísle: 475 271 255. 
Uzávěrka došlých projektů je 30. 9. 2021 (upřesňující informace viz 
Program pro poskytování dotací seniorům v roce 2021 z rozpočtu 
statutárního města Ústí nad Labem).

STATUTÁRNÍ MĚSTO ÚSTÍ NAD LABEM
VYHLAŠUJE

VÝZVU PRO PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ 
O POSKYTNUTÍ DOTACE

V RÁMCI
Programu pro poskytování dotací seniorům v roce 2021 z rozpočtu 

statutárního města Ústí nad Labem (dále jen „program“)

už stále zákazníky, jména se 
začínají pravidelně opakovat. 
Nejvíc vytížený je v dopoled-
ních hodinách. Prosíme zá-
jemce, aby volali s předstihem, 
auto je jen jedno, nemůže být 
na víc místech najednou. 

Taxík Maxík je možné si ob-
jednat v pracovní dny od 7:00 
do 15:00 hodin na telefonním 
čísle 702 192 417, nejméně 
jeden den před plánovanou 
přepravou, nebo osobně v síd-
le Pečovatelské služby Ústí 
nad Labem, p.o. (Zdravotní 
středisko Bukov, Masarykova 
781/318b).
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Bezmoc je to nejtěžší, říká sestřička z JIP
Starají se o pacienty s ne-

mocí covid-19. Musí se chránit 
od hlavy až k patě oblekem, 
kapucí, respirátory i štíty. 
Přestože počty nakažených 
klesají, na covidových jednot-
kách stále lidé bojují o své ži-
voty. Podle sestry z teplického 
covidového oddělení jednotky 
intenzivní péče Jitky Hájkové 
zdravotníci fungují na hranici 
svých možností. 

Jak ovlivnila pandemie 
podobu vaší práce?

Je to úplně jiné. Musíme 
se střídat. Pracujeme totiž 
v overalech s respirátorem 
třídy FFP3 a se štítem, což 
je náročné. Střídáme se dvě 
po několika hodinách. Takže 
o pacienty pečují vždy dvě 
sestry, místo čtyř. Ale v tu 
chvíli musíme obstarat práci 
za čtyři sestry. Práce v overa-
lu je o dost náročnější. Kdo 
v tom nedělá, si to neumí 
představit. Člověk je stále 
propocený a špatně se mu 
dýchá. 

Zažila jste někdy, 
alespoň v menší míře to, 
co zažíváte v posledním 
roce?

Pracuji jako sestra 27 let 
a tohle, co zažíváme nyní, 
poslední rok, jsem nezažila 
nikdy. Je to hrozně náročné 
období a přiznám se, že nejen 
já, ale většina sester si sáhla 
na dno. Nejen my sestry z co-
vidové JIPky, ale i kolegyně 
z jiných oddělení, které se 
nyní musí starat o jiné paci-
enty, než byly běžně zvyklé. 
Například sestry z ortope-
die. V běžném režimu nebyly 
zvyklé na úmrtí, nebyly zvyk-
lé na pacienty s interními 
problémy a s dušností. 

Staráte se o covid 
pozitivní pacienty, co je 
na tom nejtěžší?

Leží u nás mladí, done-
dávna naprosto zdraví lidé, 
kteří najednou bojují o život. 
Tato nemoc se opravdu netý-
ká jen starých, nemocných, 
obézních lidí, ale leží u nás 

například čtyřicátníci, kteří 
se léčili maximálně s bana-
litou nebo se neléčili vůbec. 
Ta bezmoc, že jim nemůžete 
pomoci, je na tom nejtěžší. Že 
ten dýchací přístroj je pro ně 
to poslední a ani ten nemusí 
pomoci. Nejhorší je vidět ty 
oči lidí, kteří se vlastně dusí.

To musí být náročné…

Je. Když pacienty chlá-
holím, že zas bude líp, tak si 
říkám: Doufám, že jim opět 
nelžu. Právě nedávno jsem 
jednomu hodnému pánovi 
slíbila, že neumře, a v hlavě 
už jsem měla: Snad mu ne-
lžu... a teď, už je na dýcha-
cím přístroji a vyhlídky má 
špatné.

Co byste vzkázala 
veřejnosti, že je nyní 
nejdůležitější, z vašeho 
pohledu?

Aby byli všichni opatr-
ní. Zbytečně se neshlukovali. 
Máme zkušenost, že i rodinné 
oslavy můžou mít fatální ná-
sledky. Covid se týká opravdu 
všech. Nejen starých, nemoc-
ných, obézních, ale i třeba 
imunitně zdatných lidí. 

Doporučila byste 
očkování?

Ano. Sama už jsem oočko-
vaná a doporučuji. Já i kolegy-
ně z oddělení v tom vidíme 
světlo na konci tunelu. ■ gz
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INZERCE

Nové kurzy pro seniory i děti najdete na webových stránkách 
Kvůli opatřením souvisejícím s epidemií koro-
naviru je Dům dětí a mládeže a ZpDVPP v Ústí 
nad Labem stále uzavřený. Ale nezahálíme 
a připravili dům, aby až se otevře, byl zase 
o trochu hezčí a modernější. Zčásti jsme vy-
malovali a zrekonstruovali divadelní sál, insta-
lovali nové výukové obrazy, nápisy na schodiště, pořídili nové 
výukové prvky a i nové herní prvky do areálu před domem. Od 
poloviny ledna realizujeme on-line vědomostní soutěže vyhlá-
šené MŠMT a on-line aktivity pro seniory – kreativní dílny, vaře-
ní a mnohé další.

Nejen dětem, ale i seniorům Dům dětí a mládeže a ZpDVPP 
Ústí nad Labem nabízí pestrou škálu zájmových aktivit. Krea-
tivní činnosti jako je výtvarný ateliér, keramika, paličkování, šití, 
ruční práce. Dále hobby klub, taneční, sborový zpěv, hra na hu-
dební nástroje, jóga, cvičení proti bolestem zad, bridž klub, cizí 
jazyky, digitální fotografie, výpočetní technika a mnohé další.

Zároveň počínaje 1. květnem se spustilo na stránkách www.
ddmul.cz online přihlašování na pravidelnou zájmovou činnost 
pro školní rok 2021/2022. Prosím, berte na vědomí, že někte-
ré kroužky a kurzy budou teprve doplněny v nadcházejících 
dnech a týdnech – sledujte tedy pravidelně aktualizovanou 
nabídku.

Děkujeme vám za přízeň a těšíme se snad již brzy na viděnou.
 Kolektiv pedagogů DDM a ZpDVPP Ústí n. L.

Aktuální nabídka, bližší informace  
a přihlášení na www.ddmul.cz.
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Miluše Šplechtová: Snažím se vidět světlo na konci tunelu, i kdyby byl sebevíc dlouhý
Herečka Miluše Šplechtová má za sebou stovky 
divadelních, televizních nebo filmových rolí. Manželka 
herce a principála Jana Hrušínského je zároveň 
maminkou tří dětí a čtyřnásobnou babičkou. Není divu, 
že sever Čech má ráda, protože v Mostě se narodila 
a v ústeckém Činoherním studiu potkala svého 
manžela. 

GABRIELA ZLÁMALOVÁ

Jste mostecká rodačka. 
Jaký je váš vztah 
k Ústeckému kraji? 
Jezdíte sem, máte tu 
přátele, rodinu?

Do Mostu jedu kdykoliv 
velmi ráda, neznám nikoho, 
kdo by místo, kde se naro-
dil, nenavštěvoval rád. Mám 
s tímto městem spojené vzpo-
mínky na dětství, žijí v něm 
moji bratři a ostatní příbuzní 
a mám v Mostě kamarády ze 
základní školy. Už jen proto se 
tam budu vždycky ráda vracet. 

Jak vzpomínáte na roky 
strávené v ústeckém 
Činoherním studiu?

To jsou nádherné vzpo-
mínky a postupem času dál 
intenzivnější. Pro mě zname-
ná Činoherní studio první an-
gažmá a vybaví se mi všichni 
kolegové, kteří mi pomáhali 
v hereckých začátcích, nehle-
dě na to, že jsem se právě tady 

seznámila s manželem. Tehdy 
jsme všichni žili divadlem, byl 
to takový malý ostrov s vůní 
svobody, který při vzpomínce 
na tuto dobu cítím ještě dnes.

