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Jiří Žáček:  
Nerad bych se dočkal  
toho, že bych umřel nudou 
STRANY 8-9

n a j d e t e  n á s  i   n a

Miniobálka je nový pomocník, 
který může zachránit život
STRANA 5

Řidiči senioři nebourají často, 
ale následky jsou závažnější 
STRANA 7
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Domácí péče pomůže a naučí vše potřebné
Domácí péče přispívá ke 

zvýšení kvality života v průbě-
hu nemoci, urychluje proces 
uzdravení a pomáhá získat 
soběstačnost, třeba diabeti-
kům při aplikaci inzulínu. Stej-
ně jako u dvaadevadesátileté 
paní Mileny, ke které dochází 
pomáhat s aplikací inzulínu 
a všemi úkony kolem toho ses-
třička Petra Kubínová z ús-
tecké agentury domácí péče 
ACME.

Stáří přináší nemoci,  
říká paní Milena

V bytovém domě na ústec-
kém Střekově bydlí energická 
paní Milena. Sympatická ses-
třička Petra k ní chodí pravi-
delně kvůli aplikaci inzulínu. 
Paní Mileně byl diabetes zjiš-
těn letos na jaře. Trpěla nemo-
cí srdce, které své stále častější 
slabosti přičítala. Jedna ze sla-
bostí vedla až ke kolapsu a po-
zorování v nemocnici. „Mým 
hlavním problém je stres a ten 
u mě asi za tu cukrovku může 
a to jsem se nikdy nenervova-
la,“ říká smutně paní Milena, 

ale dodává, že s cukrovkou 
v nemocnici neležela, a dokon-
ce to odmítla, proto po domlu-
vě s diabetologem k ní začala 
chodit právě sestřička Petra. 

„Každý rok ve stáří vám 
přinese nějakou nemoc, a když 
se to pak smíchá, tak to pros-
tě člověka porazí,“ vysvětluje 
paní Milena.

„Paní Milenu zpráva o tom, 
že si bude muset píchat in-
zulín, opravdu nepotěšila 

a bylo to pro ni velmi nároč-
né,“ doplňuje sestřička Petra. 
„Standardně totiž lidé, co jim 
je diagnostikována cukrovka 
s nutností píchat si inzulín, 
leží v nemocnici, aby se naučili 
vše potřebné kolem správné 
aplikace.“

Se vším potřebným  
pomůže sestřička

Paní Milena je i ve svém po-
kročilém věku soběstačná a ve 
výborné formě. „Přišla jsem 
první den a vysvětlila paní Mi-
leně, že inzulín má hodně lidí 
a že se to spolu naučíme. Tak-
že nejdříve změříme hladinu 
cukru, podle toho přizpůsobí-
me aplikaci inzulínu, učím ji 
životosprávu diabetika, a aby 
poznala příznaky nízké, či vy-
soké hladiny cukru,“ vysvět-
luje sestřička Petra Kubínová 
a dodává, že s trochou cviku to 
brzy zvládne úplně sama. 

Domácí péče není  
jen pro seniory

Sestřičky z domácí péče 
ACME se starají o nemocné, 

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

KONTAKT

jejichž zdravotní stav nevy-
žaduje soustavnou lékař-
skou péči, ale kvalifikovanou 
ošetřovatelskou péči podle 
pokynů lékaře. Služba domá-
cí zdravotní péče je hrazena 
z veřejného zdravotního po-
jištění. Během všedních dnů 
mají sestřičky své stálé kli-
enty a o víkendech jezdí pod-
le toho, jakou mají službu. 
Není určena jen seniorům, 
tyto zdravotnické služby 
hradí pojišťovny také dětem 
a mladším lidem. 

„Starala jsem se i o dítě 
kojeneckého věku, kterému 
jsem podávala parenterální 
výživu, a pomáhala mamince 
s adaptací na domácí pro-
středí,“ uzavírá sestřička Pe-
tra. ■ pr



Zdeněk 
Kymlička
69 let
Ústí nad Labem
Mám to v peně-
žence. Když budu 

mít problém mimo domov, 
je mi obálka na lednici 
k ničemu.

Anna 
Šretrová
64 let
Ústí nad Labem 
Nemám, ale vím 
o ní. Nevím, co 

bych s ní dělala, bohudík 
jsem zdravá. 

Vilma 
Svobodová
73 let
Louny 
Seniorskou obál-
ku nemám, pro-

tože ji nepotřebuji. Žádné 
léky neužívám, jen doplněk 
stravy pro posílení očí. A to 
není třeba v lékárně uvádět. 
Již před deseti lety jsem 
měla seznam léků připra-
vený pro velmi nemocného 
manžela, který toho užíval 
dost, a nepotřebovala jsem 
tuto specializaci. Stačil jen 
selský rozum. Na obálce se 
někdo zviditelnil a určitě i za 
pěkný peníze. No, jsme v Če-
chách. Je pravdou, že obálka 
usnadní práci a pomoc 
s menším rizikem dalších 
problémů. To vše by ale měli 
senioři a jejich rodiny přeci 
vědět sami. 

ZPRÁVY

Máte Seniorskou obálku?

Eva 
Tomsová 
74 let
Trmice 
Ano, v našem 
trmickém Klu-

bu seniorů jsme je rozdali 
všem seniorům. Doufám, 
že všichni byli našim 
radám nakloněni.

Helena 
Voctářová 
74 let
Teplice
Seniorskou 
obálku nemám, 

protože mě opatruje re-
gistrovaná sociální služba 
„Chytrá péče“. Jsem díky 
tomu klidná a bez obav. 
Jsou skvělí, úžasní. 

Zdeněk 
Lhoták
62 let
Děčín
Seniorskou 
obálku mám 

a myslím si, že má velký 
smysl. Jde přece o zdraví 
seniorů. Já jsem sice plný 
elánu, sportuji – plavu 
a jezdím na kole. Člověk 
ale nikdy neví, co se 
může stát. Třeba sám 
budu potřebovat rychlou 
pomoc. Obálka skutečně 
reálně může zachraňovat 
lidské životy. Nechápu 
lidi, kteří to ještě kritizují. 
Nic není dokonalé, ale 
každá pomoc se přece 
cení.

Seniorské listy www.facebook.com/seniorskelisty, 
www.seniorskelisty.cz | Seniorské listy, zpravodajský 
a servisní čtvrtletník seniorů v Ústeckém kraji | Vydání 
LÉTO 2021, 12. 7. 2021. Příští vydání PODZIM 2021, 
uzávěrka 22. 9. 2021. | Distribuce bezplatných výtisků 
je adresná klubům, spolkům, obecním a městským 
úřadům, zdravotnickým zařízením a ordinacím praktických 
lékařů, lékárnám, 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 | Zadavatelem 
Seniorských listů LÉTO 2021 je Krajská rada seniorů 
Ústeckého kraje p.s., IČ 02254867, se sídlem Dobětická 
10, 400 01 Ústí nad Labem, zhotovitelem je Media 
Concept, s. r. o., IČ 02750686, se sídlem 17. listopadu 7, 
400 10 Ústí nad Labem. | Podpořil Ústecký kraj, hrazeno 
z dotace č. 21/SML2417/SoPD/SPRP. 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 | Inzerce, distribuce: Mgr. Miroslav 
Pakosta, tel.: 602 464 749, e-mail: info@mediaconcept.cz 
| Nevyžádané příspěvky nevracíme, neoznačené fotografie 
pocházejí z archivu redakce.
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ANKETA Seniorů s exekucí ubývá

Ústecký kraj/Praha – Lidí 
s exekucí na starobní, inva-
lidní či pozůstalostní důchod 
v posledních dvou letech 
v Česku ubývá. Zatímco před-
loni na konci prvního čtvrt-
letí Česká správa sociálního 
zabezpečení evidovala přes 
90 400 penzistů s exekuč-
ní srážkou, letos jich bylo 
72 300. Vyplývá to z údajů 
úřadu.

ČSSZ vyplácela na kon-
ci března přes 2,86 milionu 
důchodů. Starobní penzi mělo 
2,39 milionu lidí, invalidní 
414 900. Penze v posledních 
letech rostou víc, než nařizuje 
zákon. Na konci prvního čtvrt-
letí průměrný starobní dů-
chod činil v Česku 15 351 ko-
run, přičemž v Ústeckém kraji 
to na konci loňského roku 
bylo průměrně 14 325 ko-
run. V minulých letech počet 

důchodů s exekucí rostl. Na 
konci roku 2003 se jednalo 
o 21 561 lidí, v roce 2010 už 
to bylo přes 50 000 a o čtyři 
roky později přes 75 000 pen-
zistů. Předloni mělo exekuci 
na důchod kolem 86 500 se-
niorů, loni pak 70 400. 