Chtěla jste být vždy 
herečka?

Ne. Mým přáním bylo stát 
se paní učitelkou – v první 
řadě jsem totiž chtěla být po 
mamince, která tuto profe-
si vykonávala. Postupem let 
jsem zjistila, že učitelství a he-
rectví má něco společné. Buď 
své žáky/diváky zaujmete, 
nebo ne. Nic mezi tím neexis-
tuje. Dalo by se říct, že divadlo 
je taková škola života. 

Téměř dvacet pět let jste 
působila v Národním 
divadle, kde jste hrála 
nespočet zajímavých 
rolí. Dá se říct, která je 
nezapomenutelná?

Za těch dvacet pět let v Ná-
rodním divadle se pro mě 
vybírání rolí stává tak trochu 

Sophiinou volbou, ale kdy-
bych musela opravdu vybrat 
jedinou, tak zvolím postavu 
Beatrice ze Sluhy dvou pánů, 
kterou jsem v Národním di-
vadle ráda hrála celých 15 let.

Měla jste to štěstí setkat 
se s mnoha legendami, 
včetně vašeho tchána 
Rudolfa Hrušínského. 
Jak na něj vzpomínáte?

S vděčností. To, myslím, 
vystihuje vše. Jsem vděčná 
za jeho přítomnost v mém 
životě – byl mým tchánem, 
režisérem, dědečkem mých 
dětí. Moje vzpomínání je 
umocněno tím, že ho i doma 
vidím všude kolem, protože 
jsme dohromady žili deset 
let. K Rudolfovi Hrušínské-
mu navíc neodmyslitelně 
patřila jeho žena Eva, která 
dokázala vytvořit zcela jedi-
nečný domov. 

Po odchodu ze zlaté 
kapličky jste šla do 
Divadla Na Jezerce, 
kde je principálem váš 
manžel Jan Hrušínský. 
Jak se vám hraje 
v „rodinném“ divadle?

Naše „rodinné“ divadlo 
jsem vždy brala jako své dal-
ší dítě a o dětech neřeknete, 

že je nemáte rádi, ať se děje 
cokoliv, ale vždycky se snaží-
te o to, abyste jim poskytli ty 
nejlepší podmínky pro jejich 
rozvoj. I když nám teď prá-
vě tuhle naši 18letou snahu 
vláda znemožňuje, nevzdá-
váme to a těšíme se, až zase 
v hledišti přivítáme divá-
ky. Máme pro ně celou řadu 
novinek!

Koronavirová pandemie 
nyní divadla zavřela. 
Držíte se v této nelehké 
době?

Držíme. Nic jiného, než 
držet se vlastních sil, nám 
totiž nezbývá. Nazkoušeli 
jsme během ročního uzavře-
ní kultury dvě nové inscena-
ce – hru Petra Vacka Ze ži-
vota Čapka a Mašíny režiséra 
Janka Jirků – věříme, že se 
brzy setkají s reakcí diváků. 
Je těžké plánovat už rok s ti-
chým hledištěm každý měsíc 
nový program, který pak mu-
síme rušit, zatím se ale české 
vládě nepodařilo vzít nám 
chuť do práce ani naději. 

Na co nás můžete pozvat, 
až se zase začne hrát? 

Všechny hry, které uvá-
díme, stojí za to, aby byly 
viděny. Nehrajeme nic, na co 

MC
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realcentrum cars s.r.o.

REALCENTRUM Cars s.r.o.
Podhoří 372/2a, 400 10 Ústí nad Labem
Tel.: 472 744 039 | E-mail: kia.prodej@realcentrum.cz | www.kia-usti.cz

Kombinovaná spotřeba a emise CO2 (WLTP), Kia Ceed a Ceed SW: 1,3-6,8 l/100 km 29-153 g/km. Vyobrazená cena 374 980 Kč vč. DPH se vztahuje na verzi Ceed Spin 1.0 T-GDi (100k) a zahrnuje slevu 40 000 Kč vč. DPH a Výkupní bonus ve výši 20 000 Kč 
vč. DPH. Reprezentativní příklad financování Ceed Spin 1.0 T-GDi (100k) s programem 0% úrok; pořizovací cena 374 980 Kč vč. DPH, výše úvěru 243 737 Kč, akontace 35% (131 243 Kč); pevná úroková sazba 0,00 % p.a., RPSN 9,87 % p.a.; měsíční 
(1.-36.) splátka úvěru 6 770 Kč, měsíční splátka pojištění HAV 737 Kč, POV 213 Kč; poplatek za poskytnutí úvěru 2 625 Kč; délka úvěru 36 měsíců. Celková částka k uhrazení (jistina, úrok, hav. pojištění, pov. ručení, poplatek): 280 545 Kč, pojištění sjednáno 
u pojišťovny UNIQA. Nabídka je určena pro individuální zákazníky - spotřebitele na nákup jednoho vozu. Podmínky pro firmy a podnikatele žádejte u autorizovaných dealerů Kia. Vyobrazení vozů je pouze ilustrativní a může obsahovat doplňkovou 
výbavu. Pro bližší informace navštivte www.kia.com. Nabídka platí do 31.5.2021.

INZERCE
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Miluše Šplechtová: Snažím se vidět světlo na konci tunelu, i kdyby byl sebevíc dlouhý
bych já sama nešla. Aktuál-
ně bych diváky pozvala na 
novou inscenaci Gin Game 
v režii Radka Balaše, proto-
že herecký koncert, který na 
jevišti rozehraje Jiřina Boh-
dalová s Milanem Kňažkem, 
je něco tak výjimečného, že 
bych si to nechtěla nechat 
ujít. Poslední inscenace, kte-
rou jsme stihli loni 5. března 
odpremiérovat, se jmenuje 
Naprostí cizinci a tematicky 
je podle mého názoru velmi 
aktuální – vypovídá o tom, 
jak nás moderní technolo-
gie dokážou spojit i rozdělit 
zároveň, pokud je necháme 
řídit náš život. Na premié-
ře byl s námi dokonce autor 
filmové předlohy Paolo Ge-
novese a u kritiků se hra re-
žiséra Matěje Balcara setkala 
s velkým úspěchem. 

Hrajete i pro seniory?
Na seniory myslíme v pří-

padě veřejných generálek, 
které před každou naší pre-
miérou uvádíme v dopoled-
ních hodinách. Žánrově jsou 
naše hry pro seniory vhodné, 
podle mého názoru, všechny. 

Lidé vás mohou vidět i na 
televizních obrazovkách. 
Je to něco jiného než 
divadelní práce?

Divadlo, to je živý organi-
smus. Každé představení je 
samo o sobě premiérou, pro-
tože nikdy nevíte, kdo bude 
sedět v hledišti, v jaké náladě 
se publikum sejde, co se sta-
ne v zákulisí a jakou zprávu 
třeba dostanete těsně před-
tím, než vstoupíte na jeviště. 

Herečka Miluše Šplechtová, občanským jménem Hrušínská, se 
narodila 13. listopadu 1957 v Mostě. Vystudovala konzervatoř 
v Praze, působila v ústeckém Činoherním studiu a poté odešla 
do Labyrintu a následně do Národního divadla. V současné 
době je členem Divadelní společnosti Jana Hrušínského, který je 
zároveň její manžel. V televizi se pravidelně objevuje v seriálu 
Ulice na TV Nova. Z prvního manželství má syna a z manželství 
s Janem Hrušínským dvě dcery. 

PROFIL

Film je díky umění střihu do-
konalý, perfektně načasovaný 
záběr je perfektním jednou 
provždy. Víc mě odjakživa 
oslovuje nepředvídatelnost 
divadelního světa než jasná 
tečka za poslední filmovou 
klapkou. 

V novácké Ulici hrajete 
lesbičku Jolanu, přítelkyni 
Marie, kterou hraje 
Jitka Smutná. Co jste si 
pomyslela, když přišla 
nabídka na tuhle roli? 

Měla jsem radost, Jitku 
Smutnou znám od mých 22 
let a jsme kamarádky. Navíc 
je výborná herečka i kolegyně, 
takže jsem se na spolupráci 
s ní těšila. A taky je naše opě-
tovné setkání před kamerou 
trochu paradox, protože jsem 
jí v minulosti v jednom seri-
álu odloudila manžela, a teď 
se do ní zamiluji dokonce já 
sama. 

Setkala jste se s nějakými 
reakcemi diváků? 
Ať pozitivními, tak 
negativními.

Každou reakci diváků při-
jímám, ať už je negativní, 
nebo pozitivní. Myslím si, že 
nejhorší je, když herec žádnou 
reakci nevyvolá. Mám štěstí, 

že jsem se s takovým posto-
jem zatím nesetkala. 

V Ulici jste se potkala 
i se švagrem Rudolfem 
Hrušínským mladším, 
který tam hraje od 
roku 2005. Jaké to bylo 
setkání?

Za to, že se s Rudolfem 
můžu díky seriálu Ulice po-
tkat, jsem vděčná. Před kame-
rou spolupracujeme poprvé 
a je to velmi příjemné setkání. 

Proč vlastně nejste 
Hrušínská?

Hrušínská jsem, v občan-
ském průkazu to jméno mám, 
ale příjmení Šplechtová jsem 
si chtěla uchovat kvůli ma-
mince a tátovi, které jsem 
ztratila velmi brzy. 

Jak se udržujete 
v kondici? Stihnete 
i odpočívat?

Když je to možné, vymě-
ním jízdu autem za tenisky 
a chodím všude po svých. 
Nyní se těším na jarní práci 
na zahradě, která je pro mě 
velkou radostí a relax v jed-
nom. V práci i soukromí jsem 
ráda obklopena mladými lid-
mi, kteří mi nedovolí stěžo-
vat si na stárnutí nebo únavu 
a mají energie na rozdávání. 

Co vás nabíjí a dodává 
vám energii?

Rozhodně vnoučata. A na-
bíjí mě fakt, že i přes všechny 
životní překážky se vše děje 
z nějakého důvodu. Věřím 
tomu, že co nás nezabije, to 
nás posílí. Vždy se snažím 
vidět světlo na konci tunelu 
– i kdyby byl sebevíc tmavý 
a dlouhý. Někdy máme mož-
ná pocit, že něco definitivně 
skončilo, ale definitivní je 
pouze konec života. I když…, 
kdo ví. 

Energii dodává herčce Miluši Šplechtové rodina a zejména vnoučata. Foto: archiv MŠ

Miluše Šplechtová hraje i v seriálu Ulice. Foto: TV Nova
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Hrdina z Dukelského 
průsmyku Do domova se vrací volnočasovky

Před dvěma roky obdržel 
vyznamenání „Za zásluhy“ od 
slovenského prezidenta An-
dreje Kisky, loni v září svoji 
sbírku válečných a poválečných 
ocenění rozšířil o památeční 
medaili Ruské federace. Čtyřia-
devadesátiletý frontový veterán 
Josef Kaufman již dnes podob-
né slavnostní oficiality bere se 
stoickým klidem a moudrým 
nadhledem. „Samozřejmě si 
toho, že si na mě vzpomněli, 
moc vážím. Od války uplynu-
lo mnoho let, některé vzpo-
mínky ale nevymažete nikdy. 
Vše zlé nicméně přebolelo a já 
už sedmdesát pět let sbírám 
řády,“ směje se válečný hrdina 
a přímý účastník bojů na Duk-
le, který podzim života tráví 
v kadaňském domově pro seni-
ory. A podle vedení domova se 
panu Kaufmanovi daří dobře, 
je plně mobilní, v domově je 
spokojený, plně se zapojuje do 
převážné většiny volnočaso-
vých aktivit. ■ gz

Z Libochovic do Budyně nad Ohří 

Máme radost. Po dlouhých 
měsících se v našem domově 
opět rozběhly společné volno-
časové aktivity. Zatím ne v plné 
síle, jak jsme všichni zvyklí, 
nicméně lepší malé kapky než 
dlouhotrvající sucho. „Jsem 
moc ráda, že jsme tento krok 
mohli udělat. Základním před-
pokladem byla vysoká proočko-
vanost klientů i personálu, což 
splňujeme,“ říká ředitelka zaří-
zení Lenka Raadová a doplňuje, 
„přesto stále myslíme a dbáme 
na maximální bezpečnost, dob-
ře víme, že zdaleka není vyhrá-
no.“ Znovunastolená společná 

setkávání klientů jsou první 
vlaštovkou veselejších zítřků. 
Aktivity samozřejmě probíhaly 
i v průběhu covidových opat-
ření, jen byly cíleny na formu 
individuální nebo mikrosku-
pinkovou. „O své oblíbené 
činnosti senioři nikdy ochuze-
ni nebyli, jen to bylo v menším 
počtu osob. I tato podoba má 
svá pozitiva a plusy, nicméně 
deficit a hlad po sdílení s přáteli 
tady již byly. V současné chvíli 
tak kombinujeme obě varianty, 
což je z hlediska volnočasových 
aktivit téměř běžný předcovi-
dový stav. Proč téměř? Zatím 

jsme do plánů stále nezahrnu-
li návštěvy zvenčí, tedy různé 
hosty a dobrovolníky. Zde opět 
platí již zmíněná maximální 
bezpečnost, pevně ale doufáme, 
že v létě již i toto možné bude,“ 
vysvětluje ještě šéfka domova. 
A co si ve svém „premiérovém“ 
týdnu klienti společně užíva-
jí? Oblíbenou interaktivní hru 
Happy Neuron, miniturnaj 
v bingu, canisterapii (vede ško-
lená zaměstnankyně domova) 
nebo třeba sportovní klání ve 
cvrnkané.

■ Zdeněk Moravec, 
Domov pro seniory Kadaň

Oslavili šedesáté  
výročí svatby 

Manželé Ř. oslavili 15. dub-
na krásných 60 let od doby, 
kdy si řekli před oltářem své 
„ANO“. Oslava se konala v na-
šem domově společně s uži-
vateli a zaměstnanci. Mezi 
gratulanty dorazily i ředitelka 
organizace Marcela Kačalová 
a zdravotně-sociální pracovni-
ce Jana Schmidtová. Úžasnou 
atmosféru doplnil svou hrou 
na tahací harmoniku pan 
František Š. Dokonce někte-
ré uživatelky zvedl ze židle 
a jiné radostí ronily slzy. Pro-
stě všichni si oslavu náram-
ně užili, což dávali jasně na 
vědomí potleskem a hlasitým 
smíchem. Za přípravu všech 
pochutin děkujeme manželo-
vi, panu Ř., který pravidelně 
každý den dochází se svou že-
nou Miluškou do domova.

■ Domov sociálních 
služeb Meziboří 

Od nádraží Libochovice-
-město naše cesta směřovala 
do městského parku a podél 
řeky Ohře k mostu. Z důvodu 
opravy můstku na vozovce za 
lipovou alejí jsme museli projít 
vyznačenou objížďkou přes 
náves v Poplzích. V lužním lese 
„Jägerhaus“ pod turistickým 
přístřeškem proběhla svačina. 
Další trasa vedla po cyklotra-
se kolem Hájovny do Kostelce. 

Tady se skupina rozdělila. Část 
skupiny šla k okénku „Perlo-
vá voda“, část pokračovala do 
Budyně. Cesta – místy zmrzlý 
sníh, místy bláto, ani jedna 
sněženka. Na zpáteční cestě 
jsme připravili překvapení ři-
diči, když jsme mu zaplnili celý 
autobus. Předpovídané teplé 
a pěkné počasí se nekonalo – 
mlha, 2-4°C celý den. 

■ Turisté z Litoměřic 

Moc děkujeme 
Ježíškovým vnoučatům 

Díky vašim darům máme 
aktivity po celý rok. Proběhl 
již kurz malování a bude ná-
sledovat další. Dřevěná sklá-
dací stavebnice nabízí řadu 
možností a s kuželkami se 
zabavíme také. Není v našich 
silách nafotit všechny obda-
rované, ale je v našich silách 
dárcům poděkovat. 