Sociální správa v břez-
nu srážela z důchodu peníze 
22 935 seniorům a 21 178 se-
niorkám. Mužům úřad strhá-
val v průměru 2 688 korun 
a ženám 2190 korun. Nejvyšší 
srážku měli senioři a senior-
ky v Moravskoslezském kraji. 
Exekuční srážky se řídí buď 
nařízením soudu či exekuč-
ním příkazem exekutora, 
nebo rozhodnutím ze správní-
ho, konkurzního či insolvenč-
ního řízení. Srážení částky 
z důchodu může úřad ukončit 
až po splacení dluhu a úroků 
i nákladů na řízení. ■ sl
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ZPRÁVY

Hledají se inspirativní  
a výjimeční senioři

15 tisíc přesáhl důchod 
v pěti okresech kraje

V domovech jsou volná místa

Mezinárodní hry se zase musí kvůli covidu odsunout

Plánují domy pro seniory se školkou 

Přisedla si k seniorce 
a obrala ji o peněženku

Ústecký kraj – V domovech 
pro seniory mají volnější 
kapacity. Jedním z důvodů 
je, že řada rodin se během 
pandemie rozhodla, že bude 
o seniory kvůli možné nákaze 
pečovat sama doma. I díky na-
řízeným home office měli lidé 
více prostoru se o svého seni-
ora postarat. Dalším důvodem 
byla úmrtí lidí s covidem. 

„V domovech musely být 
vyčleněny covid zóny, takže 
musela být volná lůžka k dis-
pozici. Navíc během covi-
du nastala větší úmrtnost. 
A i když žadatelé v pořadní-
cích byli, tak ne vždy chtěli 

nastoupit a spíš vyčkávali,“ 
vysvětluje vedoucí krajské-
ho odboru sociálních věcí 
Petra Lafková. Kapacity se 
tak uvolnily i kvůli tomu, že 
se senioři strachovali jít do 
domovů kvůli šířící se náka-
ze. Navíc měli obavy, že se 
nebudou moci vídat s blízký-
mi. Zájem o pobytové služby 
celkově poklesl, ale už se 
to začíná měnit. „Pobytové 
služby oslovují všechny, co 
mají v pořadníku a splňují 
podmínky. A my věříme, že 
se v horizontu několika měsí-
ců situace narovná a zařízení 
budou zase plně obsazená,“ 

dodává Petra Lafková. Řada 
rodin se rozhodla o seniory 
postarat doma. Mimořád-
ně žádané tak byly a jsou 
pečovatelské služby a služby 
osobní asistence, které působí 
v terénu. 

„Dlouhodobě se setkáváme 
s tím, že je po těchto služ-
bách velká poptávka. Umož-
ňují soběstačným seniorům 
zůstávat co nejdéle ve svých 
domovech,“ uvedla vedoucí 
sociálního odboru a dodala, 
že v současné době tyto služ-
by v podstatě fungují sedm 
dní v týdnu, a to každý den až 
do večerních hodin. ■ gz

Ústecký kraj/Praha – Cenu 
Senior roku pro výjimečné 
seniory a jejich kluby vyhlásil 
projekt SenSen. „Jsem pře-
svědčená, že inspirativních 
lidí žije kolem nás spousta. 
Pomozte nám je najít, pošlete 
nám tipy na aktivní a obě-
tavé seniory, kteří neváhají 
nabídnout pomocnou ruku 
druhým. Zaslouží si, aby se 
o nich vědělo,“ říká za pořa-
datele ředitelka Nadace Char-
ty 77 Božena Jirků.

Nominace podávejte elek-
tronicky na www.sensen.cz 
do dvou kategorií – Senior 
roku a Nejlepší klub roku. 
Návrhy mohou posílat seni-
orské kluby, společenské or-
ganizace, nezisková sdružení, 
samosprávy obcí, měst, krajů, 
školy všech stupňů, stálé kul-
turní a sportovní organizace, 
a to nejpozději do 31. červen-
ce. Jedna významná osobnost 
v seniorském věku i letos 
vstoupí do Zlaté síně SenSe-
nu. Patronkou akce je hereč-
ka Simona Stašová a slav-
nostní vyhlášení proběhne 
8. října v Pražské křižovatce. 
■ gz

Ústecký kraj – Koronaviro-
vá opatření zasáhla i setkává-
ní seniorů. Kvůli pandemii se 
znovu přesouvají Mezinárodní 
sportovní hry seniorů, jež měl 
hostit v září Most a které se od-
kládaly už loni. 

„Hry měly proběhnout 
letos v září, ale protože nám 
situace na jaře nedovolila 
uspořádat okresní a krajská 
kola sportovních her, tak se 
mezinárodní také neusku-
teční,“ vysvětluje místopřed-
sedkyně krajské rady seniorů 

Květoslava Čelišová a doufá, 
že se je podaří uspořádat příští 
rok. Pokud to epidemická situ-
ace dovolí, tak se ale u příle-
žitosti Dne seniorů uskuteční 
krajská oslava svátku seniorů 
v mosteckém divadle. Během 
ní se vyhlásí i vítězi soutě-
že Senior Art a Nejaktivnější 
klub regionu. „Krajský den 
seniorů se uskuteční 30. září. 
Z každého okresu bude vypra-
ven autobus, který seniory na 
místo dopraví. Senioři se mů-
žou těšit na pořad s písněmi 

Den seniorů Most hostil opakovaně. Foto: sl

Vizualizace: bodarchitekti.cz 

z 60. let,“ přibližuje Kvě-
toslava Čelišová a dodává, že 
o tom, zda proběhne i soutěž 
Babička roku, zatím konečné 
rozhodnutí nepadlo. ■ gz

Chomutov – Policisté šetří 
krádež, ke které došlo v cen-
tru Chomutova. Neznámá 
žena si měla přisednout na 
lavičku u obchodního centra 
Chomutovka k seniorce a ze-
ptat se jí, kolik je hodin. Pak 
se jí měla vyptávat i na další 
věci a po chvíli se z lavičky 
zvedla a odešla.

„Následně 74letá žena zjis-
tila, že jí z kabelky položené 
na lavičce zmizela peněžen-
ka. V té měla kromě finanční 
hotovosti ve výši 1 500 korun 
i platební kartu a další věci,“ 
řekla policejní mluvčí Miro-
slava Glogovská. Neznámá 
žena  zřejmě využila chvíle 
nepozornosti a peněženku 
z otevřené kabelky vytáhla.

Policie radí seniorům, aby 
nosili doklady, peníze, klíče, 
mobilní telefony a další cen-
nosti v tašce nebo kabelce, 
která má několik vnitřních 
kapes pro jejich oddělené 
umístění a hlavní zapínání 
má na zip. ■ sl

Česká Kamenice – Propojo-
vání generace seniorů a dětí je 
v současné době stále častější. 
Zajímavý projekt připravuje 
českokamenická radnice. Na 
místě, kde stávala továrna, plá-
nuje postavit dva samostatné 
domy pro seniory, kde bude 
mít zhruba čtyřicítka klientů 
vlastní byty. Součástí stavby by 
v budoucnu měla být i mateř-
ská škola, která přispěje k pro-
pojení generací. O podobě 
komunitního domu rozhodla 

soutěž, ve které zvítězilo studio 
Bod. Autor návrhu architekt 
Vojtěch Sosna vysvětlil, že lidé 
budou v objektu fungovat au-
tonomně, a pokud budou mít 
potřebu se družit, tak budou 
mít k dispozici velké společen-
ské místnosti. 

Celkové náklady radnice 
odhaduje na 60 až 70 milionů 
korun. A podle starosty Jana 
Papajanovského by se mohlo 
začít stavět příští rok, pokud 
město získá dotaci. ■ gz

Ústecký kraj – Průměrný sta-
robní důchod v Česku překročil 
letos hranici 15 tisíc korun. Na 
konci prvního čtvrtletí vyplá-
cela Česká správa sociálního 
zabezpečení v průměru starob-
ní penzi 15 351 korun. V Ús-
teckém kraji průměrná penze 
nepřekročila patnáctitisícovou 
hranici jen v okresech Děčín 
a Louny, a naopak nejvyšší je 
na Mostecku, a to 15 455 ko-
run. Důchody se zvyšovaly 
v lednu v průměru o 839 ko-
run. Výdaje sociální správy na 
starobní penze za první kvartál 
činily 106,2 miliardy. Vyplá-
cených důchodů po dlouhých 
letech poprvé meziročně ubylo, 
a to o 26 900, bylo jich zhruba 
2,39 milionu. Podle expertů je 
důvodem koronavirová epide-
mie. Zemřelo výrazně víc lidí 
než v předchozích letech. ■ sl



5

ZPRÁVY

Miniobálka je nový pomocník

Lounská křídlovka
s králem dechovky

Louny – Přátelé české 
dechovky si užijí festival 
Lounská křídlovka. V rámci 
festivalu zazpívá král české 
dechovky Josef Zíma a Loun-
ská třináctka. Akce se koná 
11. července od 15:00 hodin 
v letním amfiteátru lounského 
parku a v případě nepřízni-
vého počasí v Pavilonu A. 
Vstupné je 100 korun. ■ gz

POZVÁNKA

Chátrající domov se oprav hned tak nedočká

Opravená kaplička 
dostala nové schody

Ústecký kraj – Projekt Se-
niorská obálka pomáhá už 
tři roky záchranářům v péči 
o seniory v nepříznivé situaci. 
Informace o zdravotním stavu 
je ale důležité mít stále u sebe 
a kapesní verzi tiskopisu může 
mít každý třeba v peněžence. 