■ Domov důchodců Bystřany 

Senioři se plánů nevzdávají
Život jde dál bez ohledu 

na to, zda jsou nějaké problé-
my nebo omezení. „Je třeba 
být stále aktivní, pohybovat 
se a vzájemně komunikovat,“ 
říká předseda teplické organi-
ce Svazu postižených civili-
začními chorobami (SPCCH) 
Josef Obršál. 

Jak nejlépe zvládat toto 
nelehké období?

Hlavně se řídit svojí hla-
vou. Nenechat se sebou mani-
pulovat a nepodlehnout vše-
obecné „blbé náladě“. Každý 
z nás má určitě nepřeberně 
svých zkušeností, umíme si 
nalézt to, co si chceme přečíst 
nebo se dozvědět. Nepotřebu-
jeme k tomu několikrát denně 
opakovanou „černou televizní 
kroniku“ ani rady z řad nově 
vyrojivších se moderátorů 
a komentátorů, ani z řad dal-
ších všeználků, a to bohu-
žel i z řad námi zvolených 
politiků, kteří mají na řešení 
všech problémů patent. Zatím 
ale nic konkrétního, pokud 

si všímám, nestačili většinou 
vymyslet.

Nic netrvá věčně, jste 
na opětovné zahájení 
činnosti připravení? 

Samozřejmě! Těším se na 
vzájemná setkávání, chybí mi 
to a věřím, že v druhé polovině 
letošního roku už k tomu jistě 
dojde.

Co plánujete?
Na letošní rok jsou pro naše 

členy teplické organizace SP-
CCH naplánovány 3 ozdravné 
a 2 rekondiční pobyty, ale mu-
síme být trpěliví až do skonče-
ní omezujících opatření. 

Kde se členové teplické 
organizace SPCCH dozví, 
že je možné zúčastnit se 
některého pobytu?

Všechny informace se 
dočtou na našich webových 
stránkách civilky.cz/oo-tep-
lice. A těm, na které máme 
e-mailovou adresu, budou 
i zaslány. ■ gz

Kadaňská májka  
s vůní jehličí

Jsou to ale „kluci“ šikovní. 
Pohled do kalendáře oznamu-
je blížící se čas pro postavení 
májky a kadaňští senioři jsou, 
dle známého rčení – štěstí pře-
je připraveným, nachystáni. 
Každoročně tradiční variantu 
březovou letos vystřídá verze 
jehličnanová. „Využijeme stále 
ještě pěkného vánočního stro-
mu, udělá se pár nezbytných 
úprav a holky budou mít pará-
du,“ směje se věkem čtyřiade-
vadesátiletý, nicméně duchem 
stále mládenec, jeden z tvůrců 
nezbytného májového věnce.

■ Zdeněk Moravec, Domov 
pro seniory Kadaň



11

Z KLUBŮ

SL
20

21
04

01

INZERCE

Sestřičky z ACME pomohou s péčí o nemocného u vás doma
Domácí péče je v současné 

době velmi důležitou součástí. 
Podle jednatelky ústecké agen-
tury domácí péče ACME Ště-
pánky Tomsové, která pomáhá 
stonat lidem doma už více než 
dvacet let, domácí zdravotní 
péče pomáhá klientům, kteří 
potřebují kvalifikovanou zdra-
votní péči, avšak jejich zdra-
votní stav nevyžaduje soustav-
nou lékařskou péči v lůžkovém 
zařízení. 

„Předepisuje ji ošetřující 
nebo praktický lékař či speci-
alista. Ten určí, jaké zdravotní 
výkony budou sestřičky posky-
tovat, jak často a jak dlouho,“ 
říká.

Předností léčení v domácím 
prostředí je psychická poho-
da nemocného, která hraje 
důležitou roli při uzdravová-
ní. „Zdravotní sestry pracující 
v domácí péči vykonávají zdra-
votní výkony ve stejné kvalitě 
jako v nemocnicích,“ vysvětluje 
Štěpánka Tomsová a doplňu-
je, že na domácí péči má nárok 
opravdu každý.

„Pečujeme o pacienty ve 
věkovém rozmezí od dětí až 

po seniory. Služba je hraze-
na z veřejného zdravotní-
ho pojištění. Máme uza-
vřenou smlouvu se všemi 
zdravotními pojišťovnami, 

které působí na Ústecku,“ 
přibližuje.

Sestřičky z ACME se umí 
postarat o pacienty s nemo-
cí covid-19 i po prodělaném 

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

KONTAKT

onemocnění. „Máme zkuše-
nosti a nastavená zvýšená 
hygienická opatření, aby-
chom zabránily dalšímu šíře-
ní infekce. Neděláme rozdíly, 
zda je klient pozitivní, nebo 
ne. Jsme zdravotní sest-
ry a naší povinností je péče 
o všechny nemocné,“ ujišťuje 
jednatelka ústecké agentury 
domácí péče.

Kromě domácí péče po-
skytují sestřičky z ACME 
i domácí hospicovou péči, 
která zahrnuje pomoc ro-
dinám, které se rozhodly 
umožnit svému blízkému 
zemřít důstojně, v domácím 
prostředí, v kruhu nejbliž-
ších. „Docházíme za klien-
tem dle potřeby i nad rámec 
pracovní doby,“ uzavírá Ště-
pánka Tomsová.

Žatecké posezení  
s panem ředitelem 

Po delší době, kdy se pomalu 
začínají obnovovat volnoča-
sové aktivity a kulturní akce 
u nás v domově, jsme pořádali 
společnou oslavu narozenin. 
O posezení s panem ředitelem 
u kávy a zákusku byl veliký zá-
jem, a tak nechyběl ani jeden 
dubnový oslavenec! V příjem-
ném prostředí si všichni společ-
ně zavzpomínali nejen na místa 
jejich narození, ale i životní 
cesty, které je zavedly do naše-
ho města. Nechyběl ani přípitek 
a květina z rukou pana ředitele.

■ Domov pro seniory 
a Pečovatelská služba v Žatci 

Den s kytkou, kávou a zákuskem
Mezinárodní den žen je 

datován již od roku 1910, jako 
připomínka nespokojenos-
ti s genderovou nerovností, 
dětskou prací a vyloučením 
žen z politických funkcí. Ten-
to svátek si letos připomněly 
i ženy v Domově důchodců 
Čížkovice. Oslavy se zúčast-
nilo celkem 19 uživatelek. 
Nejprve se připomnělo, kdy 
svátek MDŽ vznikl, z jakých 
důvodů se slaví a proč se že-
nám dávají květiny. Mnohé 
uživatele nově získané poznat-
ky o svátku MDŽ překvapily, 

jelikož mají tento svátek spo-
jen s bývalým komunistic-
kým režimem. Pro všechny 
uživatelky bylo přichystáno 
občerstvení v podobě kávy 
a dortíku, které bylo spojeno 
s poslechem reprodukované 
hudby a společným zpíváním 

písniček. Příjemnou atmosfé-
ru naplněnou veselím, zpě-
vem a hudbou zakončilo milé 
překvapení v podobě předání 
květiny – karafiátu. Nezapo-
mnělo se ani na ostatní uživa-
tele, kteří se nemohli ze zdra-
votních důvodů oslavy svátku 
MDŽ zúčastnit. Personál 
navštívil uživatele v jejich po-
kojích, ženám předal kytičku 
a zároveň všem byla donesena 
káva a zákusek. Uživatelé si 
tento den užili, jak se patří.

■ Michaela Hrnčířová, 
Domov důchodců Čížkovice

Je nás v domově proočkovaných už 80 procent
V našem domově proběhlo 

úspěšně první kolo očkování 
proti nemoci covid-19 vakcí-
nou AstraZeneca (nyní nově 
„Vaxzevria“) již 18. 2. 2021, 
následně pak 24. 2., 10. a 12. 
3. 2021. Podle Mimořádného 
opatření ministerstva zdra-
votnictví budeme očkováni 
druhou dávkou v polovině 

května a začátkem června. 
Zájem o očkování byl v na-
šem domově velmi slušný, 
k 19. dubnu je naočkováno 
alespoň první dávkou vakcíny 
téměř 80 % klientů a 80 % 
zaměstnanců! Každých pět 
dní testujeme všechny oby-
vatele i zaměstnance domova 
POC antigenními testy. Po-

Velikonoce nazdobily 
domov ve Skalici

I letos jsme si vyzdobili 
vchod do budovy. Nechybě-
la velikonoční vajíčka, berán-
ci a kuřátka. Také květinový 
truhlík před vchodem osázený 
petrklíči je známkou teplých 
dnů, kdy už snad budeme sedět 
na lavičkách a kochat se.

■ Domov pro seniory Skalice 

užíváme 
ochran-
né pro-
středky. 
Snažíme 
se udržet 
naše zaří-
zení bez nákazy covid-19.

■ Kolektiv Domova Srdce 
v dlaních Jiříkov 
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100 let fotbalu v Košťanech Spolek seniorů z Hrobu 
vyhlíží konec pandemie

Spolek seniorů Hrob má 
svůj plán již od začátku roku 
připraven. Bohužel, ze zná-
mých důvodů ho nelze realizo-
vat. Striktně dodržujeme pří-
kazy a zákazy, přesto chceme 
být s členy v kontaktu. V našem 
spolku oslaví letos 24 jednotliv-
ců svá životní jubilea a považte, 
deset manželských párů výročí 
svatby! Z toho 2 manželské 
páry 60 let společného soužití 
a jeden dokonce 65 let. Každý 
z nich od nás dostane malou 
pozornost, květiny a ručně zho-
tovená blahopřání. Co přání, to 
originál. A pro všechny členy 
spolku už máme připravené 
dárky ke Dni matek.

■ K. Čurdová, Sps Hrob

Nejstarší obyvatelka Severní Terasy slavila
V dobětickém domově pro 

seniory se slavilo. Paní Berta 
Haskeyová oslavila 105. na-
rozeniny a stala se nejstarší 
obyvatelkou Severní Terasy. 
Paní Haskeyová se naro-
dila v malé vesnici neda-
leko Štětí, pochází z osmi 
dětí a do Ústí nad Labem 

Gratulace ke stým narozeninám 
Kdyby byl život jako kni-

ha a každý měsíc života paní 
Marie Mašitové by byl jednou 
kapitolou, tak by tato úžas-
ná dáma měla již popsaných 
1200 kapitol. Počítáte správ-
ně, opravdu je paní Marušce 
neuvěřitelných 100 let. Pro 
vaši představu v roce 1921 
získal Albert Einstein Nobe-
lovu cenu za fyziku. Kdo z nás 

může říct: „Já jsem již byl na 
světě. Tady slova gratulace 
nedokáží vyjádřit ohromení ze 
samotného čísla jejího věku. 
Vhodnějším slovem je obdiv 
a úcta. S květinou a malou po-
zorností přišel paní Marušce 
popřát k jejím kulatinám sta-
rosta Severní Terasy Jaroslav 
Šimanovský.

■ Domov pro seniory Orlická 

V květnu 1921 byl založen 
fotbalový klub S. K. Košťany. 
V roce 1922 byl přejmenován 
na AFK Union Košťany. Dal-
ší změny názvů následovaly: 
1924 – Krušnohor, 1933 – FK 
Čechoslovan, 1950 – Tělový-
chovná jednota Jiskra, 1990 – 
Tělocvičná jednota Sokol.

Prvním předsedou se stal 
Jaroslav Procházka. Od roku 
2009 je předsedou fotbalové-
ho oddílu Pavel Prokop. Mezi 
největší úspěchy patří postup 
do 1.B třídy v sezóně 1930–
1931; postup do 1.A třídy 

Severočeské Radějovy župy 
1932–1933; Mistr Sudet čes-
kých XI. 1944; postup do 
1.A třídy Severočeské Radějo-
vy župy 1947–1948; postup do 
1.A třídy 1967–1968; postup 
do Severočeského krajského 

přeboru 1979–1980; účast 
v Krajském přeboru 1980–
1987; postup do 1.A třídy 
1992–1993; postup do 1.A tří-
dy 2013–2014; v anketě Nej-
lepší sportovec Teplicka v ka-
tegorii družstva mládež za rok 
2010 zvítězili starší žáci.

Současnost: muži – Okres-
ní přebor, starší dorost – 
1.A třída, starší žáci – Krajský 
přebor, mladší žáci – Kraj-
ský přebor, starší a mladší 
přípravka – Satelitní turnaje. 
Oddíl má celkem 128 členů.

■ Ladislav Navrátil, Košťany

Čestný občan by oslavil 75 let
Nevystudoval historii ani 

nepocházel z Loun, přesto se 
stal Antonín Hluštík odborní-
kem na regionální dějiny hlav-
ně 19. století.

„Publikoval a vydal řadu 
odborných geologických, his-
torických a mezioborových 
statí, článků a knih o megali-
tech, lounských pramenech, 
lomech, cihelnách, dlažbě, 
židovské komunitě, napoleon-
ských válkách či hřbitovech,“ 
vyjmenovává Kateřina Švobo-
vá z lounského úřadu.

Po sametové revoluci se za-
pojil aktivně do komunální po-
litiky, spoluzakládal Občanské 

fórum, stal se členem první po-
listopadové Rady města a pů-
sobil ve funkci místostarosty. 
Antonín Hluštík zemřel 26. 
června 2016. V roce 2018 byl 
oceněn titulem Čestný občan 
města Loun, in memoriam. 

■ Město Louny

Tentokrát jsme výletili  
na Litoměřicku

Výlet Horní Řepčice – Kře-
šice snad splnil všechna daná 
kritéria: Byl určen pro dvoji-
ce, byly jen čtyři plus 1 osoba. 
Výlet byl v okrese Litoměřice, 
byl na čerstvém vzduchu v do-
poledních hodinách. Slunce 
již hřálo, ale nepražilo. Nebylo 
ani bláto, ani 
prašno, trasa 
z rozcestí Ho-
řidla je nově 
dobře znače-
ná modrou 
tur. značkou a víceméně vede 
lesem dosud bez listí, ale nyní 
místy lemovaná květinkami 
podléšek. Výhledy na České 
středohoří nebyly sice úplně 
jasné, ale solidní. Rozhled-
nu Hořidla jsme nevynechali, 
ale v plánu byla hlavně nově 
vyznačená trasa přes Skalky 
a Holý vrch do Křešic. Nikdo 
z nás ji dosud nešel, a tak jsme 
byli překvapeni, jak je to pěkná 
procházka, která je vhodná pro 
každé roční období. Z Křešic 
je spojení domů každou chvíli, 
v Litoměřicích jsme byli již ve 
dvě hodiny odpoledne.

■ Turisté z Litoměřic 

V libochovickém 
domově se slavilo

V Domově důchodců Li-
bochovice se slavilo. Oslava, 
ač v úzkém kruhu, byla uspo-
řádána pro paní Julii Průšo-
vou, která oslavila 95. naro-
zeniny. Oslavenkyně se stále 
udržuje v dušení pohodě, čte 
časopisy, luští křížovky a os-
misměrky či sleduje televiz-
ní program. Popřát pevné 
zdraví přišly vedoucí domova 
Andrea Krčmářová, sociální 
pracovnice Dagmar Brožíko-
vá, Pavlína Hanusová, vrchní 
sestra Angelika Johanovská 
a Věra Šťastná. Za tým kucha-
řek předala dietní sestra Dag-
mar Gašparíková paní Julii 
narozeninový dort. Posezení 
probíhalo v příjemném duchu.

■ Domov důchodců Libochovice 

se dostala s rodiči po válce. 
Celý život těžce pracovala 
nejdříve v zemědělství, pak 
jako dělnice. Do důchodu 
odcházela z lakovny podniku 
Metra. Má dvě děti, vnuka 
a vnučku a dvě pravnučky. 
Gratulujeme. 