Seniorské obálky získají 
zájemci na svém městském či 
obecním úřadě, u poskytova-
telů sociálních a zdravotnic-
kých služeb, v knihovnách, 
seniorských klubech. „Někte-
rá města v Ústeckém kraji, 
jako například Litoměřice, je 
nabízí seniorům také v in-
formačním centru. Určitě si 

Seniorské obálky, pokyny k je-
jich užívání a leták lze zdarma 
stáhnout na webu Ústeckého 
kraje www.kr-ustecky.cz, zá-
ložka Senioři a handicapova-
ní/Senioři,“ přibližuje vedoucí 
krajského odboru sociálních 
služeb Petra Lafková. 

Vlastník Seniorské obálky 
v ní uvede údaje o zdravot-
ním stavu, užívaných lécích, 
alergiích a kontakty na blízké 
osoby. Obálku umístí na vnitř-
ní stranu dveří od bytu nebo 
na lednici. Miniobálka se díky 
rozměrům vejde do peně-
ženky či kapsy, a tak ji lidé 
mohou mít neustále při sobě. 

Foto: Filip Klieštík

Informace uvedené v Seni-
orské obálce mohou ušetřit 
záchranářům čas, když jde 
o život pacienta. Obě obálky 
jsou aktuálně navíc vybaveny 
informacemi o očkování maji-
tele. ■ gz

Ústecký kraj – Domov pro 
seniory v Milešově, který sídlí 
v prostorách bývalého mile-
šovského zámku, je dlouho-
době ve špatném technickém 
stavu. Proto je nutné najít jiné 
prostory. V domově se speci-
alizují na péči o seniory s po-
ruchami kognitivních funkcí. 
O budoucnosti domova jedna-
li zástupci kraje s Jindřichem 
Vinklerem, ředitelem Centra 
sociální pomoci Litoměřice, 
pod který domov spadá. Nevy-
hovující stav domova kraj řeší 
od roku 2014.

„Původně bylo v plánu 
postavit nový objekt v neda-
lekém Velemíně, do něhož by 

Krásná Lípa – Turistickou in-
frastrukturu v regionu vylepšu-
je krásnolipský turistický klub, 
který navázal na činnost Hor-
ského spolku pro nejsevernější 
Čechy, jenž v regionu působil 
od roku 1885 až do začátku 
druhé světové války. 

Po úspěšné záchraně kaplič-
ky sv. Anny klub vystavěl repli-
ku kapličky sv. Antonína. „Loni 
klub postavil na Vlčí Hoře re-
pliku kapličky sv. Antonína Pa-
duánského a letos díky veřejné 
sbírce jsme zakoupili na míru 
zhotove-
né žulové 
schody,“ 
říká Vác-
lav Hieke 
z krásno-
lipské-
ho klubu 
turistů. Ve 
spolupráci 
s městem se příznivcům po-
dařilo do krajiny vrátit objekt, 
který dotvářel po léta její ráz. 
„Práce probíhaly formou dob-
rovolných brigád. Cihly členové 
klubu nabourali svépomocí, 
řezivo poskytlo město ze svého 
lesa, oltář v podobě vitráže vě-
novali dárci,“ popisuje Václav 
Hieke a dodává, že nové schody 
byly osazené v červnu. ■ gz

Očkování se vrátí do nemocnic
Ústecký kraj – Od začátku 
očkování proti koronaviru se 
celkový počet vyočkovaných 
dávek v Ústeckém kraji do 
druhé poloviny června pře-
houpl přes 545 tisíc. A zhruba 
200 tisíc lidí dostalo obě dáv-
ky vakcíny. 

„Překonání hranice půl 
milionu dávek nás velmi těší, 
je za tím ohromný kus práce 
všech lidí, kteří se na očko-
vání podílejí. Nejvíc nás ale 
těší zájem lidí o očkování,“ 
říká hlavní hygienička Krajské 
zdravotní Dana Vaculíková. 
Největší zájem o očkování byl 
podle ní v kategorii lidí star-
ších osmdesáti let a nejčastěji 
se lidé očkují ve velkokapacit-
ním centru v budově bývalého 

univerzitního rektorátu v Ústí 
nad Labem, kam denně přijde 
až jeden tisíc lidí.

Nejvíce se v Ústeckém kraji 
očkuje látkou od firmy Pfizer/
BioNTech, má ji zhruba 84 % 
lidí. Vakcínu od společnosti 
AstraZeneca dostalo zatím asi 
8 % lidí, Modernu 7 % a vakcí-
nu od firmy Johnson & John-
son 1 %.

Kraj během léta postup-
ně uzavře dosavadní velká 
očkovací centra a přesune je 
zpět do nemocnic. Už koncem 
července by měla ukončit vel-
kokapacitní činnost očkova-
cí centra v Teplicích a Rum-
burku. Koncem srpna pak 
v Litoměřicích, Mostě, Děčíně 
a Ústí nad Labem. ■ gz

Makovice Kalichu  
ukryla poselství
Litoměřice – Poselství příš-
tím generacím umístili do 
makovice věže Kalich v Lito-
měřicích. „V dopise budoucím 
generacím je uvedeno, že jsme 
převzali krásně postavené 
město s mnoha památkami, 
o které se staráme i nadále. 
Bohužel v tuto dobu prožívá-
me komplikované chvíle spo-
jené s pandemií, věřím však, 
že vše se nakonec dobře vy-
vine,“ uvedl starosta Ladislav 
Chlupáč. Během rekonstruk-
ce střešní krytiny věže tým 
odborníků v květnu vyjmul 
z původní makovice poselství 
generace z 18. a 19. století, 
které je nyní v rukou archivá-
řů a restaurátorů. ■ gz

se přesunula celá tato sociální 
služba. Vybudování nového 
domova by stálo 150 milio-
nů korun, na což v součas-
né době nemá kraj finanční 
prostředky. Je proto nutné 
najít jiné řešení, které bude 
vyhovovat všem stranám,“ 
řekl náměstek hejtmana Jiří 

Kulhánek a dodal, že se poda-
řilo zaměstnancům domo-
va vysvětlit nastalou situaci 
s tím, že byla navržena alter-
nativní řešení. Podle krajské-
ho radního Jana Růžičky je 
vybudování nového centra 
ve Velemíně v příštích letech 
stále ve hře. ■ gz
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SENIORSKÉ LISTY

Bridž, izraelské tance i počítače,  
senioři se v domě dětí nenudí
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• komplex služeb v domově pro seniory i v domově  
pro osoby se zdravotním postižením (bydlení,  
celodenní strava, zdravotnická, sociální a volnočasová péče)

• pečovatelská služba 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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Ústí nad Labem – Nejen 
dětem, ale i seniorům nabízí 
ústecký Dům dětí a mládeže 
a Zařízení pro další vzdělává-
ní pedagogických pracovníků 
pestrou škálu zájmových akti-
vit. Kreativní činnosti jako je 
výtvarný kroužek pro seniory 
zaměřený na kresbu a malbu, 
keramika. Klub dovedných ru-
kou, který je určen seniorům se 
zájmem o pletení, háčkování, 
patchwork, paličkování a šití. 

Nechybí oblíbené Izrael-
ské kolové tance, hraní bridže, 
cviky proti bolestem zad, jóga, 

výpočetní technika a mnohé 
další.

Na školní rok 2021–2022 
je tak připraveno pro děti i pro 
seniory celkem 343 kroužků - 
sportovní, taneční, dramatické, 
hudební, muzikálové, jazykové, 
rukodělné, mediální, předškol-
ní, počítačové, technické, turis-
tické, přírodovědné a výtvarné 
kroužky. Kompletní nabídka, 
bližší informace a možnost 
přihlášení na www.ddmul.cz. 
V nabídce domu dětí je i 82 let-
ních táborů - 60 příměstských 
a 12 pobytových. Ve spolupráci 
se Sdružením dětí a mládeže 
TILIA a za finanční podpory 
Ministerstva školství nabízíme 
10 letních vzdělávacích kempů.