■ Domov pro seniory Dobětice 
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Zahráli jsme si 
obrázkovou hru 

S našimi klienty se v do-
mově nenudíme. V klubovně 
jsme s nimi mimo jiné hráli 
obrázkovou hru – Déjá vu. 
Hráči se střídají v roli odhalo-
vače horní karty na hromádce, 
kterou je třeba plynulým po-
hybem směrem od sebe otočit 
a ukázat, jaká sada předmětů 
se na ní nachází. Všichni mají 
při tom stejný úkol – co nej-
lépe si zapamatovat všechny 
ilustrace, které se na kartách 
postupně objevují. To proto, 
že cestou k úspěchu je potřeba 
odhalit obrázek, který se na 
kartě objevil už podruhé.

■ Domov pro seniory Šluknov 

Hudební vystoupení 
Martina Krulicha

Situace už 
se začíná lepšit, 
a proto jsme 
rádi, že jsme 
si mohli užít 
vystoupení na 
nádvoří domo-
va, kde vystou-
pil hudebník a zpěvák Martin 
Krulich. V jeho podání jsme 
slyšeli písničky od známých 
umělců W. Matušky, J.Nedvě-
da, V.Neckáře. Moc děkujeme. 

■ Domov důchodců 
Roudnice nad Labem 

Blíží se návrat pikniků v Zámecké
Jaro už je v plném proudu 

a v teplickém dobrovolnickém 
centru Spolu proti samotě se 
chystají na oblíbené pravidelné 
veřejné pikniky v Zámecké za-
hradě, které budou pořádat při 
dobrém počasí každou neděli 
od 23. května do 12. září vždy 
od 14:00 do 18:00 hodin.

Letošní novinkou je pře-
sunutí času z dopoledne na 
odpoledne a přiblížení pikniku 
dění kolem koncertního pás-
ma Malá Paříž za Zahradním 
domem. „Když jsme začínali 
pikniky pořádat v roce 2019, ří-
kali jsme si, že ranní klid a zpěv 
ptáků je to nejhodnotnější, co 
na nich budou lidé vyhledá-
vat. Nakonec jsme ale zjistili, 
že jestli na tuto akci chceme 

přilákat osamělé lidi, aby se za-
čali seznamovat a zbavovat sa-
moty, bude vhodné přesunout 
čas do doby, kdy je v Zámecké 
zahradě rušno a kulturní vy-
žití. Osamocení lidé mají totiž 
dost klidu doma. Pro méně 
pohyblivé budou připravená 
i kempingová křesílka a stol-
ky. Chybět nebude ani stůl ke 

sdílení dobrot, které přinesou 
účastníci pikniku pro společ-
né uďobávání,“ říká předse-
da spolku Robert Zauer. Na 
první srpnový den pak spolek 
plánuje druhý ročník akce 
Česko jde SPOLU na piknik, 
ve které vyzve lidi z celé České 
republiky, aby ve svém okolí 
uspořádali třeba jen rodinný 
piknik, přihlásili se předem 
k akci a překonali tak loňský 
český rekord v počtu pikniků 
v jeden den na území ČR. 

V Teplicích bude součástí 
pokusu o rekord nejen tradiční 
piknik, ale i koncert za Zahrad-
ním domem, jako poděkování 
všem dobrovolníkům a podpo-
rovatelům spolku Spolu proti 
samotě. ■ gz

Pohyb je základem života lounských seniorů
I letos byli senioři vyzváni 

k již tradiční akci Přeplav La 
Manche. Bohužel letos bylo 
díky pandemii a dalším opat-
řením všechno jinak. V našem 
okrese se této výzvy zúčastnilo 
17 seniorů. V rámci celé ČR pak 
50 organizací. Skončili jsme 
na 37 místě. Celkem jsme ušli 
2327 kilometrů. Nejmladším 
účastníkem byl Adam Patrák, 
který se svými prarodiči ušel 

113 km, gratulujeme. Jako 
první z našich chodců skončila 
Jitka Červenáková. Mezi další 
pak patřili Marcel Simandl, 
Ludmila Ševčíková, Z. Patráko-
vá Z., F. Bohuslav, A. Kadero-
vá, J. Kubištová. J. Náhlovská, 
J. Hacklová, M. Machačová, J. 
Soferová, E. Heřejší, H. Maško-
vá, V. Svobodová, V. Markvar-
tová, V. Vít. Většina jmeno-
vaných jsou členové našeho 

lounského klubu seniorů. S po-
těšením konstatujeme i zájem 
dalších seniorů našeho města. 
Vždyť pohyb je základem života 
a zdraví. Poděkování s diplo-
mem a malou upomínkou bude 
předáno účastníkům slavnost-
ně na Zschopauském náměstí 
ve čtvrtek 20. května od 14.00. 
Děkujeme a gratulujeme. 

■ Vilma Svobodová, Pomoc bližní-
mu svému, Senior klub Louny

Vzpomínání bývalé zdravotní sestřičky na léta úžasné práce 
Paní Evě je 84 let, narodila 

se v Plzni, ale od deseti let žije 
v Děčíně, který má moc ráda. 
Její příběh z pracovního života 
je zajímavý tím, že vykonáva-
la velice náročné, zodpovědné 
a prospěšné povolání či spíše 
poslání po neuvěřitelně dlou-
hou dobu 42 let a na stejném 
pracovišti, v Nemocnici Děčín.

Možná byste čekali, že již 
od samého dětství se toužila 
stát zdravotní sestřičkou, ale 
začátek byl trochu jiný. Rodiče 
paní Evy nesmýšleli politicky 
a ani se v tomto směru ne-
angažovali, proto kvůli tomu 
byli „trnem v oku“. Dopad to 
mělo i na paní Evu, kdy jí jako 
studentce předložil pan ředitel 
seznam škol, kam by jí bylo 
dovoleno se přihlásit. Pře-
dem zavrhla školy, kde by pak 
pracovala v těžkém průmyslu, 
nebo školy s matematickým 

zaměřením. Poslední, co pro ni 
přicházelo v úvahu, byla střed-
ní zdravotnická škola, takže by 
se dalo říct, že prvotní výběr jí 
byl určen a nemohla si zvolit 
dle svého. 

Po škole ihned nastoupi-
la jako chirurgická sestra do 
děčínské nemocnice, kde byla 
dalších neuvěřitelných 42 let. 
Na samém začátku vyprávě-
ní mi řekla, že toto povolání 
milovala, že milovala, když 
práce bylo hodně a šla od 
ruky, když byl frmol, což na 
chirurgii je každý den. Paní 
Eva za těch 42 let prošla snad 
každým myslitelným odděle-
ním, které mělo chirurgický 
charakter: septické oddělení, 
aseptické oddělení, anestezio-
logicko-resuscitační oddělení, 
jednotka intenzivní péče, prá-
ce na operačním sálu. Ale její 
srdeční záležitostí byla práce 

u záchranné služby. Tam strá-
vila 12 let a byla v týmu, který 
zakládal záchrannou službu 
v Děčíně. Práce byla extrémně 
náročná jak fyzicky, tak psy-
chicky, jako člen záchranného 
týmu byla jednou z prvních, 
kteří museli řešit autonehody, 
sebevraždy nebo úrazy všeho 
druhu. Hodně náročné na 
psychiku byly výjezdy a zá-
chrana dětí. V samých začát-
cích záchranné služby, když 
na výjezdy jezdili ještě i lékaři 
z jiných oddělení než z chi-
rurgických, se někdy stávalo, 
že zkušená chirurgická sestra 
byla zručnější než samot-
ný lékař. Ráda vzpomíná na 
některé pacienty, kteří se i po 
propuštění na oddělení vrátili 
a za veškerou péči poděkova-
li, dokonce několikrát dostala 
i osobní poděkování, které bylo 
uveřejněno v novinách . 

Její spolupracovníci z od-
dělení byli tou nejúžasněj-
ší partou lidí, kteří stáli při 
sobě, táhli za jeden provaz, 
byli pracovití a nebyli zákeřní. 
V závěru své pracovní kariéry 
ubývaly fyzické síly, a protože 
byla zodpovědná ve své práci 
a věděla, že na záchrance již 
nemůže podávat 100% fyzické 
výkony, domluvila se na pře-
řazení na oddělení „šestinedě-
lí“, kde pak strávila poslední 
dva roky. 

Nyní po letech na oněch 
42 let vzpomíná s maximální 
láskou a pocitem naplněnosti 
kariérního života, s některými 
bývalými kolegy je stále v kon-
taktu. Já paní Evě moc děkuji 
za její vzpomínání a sdíle-
ní svého příběhu s ostatními 
lidmi.

■ Dita Hornová, Centrum sociál-
ních služeb Děčín
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Z KLUBŮ

Gratulujeme k získání 
certifikátu 

Naše sociální pracovni-
ce Kateřina Gregorová bude 
v Domově pro seniory Bukov 
provádět canisterapie. Tímto 
gratulujeme a těšíme se na psí 
mazlíky. Canisterapie je kon-
takt se psem, který předsta-
vuje účinné rozptýlení pro lidi 
trpící psychickými poruchami, 
depresí nebo pro ty, kteří se 
prostě cítí opuštěně.

■ Domov pro seniory Bukov 

Pandemie hatí plány turistů
Vzhledem k pandemické si-

tuaci nemohli turisté z Krásné 
Lípy v posledním roce usku-
tečnit řadu akcí. Přesto členo-
vé klubu nezahálí. „Připravili 
jsme novou soutěž, abychom 
motivovali lidi k pohybu, na-
jdete ji na www.kctkrasnalipa.
cz,“ vysvětluje předseda klubu 
Václav Hieke.

Plány turistům zhatil covid
„Na rok, v kterém jsme si 

připomněli 150. výročí povýše-
ní Krásné Lípy na město, jsme 
měli připraveny téměř tři de-
sítky akcí mimo naše tradiční 
i významnou celostátní,“ říká 
Václav Hieke. „Z epidemiolo-
gicko-hygienických důvodů se 
neuskutečnil Pohádkový les 

a Skalní hrádky Labských pís-
kovců. Skrečovat jsme museli 
na poslední chvíli připravený 
60. ročník okresního Jarní-
ho srazu. Turistické akce se 
uskutečňovaly při dodržení hy-
gienických nařízení v komor-
ním uskupení,“ vyjmenovává 
smutně.

Kaplička jako připomínka
Nejvýznamnější akcí členů 

klubu byla stavba kapličky sv. 

Antonína Paduánského. Její 
slavnostní vysvěcení proběh-
lo loni v září. „Tato historicky 
největší klubová investice zů-
stane jako trvalá připomínka 
na náš klub. Stavba byla pro-
vedena brigádnicky, cihly čle-
nové klubu nabourali svépo-
mocí, řezivo poskytlo město 
ze svého lesa, dárci věnovali 
oltář v podobě vitráže. Další 
stavební prvky bylo nutné 
koupit. Nejnákladnější byl 
vstupní žulový portál, dále 
pak kamenné obložení soklu 
a vchodové dveře z masívu,“ 
vyjmenovává Václav Hieke. 
Kapličku najdete na žluté tu-
ristické trase směřující z Vlčí 
Hory k Vlčímu potoku smě-
rem na Brtníky. ■ gz

125 let od založení 
Sokola v Košťanech

Tělocvičná jednota Sokol 
v Košťanech byla založena 
v roce 1896. Prvním starostou 
byl zvolen Václav B. Hrbek. 
Od roku 2012 je starostou Pa-
vel Prokop. Sokolská jednota 
sdružuje oddíly fotbalu, teni-
su, badmintonu, vzpírání, sá-
lové a malé kopané, aerobicu, 
kondičního cvičení a volejba-
lu a má 228 členů. Sokolovna 
byla postavena v rozmezí let 
26. října 1924 – 26. července 
1925. Bohužel, cvičební a kul-
turní sál sokolovny lehl pope-
lem 4. května 1984.

■ Ladislav Navrátil, Košťany

Vzpomínali jsme na staré 
české zvyky a tradice

Velikonoce jsou u nás v do-
mově velmi oblíbeným svát-
kem. Uživatelé se v průběhu 
týdne zapojili do různých akti-
vit, při kterých společně pose-
děli a malovali na vajíčka nebo 
vytvářeli velikonoční výzdobu. 
Vzpomínali na staré české zvy-
ky a tradice, a jak je prožívali 
v době svého mládí. Někte-
ří senioři i zaměstnanci poté 
neváhali, chopili se pomlá-
zek, a aby uživatelky i zaměst-
nankyně neuschly, čekalo je 
lehoučké vyšvihání. Všichni si 
tyto veselé dny náramně užili.

■ Domov sociálních 
služeb Meziboří 

Těšíme se na další 
online malování

Užili jsme si online ma-
lování s pane Lakomým. Na 
programu byl i první experi-
ment o propojení dvou pokojů 
a chodby, abychom dodrželi 
pravidla setkávání. Všechno 
se povedlo a těším se na další 
online lekci. 

■ Podkrušnohorské domovy 
sociálních služeb Teplice 

Jedeme dál i se 
čtyřnohými kamarády

Do domova pravidelně do-
chází naši psí kamarádi a ale-
spoň na chvíli dávají zapo-
menout na všechna omezení 
a zákazy. Navštívil nás také 
malíř p. Lakomý, který společ-
ně s několika klienty maloval 
suchým pastelem. 

■ Za tým Domova pro seniory 
Podbořany, Kamil Hajný 

V Jirkově se chystá velká událost
Vřele, s úsměvem na tváři 

a velkým optimismem vítala 
paní Františka Votavová z jir-
kovského Městského ústavu so-
ciálních služeb gratulanty, kteří 
jí přišli poblahopřát k jejím 
104. narozeninám, a letos se 
chystá začátkem června usku-
tečnit to samé k výročí jejích 
půlkulatin 105 let. 

„Je úžasné si uvědomit, že 
tato stále čilá, optimistická žena 
se narodila za vlády Františka 
Josefa I., pamatuje vznik první 
republiky, 2. světovou válku, 
komunismus a opět demokra-
cii. V našem domově žije již 
17 let,“ říká Blanka Koblicová 
z jirkovského domova.

Odpověď na obvyklou otáz-
ku, jak se dožít takového větu, 
mnohé potěší, má ráda sladké, 
maso a humor. „Jde o to, rado-
vat se ze života a z maličkostí. 
Jsem věčná optimistka, i když 
samozřejmě nějaké chmury tu 

občas jsou. Tato doba určitě 
nejlepší nebyla, ale to se nedá 
nic dělat.“ Mezi její koníčky 
patří v době, kdy je to možné, 
návštěva kulturních akcí v zaří-
zení, povídání u kávy a každo-
denní sledování zpráv v televizi. 
Od každého bude chtít jen po-
přát zdraví, protože vše ostatní 
se dá koupit. „I paní Votavová 
si jako mnozí z nás prodělala 
onemocnění covid-19, naštěstí 
s lehkým průběhem, a v sou-
časné době je již plně očkova-
ná,“ dodává Blanka Koblicová. 
„Přejeme nejen jí, ale i všem 
ostatním v domovech hodně 
zdraví a pohody.“ ■ gz

Překonali jsme vlastní La Manche 
Plavecká štafeta seniorů 

Přeplav svůj La Manche už se 
stala tradicí. Náš spolek a jeho 
členové se pravidelně zúčast-
ňují a vždy jsme v rámci 140 
seniorských klubů mezi nejlep-
šími. Letos se vzhledem k okol-
nostem neplavalo, ale chodilo, 
běhalo a běžkovalo. Také jsme 
jezdili na kole i rotopedu. Ob-
divujeme i ty naše členy, kteří 

uklízeli sníh – byla to tvrdá 
práce. Cíl udržet si svou pohy-
blivost a mobilitu jsme splnili. 
42 osob zvládlo 2 262 km, La 
Manche jsme překonali osma-
šedesátkrát. Náš nevelký spolek 
se umístil na čestném 25. místě. 
Máme radost. Účastníci překo-
nali svůj vlastní La Manche. 

■ Helena Voctářová, 
Senzační senioři Teplice
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Hejtman: Ústecký kraj je turisticky atraktivní
Ústecký kraj má podle 
hejtmana Jana Schillera 
obrovský potenciál 
k dalšímu rozvoji.