Dům dětí a mládeže se se 
složitým covidovým školním 
rokem 18. června 2021 rozlou-
čil akcí Ahoj léto, ahoj prázd-
niny, které se zúčastnilo na 
600 dětí a přátel DDM. ■ pr

28. srpna, 14:00–18:00 
 LOUČENÍ S LÉTEM – Střekovské nábřeží
1. září, 10:00–18:00 
 KROUŽKOFEST 2020 – OC Fórum – nabídka zájmových  
 kroužků s programem
8. září, 16:00–18:00 
 ZAČÍNÁME NANEČISTO – DDM – Den otevřených dveří 

PŘIPRAVOVANÉ AKCE
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ZPRÁVY

Řidiči senioři nebourají často, 
ale následky jsou závažnější
Ústecký kraj – Řidiči v se-
niorském věku jsou zkušení, 
bourají proti jiným věkovým 
skupinám nejméně, ale ze sta-
tistik dopravní nehodovosti vy-
plývá, že následky jejich nehod 
jsou závažnější. Senioři loni 
byli u 13 procent dopravních 
nehod, u smrtelných incidentů 
tvořili podíl 19 procent.

Senioři za volantem by měli 
vědět, že každé zaváhání, opož-
dění reakce nebo delší pře-
mýšlení může vést k dopravní 
nehodě. Starší řidiči si často 
neuvědomují, že se stávají ri-
zikovým faktorem. Neumějí se 
například přizpůsobit tempu 
a hustotě provozu, některým 
dělá problémy rychle reagovat 
na aktuální dopravní situaci. 

„Vznikají tak nebezpečné 
situace, protože nedočkavci za 
nimi následně předjíždějí na 
nepřehledných a nebezpečných 
místech a jejich neodpovědné 

počínání často končí dopravní 
nehodou. Bohužel mladší řidiči 
na způsob jízdy seniorů často 
reagují blikáním nebo houká-
ním. Znervózní je tím, a oni 
začnou dělat další zbyteč-
né chyby,“ vysvětlil doprav-
ní expert Jan Pechout. Řada 
seniorů si podle něj nechce 
skutečný stav připustit. „Bo-
hužel jsou to záležitosti, kde 
se projevuje takzvaný plíživý 
efekt. Když si zlomíte nohu, 
je změna rychlá a bolestivá, 
a proto ji vnímáte. Zhoršování 

zraku, prodlužování reakční 
doby nebo omezení hybnosti 
ale nikoli,“ doplnil. 

Řidičům nad 65 let umož-
ňuje projekt Jedu s dobou ab-
solvovat kurz, kde si vyzkou-
ší zásady krizového brzdění 
na různém povrchu vozovky, 
zvládání smyku, manévrování 
s vozidlem za různých okol-
ností. Nejbližší termíny kurzů 
na mosteckém polygonu jsou 
18. července a 22. srpna. Re-
gistraci najdete na webu  
www.jedusdobou.cz. ■ gz

Návrh na zvýšení 
důchodů dostal šanci
Ústecký kraj/Praha – Sně-
movna dala šanci vládnímu 
návrhu na dodatečné zvýšení 
důchodů od ledna o 300 ko-
run nad zákon-
nou valorizaci. 
Novela ale ještě 
musí projít ně-
kolikaměsíčním 
schvalovacím 
procesem v obou 
parlamentních komorách. 

Měsíční penze by pod-
le zákonných pravidel měly 
vzrůst od ledna podle minis-
tryně práce a sociálních věcí 
Jany Maláčové v průměru 
o 458 korun. Dalších 300 ko-
run navíc by mělo podle 
předlohy putovat do zásluho-
vé části důchodu. Navýšení 
by tak bylo trvalé a částka by 
každý další rok při valoriza-
ci o určité procento rostla. Ke 
konci letošního prvního čtvrt-
letí činila průměrná starobní 
penze 15 351 korun. Dodateč-
né přidání by příští rok stálo 
podle podkladů 10,6 miliardy 
korun. ■ sl

Projekt EUC Kliniky Ústí nad Labem  
Magnetická rezonance se blíží ke konci.  

Od července 2021 Vám tak budeme 
moci nabídnout vyšetření kolen, 
ramen, páteře, hlavy, prsou, 
prostaty a další. Po zkušebním 
provozu v prvních červencových 
dnech Vás budeme informovat 
o termínu zahájení provozu 
a o kontaktech na objednání, 
včetně možnosti objednání on-line. 

Máme nasmlouvány tyto 
pojišťovny: VZP, OZP, ZP MV, ZP 
ŠKODA, RBP.

Objednací doby budou opravdu 
rychlé. Těšíme se na viděnou!

 EUC KLINIKA ÚSTÍ NAD LABEM S.R.O. 

MAGNETICKÁ REZONANCE 
EUC KLINIKA ÚSTÍ NAD LABEM
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INZERCE
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ROZHOVOR

Jiří Žáček: Nerad bych se dočkal toho, že bych umřel nudou
Patří mezi naše 
nejznámější básníky. Jeho 
verše plné vtipu znají už 
malé děti. Chomutovský 
rodák Jiří Žáček tráví čas 
na chalupě ve Frýdlantu 
a do šuplíku hromadí další 
básničky.

GABRIELA ZLÁMALOVÁ

Spisovatel, básník, ale i autor učebnic Jiří Žáček se narodil 
6. listopadu 1945 v Chomutově. Dětství a školní léta prožil ve 
Strakonicích. Vystudoval Střední průmyslovou školu stavební ve 
Volyni a stavební fakultu ČVUT v Praze. Pracoval jako redak-
tor nakladatelství Československý spisovatel, v nakladatelství 
Carmen a v časopise Vlasta. Od roku 1994 je spisovatel na volné 
noze. Vydal desítky básnických sbírek či knih pro děti. V roce 
1987 se stal zasloužilým umělcem, v roce 2011 získal Cenu Jána 
Smreka a v 2015 medaili za zásluhy od prezidenta. Žije v Praze, 
má dvě děti a dvě vnučky. Je vdovec, jeho ženou byla akademic-
ká malířka Eva Žáčková.

PROFIL

Jste chomutovský 
rodák, jaký je váš vztah 
k Ústeckému kraji? 
Jezdíte sem, máte tu 
přátele, rodinu?

Čím jsem starší, tím víc 
si uvědomuji, že jsem rodák 
z Krušných hor. Ten kraj má 
v sobě nějakou tajemnou ma-
gii, o níž vědí i čeští filmaři, 
kteří tam rádi natáčejí. Bohu-
žel už jsem na výlety do Kruš-
nohoří trochu starý a rozha-
šený, ale na sever jezdím – do 
Frýdlantu na chalupu. 

Měl jste rád literaturu už 
jako dítě?

Nejzázračnější kniha mého 
dětství je Erbenova Kytice. 
Každý rok si z ní přečtu aspoň 
jednu baladu. Kam se na ně 
hrabou autoři hororů!

Vystudoval jste stavební 
fakultu ČVUT. Co 
rozhodlo o tom, že jste se 
stal básníkem?

Básničky jsem psal od 
svých patnácti, ale byly to spíš 
legrácky, epigramy na kantory 
a tak. Kvůli kamarádům jsem 
vystudoval stavební průmys-
lovku, a to pak člověk skončí 
na stavební fakultě. Víc než 
inženýrské vědy mě zajíma-
la literatura, ale teprve od 
roku 1992 jsem se začal živit 
psaním. 

A co na to říkali  
rodiče?

Rodiče mi zpočátku moc 
nefandili, profese inženýra 
jim připadala perspektivnější, 
ale nakonec mi fandili.

Vzpomínáte si na první 
knihu, kterou jste vydal? 

Aby ne, první knížka je jako 
první láska. Ale první lásku si 
můžeme celý život idealizovat, 
kdežto první knížku časem 
vnímáme kriticky. Měl jsem 
počkat a vydat až svou třetí 
sbírku básní.

Kdy jste začal věřit, že se 
psaním uživíte?

Po své páté knížce, která 
vyšla v nákladu pětadvacet 
tisíc výtisků. To už se z ho-
noráře dá vyžít.

Co vás v poezii 
inspiruje? O čem píšete 
úplně nejraději?

Nejlepší inspirace je láska, 
nejen ta erotická, ale i lás-
ka k přírodě, ke zvířatům, 
k umění. Ale jako inspirace 
poslouží i televizní aktuality. 

Máte nějakou múzu?
Bez múz to nejde a lepší 

je mít jich několik než jed-
nu. Ta nejprvnější, se kterou 
jsem prožil čtyřiačtyřicet let, 
mi zemřela před sedmi roky. 
Ale mám i dceru, dvě vnučky 
a pár přítelkyň.

Tou múzou byla vaše 
manželka, akademická 
malířka Eva Žáčková. 
A ta vám knihy často 
ilustrovala. Jak se vám 
spolupracovalo? Nebylo 
to někdy náročné? Když 

třeba manželka měla 
jinou představu než vy…

Manželky obvykle mívají 
jiné představy než manželé. 
Z toho pak vznikají domá-
cí války o to, kdo má prav-
du. Moje žena byla vzácný 
typ ženy, která nepotřebuje 
dokazovat manželovi, že je 
blbec, protože mi fandila. 
A já jsem zase fandil jí, ale 
chvilku mi trvalo, než jsem 
se to naučil.

Jak na vás literatura 
působí? Je pro vás psaní 
knih spíše odreagování, 
nebo naopak dřina?

Psaní je pro mě způsobem 
přemýšlení, bez pera nebo 
počítače mi to nemyslí. Ale 
je to i způsob, jak se bránit 
demenci – když trénujete 
mozek, alzheimer si na vás 
netroufne. Ale psaní je pro 
mě i radost, protože do-
sti často vymyslím něco, co 
bych od sebe nečekal. Mož-
nost překvapovat sám sebe 
je zázračná. Nerad bych se 
dočkal toho, že bych umřel 
nudou.

Chomutovský rodák Jiří Žáček píše rád básničky pro děti, protože psát pro děti je veselejší. Foto: archiv JZ



9

ROZHOVOR

Jiří Žáček: Nerad bych se dočkal toho, že bych umřel nudou
Je rozdíl mezi psaním 
básniček pro děti a pro 
dospělé?

Hlavní rozdíl je v tom, že 
psát pro děti je veselejší.

Máte syna a dceru, dnes 
i vnoučata. Mají vaši 
blízcí vztah k poezii?

To byste se musela zeptat 
jich, ale věřím, že poezie je 
nakažlivá. 

Čeká v knihkupectvích 
na čtenáře nějaká vaše 
nová kniha nebo máte 
nějakou rozepsanou?

Zrovna v květnu vyšlo 
druhé vydání výboru z mé 
poezie „Co oči nevidí“. Jde 
o lyrické básně ze všech 
mých sbírek. Mají většinou 
vážný obsah, ale v celku bás-
ně rozdávají radost a vzruše-
ní. A v šuplíku se mi pomalu 
hromadí básničky, za rok za 
dva nebo za tři z nich bude 
nová sbírka. Anebo třeba 
nebude. 

Když to situace dovolí, 
děláte stále autorská 
čtení?

Rakovina mě před šest-
nácti lety připravila o hla-
sivky a bez nich to nejde. 
Sice jsem se jakž takž naučil 
mluvit, ale na čtení poezie to 
není, to bych si čtenáře spíš 
odradil.

V době omezení kolem 
koronaviru jste loni 
na podzim oslavil 
pětasedmdesátiny. Jaké 
období života považujete 
za nejlehčí?

Nejšťastnější mi připadá 
období mezi třicítkou a čtyři-
cítkou, to člověk bývá zdravý, 
úspěšný, milovaný, má děti, 
které ho nabíjejí energií, 
a dobré přátele, kteří mu ne-
dovolí zpáprdovatět. 

Je něco, co vám 
v důchodovém věku 
chybí?

Spíše kdo než co – k stá-
ru nám umírají přátelé a naši 
nejbližší.

Jak se podle vás žije 
seniorům v Česku?

Mně osobně se žije při-
měřeně, ani si nestěžuju na 
mizerný důchod, protože si 
něco vypíšu. Občas ale slyším 
o mladých pitomcích, kteří 
vyčítají seniorům, že je muse-
jí živit; jestli z podobných ná-
zorů nevyrostou, svět nebude 
dobrým místem k narození.

Dá se říct, že vás psaní 
nabíjí a dodává vám 
energii?

V pokročilém středním 
věku je důležité zaměstná-
vat mozek, aby si na nás ne-
troufl dr. Alzheimer. Tělo ať 
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si lenoší, ale hlava má mít 
pohotovost.

Jak se udržujete 
v kondici? Stihnete 
i odpočívat?

Udržovat se v kondici ve 
fitcentrech je riskantní, člo-
věk si snadno ublíží, zlomí 
si ruku nebo nohu, případně 
natrhne sval, rozumnější je 
udržovat v kondici svého du-
cha, ono se tělo přizpůsobí. 

Co rád děláte ve volných 
chvílích?

Ve volném čase čtu, cha-
lupařím, chodím do lesa, 
a kdybych žil u moře, bráz-
dil bych oceán na nějakém 
skromném škuneru. 

Prozradíte nějaké vaše 
plány do budoucna?

Nechytit koronavirus 
a nezblbnout. To úplně 
stačí. 
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Na DubFestu  
se nikdo nenudil

Hudební odpoledne 
nejen pro seniory

Čížkovická výprava na výstavu kaktusů

Ve Vědomicích se rozjelo zentanglování

Seniorky Domova důchod-
ců Čížkovice navštívily zámek 
Libochovice, kde se konala již 
58. výstava kaktusů a suku-
lentů Klubu pěstitelů kaktusů 
a sukulentů z Roudnice nad 
Labem. Dámy obdivovaly jak 
místní zámecký park s krás-
nou fontánou, tak i volně 
pohybující se zámecké pávy. 
Největší radost a zážitek měly 
z výstavy kaktusů a hezky 
udržovaného skleníku.

Při příchodu do sklení-
ku nevěděly, kam se dřív 
podívat. Z rozličných tvarů, 
velikostí i barev nádherně 
rozkvetlých kaktusů i suku-
lentů přecházel zrak. Senior-
ky se díky výkladu dověděly 

mnoho informací o klubu, 
o pěstování kaktusů a suku-
lentů nebo i o zvláštnostech 
roubování. Dověděly se také, 
že pro tento klub je pořádání 

výstav důležité a zásadní. Fi-
nance získané pořádáním vý-
stav slouží na provoz klubu, 
nájmy prostor, či na nákup 
pomůcek. Protože se dámy do 
rozhovoru s pěstiteli aktivně 
zapojily, pořadatelé výstavy 
byli tak hodní, že jedna z nej-
větších obdivovatelek dostala 
na památku kaktus zdarma. 
Byla velmi nadšená a dojatá 
zároveň. Aby klub i přes tento 
dar podpořily, další kaktusy 
si ještě po prohlídce dokou-
pily. Jelikož bylo nádherné, 
slunečné počasí, seniorky se 
šly po výstavě občerstvit do 
nedaleké kavárny. 

■ Michaela Hrnčířová, 
Domov důchodců Čížkovice

Stejně jako vloni bylo i le-
tos pořádání DubFestu ohro-
ženo pandemií covidu a stejně 
jako vloni se situace natolik 
zlepšila, že jsme už o čtvrtý 
ročník festivalu nepřišli. Po 
zahájení paní ředitelkou Evou 
Šulcovou a starostkou města 
Jirkova Darinou Kováčovou 
přijel náš host až z Ameriky 
„Elvis Presley“. Po úvodní pís-
ni za doprovodu jeho taneční 
skupiny již po dlouhé době 
hrála skupina Úlet. Během 
festivalu bylo předáno drobné 
poděkování našim dobrovol-
níkům a poděkování členům 
Veteran clubu, kteří již podru-
hé přivezli našim klientům na 
ukázku něco z jejich vozové-
ho parku. Dokonce i sluníčko, 
ve které jsme již ani nevěřili, 
nám přálo. 

■ Blanka Koblicová, MěÚSS Jirkov

Distanční – tohle slovo se 
v poslední době objevovalo 
na každém kroku. Vychází ze 
slova distance = vzdálenost. 
A v letošním roce nuceně 
všechno probíhalo „vzdále-
ně“. Pro seniorky z Vědomic, 
které se schází každý týden 
v kavárničce ve vědomické 
knihovně, to bylo smutné. Při 
každé návštěvě si dáme ka-
fíčko, popovídáme, půjčíme 
knížky a několikrát do roka 
máme tvořivou dílnu. Jak to-
hle dělat na distanc? Připoje-
ní k internetu má jen zlomek 
z nich. Tudy cesta nevedla. 
A tak jsem vzala prádelní koš, 
do něj naložila tašky s kniha-
mi a své čtenáře jsem objíždě-
la autem. Tím bylo vyřešené 

půjčování knih. Další týden 
jsem jen vyměnila tašku pře-
čtených za tašku s novými 
knihami. Ale co s výtvarnou 
dílnou? I to se podařilo vy-
řešit. Do tašky jsem každé-
mu dala materiál a podrobný 
návod na vytvoření dílka. Pak 
jsem to opět rozvezla a bylo 
to. Pak už jsem jen čekala na 
informace o tom, jak se komu 
dílo podařilo. Na podzim jsme 
tak malovaly na listy, před 
Vánoci jsme vyráběly hvězdu 
z papírových sáčků, na jaře 
pak panáčka s trávou místo 
vlasů. Aby nám doma neby-
la dlouhá chvíle, tak všichni 
dostali návod na Zentangle. 
Jedná se o druh výtvarné-
ho umění. Zentanglování je 

vhodné pro všechny, kteří si 
chtějí odpočinout a zrelaxo-
vat. Je vhodný jak pro dospě-
lé, tak pro seniory i děti. Roz-
víjí se fantazie, představivost, 
zlepšuje se jemná motorika, 
zklidňuje a také uvolňuje na-
pětí. Na kreslení není potřeba 
mnoho pomůcek. Základem 
všeho je papír, tenký černý 
fix a obyčejná měkká tužka 
na stínování. Pro začáteční-
ky stačí papír a tužka nebo 
propiska. Tak tohle byla naše 
distanční výtvarná dílna. 
Snad už to slovo z našeho 
slovníku nadobro zmizí a my 
budeme opět tvořit spolu 
okolo stolu. 