Ústecký kraj není již 
dávno vnímán pouze jako 
průmyslový region. Co 
podle vás může turistům 
nabídnout?

Ústecký kraj je turisticky 
atraktivní v podstatě odnepa-
měti. Image kraje jako uhelné-
ho regionu však stále v lidech 
zanechává dojem, že je to 
region plný špíny, kouře, děr 
v zemi, zápachu apod. To ale 
dávno není pravda. Náš kraj 
je opravdu krásný a zároveň 
velmi rozmanitý, o čemž svědčí 
také existence čtyř oblastí, kte-
rými jsou Dolní Poohří, Krušné 
hory, České Švýcarsko a Čes-
ké středohoří. Ty jsou mimo-
chodem spravovány v oblasti 
cestovního ruchu a turistiky 
čtyřmi samostatnými destinač-
ními agenturami, které nesou 
jejich jméno. V rámci celého 
našeho kraje lze obdivovat růz-
né přírodní krásy i historické 
památky. Máme zde unikátní 
Pravčickou bránu, 14 národ-
ních kulturních památek, te-
rény vhodné pro pěší turisti-
ku, páteřní cyklotrasy v okolí 
řek Labe, Ohře a Ploučnice 
a spoustu dalších turistických 
lákadel. Turistům i sportovcům 
doporučuji podívat se na web 
Brány do Čech (www.branado-
cech.cz), kde se snadno dozví, 
co které lokality v kraji nabízí. 

Kterou zajímavou lokalitu 
by návštěvník kraje určitě 
neměl minout?

V Ústeckém kraji je spousta 
míst, která by se dala návštěv-
níkům ukázat a doporučit. 
Já jsem ale patriot, a jelikož 
pocházím z Mostu, tak bych 
určitě návštěvníkům ukázal 
Mostecko. Vím, že bývá ně-
kdy kritizované, ba dokonce 
zatracované, pro mě je to ale 
nejkrásnější místo k životu. 
Určitě bych jim doporučil, 
aby se podívali k Jezeru Most 
či na hrad Hněvín, odkud 
uvidí město a jeho okolí jako 
na dlani. Dále by jistě měli 
vidět mostecký hipodrom, ale 
i autodrom, který sice bývá 
někdy odsuzovaný, ale k Mos-
tu prostě patří. Určitě bych 

návštěvníkům také doporučil 
podívat se do Krušných hor. 
Hornický region Krušnoho-
ří byl v roce 2019 zapsán na 
Seznam světového kultur-
ního a přírodního dědictví 
UNESCO, což považuji nejen 
za úspěch, ale i turistické 
lákadlo. 

Máte recept, jak zastavit 
odliv především mladých 
lidí z regionu?

Samozřejmě existuje více 
věcí, které by se na našem kraji 
daly zlepšit, abychom zamezili 
odlivu mladých lidí z regionu. 
Nicméně neexistuje žádný jed-
notný recept na to, jak tomu 
jednoduše zabránit. Postupný 
odchod lidí z kraje totiž není 
způsoben jednou záležitostí. 
Má na něj vliv celá řada fakto-
rů. Primárně je důležitá soci-
ální stabilizace kraje. Výskyt 
sociálně vyloučených lokalit 
a vznik ghett v kraji spojených 
s velkými problémy v chová-
ní nepřizpůsobivých obyvatel 
v zabránění odlivu mladých 
a perspektivních lidí určitě 
nepomáhá. V této oblasti je ale 
kraj sám o sobě malým pánem. 
Bytová politika a problémy 
vyloučených lokalit jsou totiž 
záležitostí místních samo-
správ, ale aby došlo ke změně, 
potřebujeme pomoc státu 
a také výraznou změnu legis-
lativy. Já považuji za důležitou 

především podporu mladých 
talentovaných lidí, a to nejen 
vysokoškolsky vzdělaných, ale 
i řemeslníků. Musíme začít 
využívat a podporovat jejich 
kreativní myšlení, nápady 
a projekty. K tomu by nám 
mělo pomoci i Inovační cent-
rum Ústeckého kraje, s nímž 
kraj dlouhodobě spolupracu-
je. Zásadní je také podpora 
rodin s dětmi, čemuž se snaží 
jít kraj naproti například tzv. 
Rodinnými pasy. Podstatné 
také je, aby zde měli lidé do-
statek pracovních příležitostí, 
s čímž ale mimo jiné souvisí 
také vzdělanost obyvatelstva. 
Vysokoškolsky vzdělaný člověk 
si určitě nepůjde stoupnout 
k pásu a lidé s výučním listem 
zase nemůžou pracovat jako 
zdravotní sestry nebo lékaři. 

Můžete přiblížit program 
Rodinné stříbro 
Ústeckého kraje?

Rodinné stříbro Ústeckého 
kraje je program na podporu 
nejvýznamnějších akcí celo-
krajského, ale i nadregionál-
ního charakteru, který vznikl 
již v roce 2016. Akce zařazené 
do Rodinného stříbra Ústec-
kého kraje by měly být takové, 
které přesahují svým věhlasem 
hranice našeho kraje a které 
si díky svému společenskému 
významu a mnohdy mnohale-
té tradici zasluhují úctu. Jeho 

smyslem je udržení kontinu-
ity těchto akcí a cílem jejich 
zachování. Jedná se o akce, na 
jejichž konání se Ústecký kraj 
podílí nejen poskytnutím fi-
nančních prostředků, ale v ně-
kterých případech je i spolupo-
řádá. Patří mezi ně například 
pietní a vzpomínková slavnost 
Terezínská tryzna, litoměřic-
ká Zahrada Čech nebo Žatecká 
Dočesná. Všechny projekty 
provází logo s vyobrazením 
srdce, které symbolizuje srd-
covou záležitost a reprezen-
tuje heslo „Vzácnost, kterou 
ochraňujeme“.

Kraj s nálepkou uhelného 
regionu se stále častěji 
prezentuje jako centrum 
vědy a výzkumu. 
Souhlasíte?

Ústecký kraj je místo 
s těžkou minulostí a velkých 
proměn. Má ale díky tomu 
obrovský potenciál k další-
mu rozvoji. S tím samozřejmě 
souvisí i věda a výzkum. Uhel-
né regiony by na tuto oblast 
vlastně měly být zaměřené 
více než ostatní regiony už ze 
své podstaty. Těžba uhlí, ale 
i chemický průmysl je vědou 
a výzkumem protkán odjakži-
va. V souladu s odklonem od 
těžby uhlí musí i nyní přichá-
zet s novými technologiemi 
a alternativními způsoby vý-
roby energií. V Ústeckém kraji 
se zaměřujeme zejména na 
využití vodíku. Na ten, který 
mnohdy vzniká jako vedlejší 
produkt průmyslové výro-
by a je nazýván jako tzv. šedý 
nebo modrý, ale také na jeho 
výrobu s pomocí alternativních 
zdrojů, kdy vzniká vodík tzv. 
zelený. To vše zejména s ohle-
dem na budoucnost. Inovač-
ní centrum Ústeckého kraje 
je dokladem toho, že je u nás 
novým technologiím, vědě, 
výzkumu a modernizaci dáván 
prostor. ■ pr



Jednodenní chirurgie.
Ráno na sál, večer domů.

v naší péči I euc.cz

Otevřeli jsme pro vás nové špičkové 
pracoviště jednodenní operativy.

Chirurgie I Urologie I Ortopedie 
ORL I Oční lékařství

477 102 258, 607 211 601 

jednodenka.usti@eucklinika.cz
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I V SOUČASNÉ 
SITUACI JSME  

TU STÁLE  
PRO VÁS 

DIOPTRICKÉ 
BRÝLE

KONTAKTNÍ 
ČOČKY

MĚŘENÍ 
ZRAKU WWW.KN-OPTIK.CZ

KN OPTIK
U Nádraží 905/12, 415 01 Teplice

KN OPTIK – SPECIÁL SLUNEČNÍ BRÝLE
U Nádraží 895/10, 415 01 Teplice 
Tel.: 417 534 645, 417 533 961, 

Email: info@kn-optiok.cz
Mobil: 606 846 614, 721 663 060, 777 663 068
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