■ Iva Fořtová, 
Knihovna Vědomice

V Bílině se opékaly buřty a zpívalo se u kytary
Pro pacienty LDN, klienty 

sociálních lůžek a rodinné pří-
slušníky uspořádala bílinská 
Hornická nemocnice s poli-
klinikou 17. června ve venkov-
ních prostorách nemocnice 
oblíbenou akci: „Opékání buř-
tů s hrou na kytaru“. Všichni 
se moc těšili, neboť doba covi-
dová dlouhý čas bránila všem 
společným akcím.

Počasí se vydařilo, pofuko-
val příjemný větřík. Usměvavé 
sestřičky pacientům s láskou 
opekly buřty na ohýnku a po-
dávalo se i chlazené neal-
koholické pivo. Naše mla-
dé studentky Katka a Klára 
nazdobily prostor výzdobou, 

kterou připravily děti z Ma-
teřské školky M. Švabinského 
a A. Sovy v Bílině.

Paní kuchařky upekly pa-
cientům výborný borůvkový 
koláč, myslely i na pitný režim 
a připravily dostatek šťávy. 
Naše dobrovolnice paní Jitka 

pomáhala, kde bylo potřeba. 
Pan Stanislav, paní Ivanka 
a paní Jitka zahráli pacien-
tům na kytary a společně 
zpívali. Pacienti se přidávali 
a vzpomínali na časy stráve-
né u táboráku se svými dětmi 
v mládí. Na kytaru také za-
hrála a zazpívala naše vrchní 
sestra paní Ivanka. Tleskali 
jsme všem. 

Tímto bychom chtěli moc 
poděkovat všem, kteří nám 
pomohli uspořádat krásný 
zážitek a vytvořili milé vzpo-
mínky na jedno čtvrteční 
odpoledne. 

■ Petra Jurašíková, koordinátor 
dobrovolnické činnosti

Pro seniory, ale nejen pro 
ně zahrají k tanci i poslechu 
v proluce na bílinském Míro-
vém náměstí. Jedno hudební 
odpoledne bude 22. červen-
ce, to zahraje Duo Hvozdovi, 
a to další 26. srpna se před-
staví Malá muzika z Chomu-
tova. Vystoupení začínají vždy 
v 15:00 hodin a vstupné je 
zdarma. 

■ Město Bílina

Sté narozeniny ve 
Velkém Březně

Ve velkobřezenském 
domově důchodů oslavila 
v těchto dnech sté narozeniny 
paní Marie Vitverová. Osla-
va proběhla ve velkém stylu. 
Nechyběl dort, květiny, dárky 
a vystoupení hudební skupiny 
OLI. Paní Marii k narozeni-
nám popřál ústecký primátor 
Petr Nedvědický a předsedky-
ně ústecké rady seniorů Kvě-
toslava Čelišová. 

■ Domov pro seniory 
Velké Březno



11

Z KLUBŮ

V Pohodě nadchly hity Karla Gotta i Václava Neckáře

Fotbal se dá hrát 
i v seniorském věku 

Pomohli jsme bouří 
zasaženému Stebnu

Jednu z červnových sobot 
zpestřil klientům Seniorcen-
tra Pohoda Dubí koncert pod 
okny. Obyvatelům domova, 
ale i zaměstnancům zvedl ná-
ladu a vytrhl je z každoden-
ních starostí mladý teplický 
zpěvák Libor Schlenz. „Dub-
ské seniorcentrum jsem si 
vybral, protože se mi líbí, jak 
připravují pro seniory bohatý 
program a pečují o ně s lás-
kou. Zpíval jsem tam i mi-
nulé jaro a moc se mi tam 
líbilo,“ říká Libor a dodává: 
„Koncert je určen nejen se-
niorům, ale i ošetřovatelům, 
na které se bohužel často za-
pomíná.“ Obyvatelé Senior-
centra Pohoda Dubí i perso-
nál si spolupráci s mladým 

zpěvákem pochvalují. „Kon-
cert se nám moc líbil. S Libo-
rem už jsme spolupracovali, 
je to úžasný, milý a pokor-
ný člověk a navíc nádherně 

zpívá,“ řekla sociální pracov-
nice domova Pavla Šulcová. 
„Moc děkujeme za krásný 
koncert.“ 

■ Seniorcentrum Pohoda Dubí

Senior Speciál Sport Tepli-
ce je tým fotbalu v chůzi 60+ , 
tedy walking fotbalu. Založili 
jsme jej v roce 2017. Za tento 
čas se zformoval do součas-
né podoby. Parta nadšených 
fotbalistů je organizačně jiš-
těná Pepou Býnou a odborně 
vedená kapitánem Fratiškem 
Frankem. Hoši pravidelně 
pracují na své dobré fyzické 
kondici společně, ale i indi-
viduálně. Pravidelně trénu-
jí, cvičí, běhají, jezdí na kole, 
chodí na dlouhé trasy. V zimě 
běžkují, lyžují i odhazují sníh, 
prostě pohyb a energie je je-
jich životní potřebou. Již dva-
krát se úspěšně účastnili Mis-
trovství republiky ve walking 
fotbale. Nelenili ani v době 
„koronáčové“ a po uvolnění 
pravidel opět intenzivně tré-
nují na hřišti. Účast a dobré 
umístění na červnovém tur-
naji Senior Fitness v Praze je 
pro ně krokem v přípravě na 
III. MR, které se připravuje na 
září. My tam budeme. Mluvím 
a píšu o celém našem fotbalo-
vém týmu s uznáním a úctou 
– poklona vaší vitalitě, páno-
vé. Jste skvělí. 

■ Helena Voctářová, 
Senzační senioři Teplice 

Sportovní hry jako náhrada za Filipovskou olympiádu
V našem domově probíhá 

každoročně několik tradičních 
akcí, které se staly neodmy-
slitelnou součástí kulturního 
a společenského života našich 
klientů. Největší akcí domova 
se staly Filipovské olympijské 
hry, kterých se účastní i druž-
stva ze spřátelených domovů. 
Poprvé se hry uskutečnily již 
v roce 1994. Zúčastnila se tři 
družstva a soutěžilo se v šes-
ti disciplínách na kulturním 
sále. Časem se navýšil nejen 
počet soutěžních družstev, 
ale i množství a rozmani-
tost jednotlivých disciplín, 
které probíhají na zahradě 
našeho domova. V roce 2019 

soupeřilo o vítězný pohár 
neuvěřitelných dvacet jedna 
týmů. V loňském roce bohužel 
musela být tato dlouholetá 
tradice z důvodu epidemio-
logických opatření zrušena.
Jinak tomu nebylo ani letos, 
a proto jsme pro naše klien-
ty uspořádali sportovní hry 
v podobném duchu, jako se 
odehrávaly kdysi na začátku 

jejich zrodu. Soutěžilo se na 
kulturním sále ve čtyřech 
disciplínách, a to v košíkové, 
dírkované, šule a ve shazování 
kuželek. Celkem se přihlásilo 
třicet klientů. Zvlášť soutěžili 
muži a zvlášť ženy, ale jinak 
každý sám za sebe. Všichni se 
snažili o co nejlepší výsledek 
a vzájemně se podporovali, 
a když jim to zrovna nevyšlo, 
brali to s úsměvem. Po vyhlá-
šení výsledků neodešel nikdo 
s prázdnou, kromě hlavních 
výher si každý účastník odne-
sl za svoji snahu a vytrvalost 
drobnou odměnu.

■ Kolektiv Domova Srdce 
v dlaních Jiříkov

Obyvatelům a zaměstnan-
cům našeho domova není 
osud obcí, které byly zasažené 
živelnou katastrofou, lho-
stejný. Proto klienti našeho 
domova uspořádali finanční 
sbírku na pomoc obyvatelům 
ze zasažených oblastí, zaměst-
nanci se ihned přidali. Vybra-
nou částku jsme zaslali obci 
Stebno. 

Všem dárcům moc děkuje-
me a všem, kteří byli zasažení, 
přejeme mnoho sil!

■ Kateřina Gregorová, 
Domov pro seniory Bukov

Nahoru a dolů Zadní zemí bez újmy na zdraví
České Švýcarsko, tak se 

tomu kraji říká, nás přivíta-
lo krásným slunečným dnem. 
Autobus z Děčína končí v Ja-
nově. Tady začíná naše pu-
tování. První kroky směřují 
na rozhlednu. 160 schodů na 
vyhlídkovou plošinu stálo za 
to pro krásný kruhový výhled. 
Přes golfové hřiště kolem Cí-
sařské lavičky, osadu Hájen-
ky, obec Růžová vystoupáme 
k nové rozhledně Růženka. 
Posvačíme a další úsek nejprve 
loukou kolem zvoničky, pak 
lesem ke kamennému Veroni-
činu kříži. Odtud je to jen kou-
sek do osady Kamenná Stráň. 
V příjemném udržovaném pro-
středí lesa a luk se zde ukrývá 

malé množství roubených 
chaloupek památkově chráně-
ných. Kolem kvetoucích pěni-
šníků se noříme do lesa a po 
chvíli jsme u Dolského mlýna. 
Kamenice má dost vody ke 
koupání. Někdo namočí jen 
nohy pro osvěžení, ale Hon-
za celé tělo. Libuje si, jak to 
bylo příjemné, i když studené. 

Překročíme Kamenici a smě-
řujeme po proudu k byvalému 
mostu na kostelní stezce. Pak 
stoupáme roklí kolem kapličky 
ve skále do Vysoké Lípy. Napo-
jíme se na „modrou“ ve směru 
Mezní Louka. Ještě u Zámečku 
je příroda svěží a neporušená. 
Přejdeme Vysoký most a je vše 
jinak, pořezané suché stromy. 
Vstup do Divoké soutěsky je 
zakázán kvuli padajícím stro-
mům. Poslední kilometr při-
pomíná vytěžený les po velkém 
polomu. Holina a pusto. Mezní 
Louka, občerstvení a nástup do 
autobusu. Začíná cesta domů. 
14 turistů ukončilo 15km cestu 
bez újmy na zdraví. 

■ Turisté z Litoměřic 
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Podbořanští už po šestnácté v soutěžním klání
V našem domově se usku-

tečnil již 19.ročník Soutěžní-
ho klání. Jedná se o tradiční 
akci, které se kromě obyvatel 
domova zúčastnilo také něko-
lik studentů Gymnázia a SOU 
Podbořany, kteří pomohli 
s organizací. V loňském roce 
se bohužel vzhledem k epide-
miologické situaci tato akce 
nekonala, o to více se všichni 
soutěžící těšili na tento roč-
ník. Všech 11 disciplín (např. 
správná trefa, šroubovaná, 

kuželky, aj.) si soutěžící užili. 
A to nejen díky příjemnému 
počasí a chladivému občer-
stvení…, ale především díky 
dobré náladě a sdílené rados-
ti. Celá akce skončila vyhlá-
šením výsledků a předáním 
hodnotných cen. Následovalo 
hudebně-taneční odpoledne 
za skvělého hudebního do-
provodu pana Třísky a paní 
Kudláčkové. Děkujeme za 
pomoc při organizaci této 
akce žákům Gymnázia a SOU 

Podbořany a paní Romaně 
Havrdové. Těšíme se na další, 
již 20.ročník. 

■ Domov pro seniory Podbořany 

Holandský billiard pro ty 
s dobrou muškou

Ještě nedávno byly kultur-
ní a společenské akce velmi 
omezené, a tak se na tuto akci 
všichni moc těšili, a to i proto, 
že díky sponzorskému daru od 
manželů Markupových jsme 
mohli pozvat jako hosta zná-
mého zpěváka Daniela Hůlku. 
Tímto chceme poděkovat za 
krásný dar, který si v podobě 
koncertu všichni velmi užili. 

Žateckým zazpíval Hůlka; byly i buřty na rožni a pivo

Seniorům učarovaly virtuální výlety světem

Zároveň děkujeme za výborný 
čokoládový dort. Na slavnosti 
nám k tanci a poslechu hrála 
hudební skupina Music band. 
Nechyběly ani tradiční buřty 
na rožni a pivo. K pohoštění 
přispěla také kuchyň, která 
pro všechny upekla sladké 
řezy. 

■ Domov pro seniory 
a Pečovatelská služba v Žatci

V našem domově v Mezibo-
ří jsme si užili holandský billi-
ard, což je velice chytlavá dře-
věná hra, ve které rozhoduje 
přesná muška a cit v ruce. Při 
samotné hře se nejen poba-
víme, ale také si procvičíme 
svou přesnost, soustředění 
a taktiku. Proto máme tuto 
hru ve velké oblibě a pravidel-
ně se k ní vracíme. 

■ Domov sociálních služeb 
Meziboří

„Jéžišmarja, ještěže se dr-
žím, teď jsem málem spadla do 
vody. A co je to támhle? Něja-
ká kaplička? Bože, to je krása. 
A těch lidí na mostě, ahóóój 
všichni,“ mává na kolemjdou-
cí paní Hanka. Je na výletě 
v severoitalských Benátkách 
a z tradiční gondoly obdivuje 
krásy historického města. Po 
necelé čtvrthodince dorazí do 
cíle. Sundává z hlavy kouzelné 
brýle, oči jí září. „To byla nád-
hera. Co všechno je dnes mož-
né… Moc děkuji,“ usmívá se tu-
ristka a přemýšlí, kam se vydá 
příště. „Dáme něco z domovi-
ny, asi Karlštejn,“ rozhodne se 
po chvíli, zatímco v sousedním 
pokoji vyráží na prohlídku Čes-
kého Krumlova pan Jaroslav. 

Svět virtuální reality. Pro 
mladší ročníky věc dnes již 

celkem známá a mnohdy sa-
mozřejmá, pro většinu lidské 
populace ale záležitost stále 
dechberoucí. Nabízí se otázka, 
má virtuální realita co nabíd-
nout také seniorům? Odpověď 
je jednoznačná. Ano, rozhod-
ně má. Aktivizační a emoční 
aspekt z virtuálního prožitku 
není vůbec zanedbatelný. „Naši 
klienti jsou unešení. O pro-
žitých výletech si mezi sebou 
povídají, vzájemně si doporu-
čují, dávají tipy, kam se podí-
vat. Zjišťují, kdy zase někam, 

Setkání provozovatelů 
Taxíka Maxíka

Setkání provozovatelů Taxí-
ka Maxíka a zástupců lékáren 
Dr. Max a Nadace Charty 77, 
kteří darovali v loňském roce 
městu Ústí nad Labem vůz 
určený k přepravě seniorů 
a handicapovaných, se sešli 
v Praze. Tato setkání se po-
řádají pravidelně, především 
z důvodu sdílení zkušeností 
měst s provozem této služby. 
V Ústí nad Labem je Taxík Ma-
xík v provozu od ledna letoš-
ního roku. Za přispění Nadace 
Charty 77 / Konto Bariéry zde 
byla nainstalována i mecha-
nická rampa a otočné sedadlo 
pro vozíčkáře. Všichni zúčast-
nění zástupci měst se shodli, že 
v době koronavirové epidemie 
byl Taxík Maxík velkou pomo-
cí pro seniory a byl plně vytí-
žen. Náměstek ústeckého pri-
mátora Tomáš Vlach na místě 
poděkoval všem donátorům za 
tento dar.

■ Město Ústí n. L.

Projekt Barevný svět mezi 
generacemi v dobětickém 
domově pro seniory pokra-
čuje. Žákyně 8. a 9. ročníku 
ústecké Základní školy E. 
Krásnohorské namalovaly 
50 obrazů, které budou zdo-
bit prostory domova. Motivy 

v uvozovkách, pojedou,“ říká 
ředitelka domova Lenka Ra-
adová. A jak to celé probíhá? 
„V základu je třeba říci, že po 
celou dobu je u klienta naše 
ergoterapeutka. Je to z důvo-
du bezpečnosti, ne každý může 
snášet virtuální realitu dobře. 
Z praxe již nyní ale víme, že 
těch, kterým novinka z něja-
kého důvodu nesedí, je úplné 
minimum,“ vysvětluje Lenka 
Raadová a dodává: „Výletník si 
na začátku vybere cíl své cesty, 
my mu vše připravíme a nasta-
víme a máme asi půl minuty 
na správné posazení brýlí. Nic 
více, nic méně.“ Dámy a páno-
vé, pohodlně se usaďte, exkur-
ze na místa známá i neznámá 
právě začíná. 

■ Zdeněk Moravec, 
Domov pro seniory Kadaň

Prostory domova vyzdobí padesátka obrazů od dětí
na obrazech tematicky ladily 
pro jednotlivá patra domova. 
Vznikal tak například moř-
ský svět, veselí ptáčci na drá-
tech, motýli nebo rozkvetlá 
louka. 

■ Domov pro seniory 
Dobětice
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Hurá! Konečně už nemusíme sedět doma 
Vážení přátelé, nejhorší je 

sociální izolace a osamělost 
u všech generací. Hurá, že se 
můžeme zase potkávat a ak-
tivně se hýbat. 11 statečných 
jelo vlakem do Opárenského 
údolí v Českém středohoří 
a krásnou procházkou se do-
stalo k vlaku v Malých Žerno-
sekách. Obec je opravdu ukáz-
ková díky vedení a občanům. 
Další velkou akcí bylo Run 
Help ve spolupráci s Kontem 
Bariéry, Senzačními senio-
ry a hlavně se k nám přidali 
senioři z domova U Prame-
ne. Výtěžek byl 2 400 korun. 

Všichni senioři včetně per-
sonálu domova měli radost 
z pomoci Ondrovi na biotro-
nickou ruku. Největší akce do 
prázdnin byla 19. června, kdy 
jsme si mnozí splnili sen opět 
díky Senzačním seniorům. 

Víte jaký? Jeli jsme kolesovým 
parníkem z Prahy na Slapy 
a poznávali krásy naší vlasti, 
které inspirovaly Bedřicha 
Smetanu ke složení symfonic-
ké básně Vltava. Posléze jsme 
navštívili i památník Josefa 
Lady v Hrusicích. Nejkrásněj-
ší na celém zájezdu bylo to, 
že se prolínaly tři generace – 
senioři, jejich děti a vnoučata. 
Tak by měla fungovat aktivi-
ta a vzájemná úcta, poznání 
a předávání zkušeností. 

■ Vilma Svobodová, 
Pomoc bližnímu svému, 
Senior klub Louny

Zazněly známé melodie 
z filmů pro pamětníky

Pro zpříjemnění jednoho 
pondělního odpoledne přijel 
zahrát a zazpívat našim klien-
tům pan Vladimír Pecháček. 
Všichni klienti se bavili i zpí-
vali a my tak prožili příjemné, 
hudební odpoledne. Za dopro-
vodu kytary zazpíval klientům 
lidové písně, populární hity 
Karla Hašlera i známé me-
lodie z filmů pro pamětníky. 
Hudebník během své kariéry 
spolupracoval s řadou uměl-
ců, jako např. Karel Gott, Jiří 
Suchý, Petr Muk, Josef Vojtek 
a další. 

■ Domov pro seniory Orlická 

Třiadevadesátiny se 
slavily na Severní Terase

V kruhu široké rodiny osla-
vila třiadevadesátileté naroze-
niny paní Květuše Bendová ze 
Severní Terasy. 

Paní Květuše byla celý ži-
vot zaměstnaná u notáře, kde 
zažila pouze dva šéfy. Rodina, 
která čítá dvě děti, pět vnou-
čat, devět pravnoučat, její 
lásku a péči vrací v plné síle. 
Hlavně dcera jí každoden-
ně pomáhá, nakupuje a vaří. 
„Babička má také ráda dobré 
jídlo, s chutí si dá po dobrém 
obědě pivo,“ prozradila. Tři-
adevadesátin se paní Květuše 
dožila v dobré kondici. Sice 
už více odpočívá, hůře slyší 
i chodí, ale dodnes nepotřebu-
je žádné léky a je zdravá jako 
rybička. ■ gz

Pohádkové babičky a dědečkové

Naše dobrovolnické cen-
trum Spolu proti samotě už 
přes rok rozvíjí spolupráci 
s pražskou obecně prospěš-
nou společností Mezi námi na 
projektu pohádkových babiček 
a dědečků, kteří čtou pohádky 
dětem v mateřských školách. 
Nedávno se čtyři z našich ba-
biček a koordinátorky dobro-
volníků Mirka a Míša zúčast-
nily celorepublikového setkání 
podobně zaměřených senio-
rů z celé České republiky při 

Bylo nebylo: zazpívali jsme si s Jiřím Helekalem
Náš domov navštívil zpě-

vák Jiří Helekal. Připravil 
si pro nás hudebně zábavný 
pořad „Bylo nebylo“, kterým 
nás provedl Zdeněk Kaňka. 
Vystoupení jsme si moc užili 
a krásně jsme si společně za-
zpívali. Jiří Helekal začínal 
jako bigbeatový muzikant se 
skupinou Komety, umí hrát 
na řadu nástrojů (na kytaru, 
housle, klavír, flétnu, akor-
deon a další). Je studovaný 
muzikant (konzervatoř Jaro-
slava Ježka), je interpretem 
i autorem mnoha písní (nejen 

svých, jeho skladby nahrá-
ly např. Věra Martinová, Eva 

Pilarová nebo Iveta Bartošo-
vá). Slávu mu přineslo angaž-
má v divadle Semafor, kde 
zprvu vystupoval u M. Šimka 
a J. Grossmanna a posléze 
i s J. Suchým (ve hře Čaroděj-
ky a ve slavném představení 
Kytice). Dodnes vystupuje 
nejenom s vlastní kapelou, 
ale také sólově nebo jako host 
s jinými hudebními tělesy, 
hraje ve filmech (např. Rafťá-
ci) nebo v muzikálech (např. 
Kleopatra a Tři mušketýři).

■ Domov důchodců 
Roudnice nad Labem 

Rozlučková schůzka  
před prázdninami

Děláme to tak každý rok. 
O prázdninách se senioři věnu-
jí vnoučatům, zahrádkám a ro-
dině. Za měsíc jedeme společ-
ně na rekreaci. Senioři se těší 
a dodržují vše, co je nutné, už 
jsou všichni očkovaní. Berou 
to vážně. Například očková-
ni proti obrně, černému kašli, 
spalničkám a dalším vážným 
onemocněním je ochrana pro-
ti těmto nemocem. Na konci 
června jsme se rozešli na dů-
chodcovské prázdniny a bude-
me se těšit na září. Doufejme, 
že bude všechno v pohodě.

■ Eva Tomsová, 
Klub seniorů Trmice 

plavbě v Praze na Vltavě. Plav-
bu pořádaly dámy z Mezi námi 
a pro všechny zúčastněné bylo 
připravené bohaté a lahodné 
občerstvení. I takové zážitky 
skýtá dobrovolnictví v našem 
programu Spolu čteme pohád-
ky, do něhož na Teplicku stále 
probíhá nábor pohádkových 
babiček a dědečků. Zájemci 
mohou psát na e-mail: info@
spoluprotisamote.cz.

■ Robert Zauer, Spolu proti 
samotě Teplice



14

Z KLUBŮ

V domově přivítali  
léto s Mrazíkem

Smažili jsme bramboráky, 
mlsali a sledovali western

Malá slovní hříčka, která 
ale dává velký smysl. První 
letní den nastavil kalendář na 
začátek čtvrtého červnového 
týdne, a protože stejná datace 
připadá také na Evropský den 
hudby, nebylo v podstatě moc 
co řešit. Písničky v kadaňském 
domově pro seniory kralují, 
léto mají jeho obyvatelé rádi, 
skvělá akce se v podstatě rýso-
vala sama. Přivítat nejteplejší 
část roku a oslavit svátek hud-
by přišel se seniory muzikant 
tělem i duší Míra „Mrazík“ 
Zíma a odpoledne to bylo 
parádní. Letní rozjezd, jak se 
sluší a patří. 

■ Zdeněk Moravec, 
Domov pro seniory Kadaň

Výlety, cvičení, Bingo i povídání s farářem
Naši senioři se mo-

hou zúčastnit nejen 
atraktivních výletů 
mimo zařízení, v ne-
dávné době to byla 
například zajímavá 
prohlídka děčínské 
zoo, návštěva farmář-
ských trhů, ale mohou 
uskutečnit i indivi-
duální nákupy dle 
vlastních zájmů. Další 
plánovanou akcí bude 
například exkurze do Mýdlár-
ny Rubens v obci Růžová nebo 
prohlídka zámeckých zahrad 
spojená s návštěvou palačin-
kárny a mnoho dalších cílů, 
to vše samozřejmě v případě 
dobré epidemiologické situace. 
Ale i naše každodenní nabídka 
volnočasových aktivit přímo 
v Domově pro seniory a Do-
mově se zvláštním režimem je 
velice pestrá. Ať již jde o sku-
pinové akce, nebo i o indivi-
duální aktivity „ušité“ na míru 

přímo určitému klientovi. Zde 
přinášíme malou fotografickou 
„ochutnávku“ z našich aktivit, 
jako jsou např. soutěžní do-
poledne v parku, skupinové 
povídání s farářem Vladimí-
rem Volrábem, aktivita v rám-
ci projektu Příběhy kocoura 
Mikeše nebo kondiční cvičení 
s fyzioterapeutkou a aktivizač-
ní pracovnicí. Dalších aktivit je 
ještě celá řada, např. společen-
ská hra Bingo, procvičování 
jemné motoriky, kognitivních 

funkcí, aromaterapie, 
reminiscence, stolní 
hry, nácvik práce s tab-
letem a dalšími mo-
derními technologiemi 
(Spoteee, SenTable), 
ruční práce a v nepo-
slední řadě i návštěvy 
dětí z MŠ, studentů 
ZŠ, SŠ, VŠ, odborné 
přednášky, vystoupe-
ní hudebníků, zpěvá-
ků, tanečníků a mno-

ha dalších umělců. Nesmíme 
zapomenout ani na spolupráci 
s dobrovolníky. Jsme všichni 
moc rádi, že se epidemiolo-
gická situace zlepšila, a tak se 
můžeme vrátit k normálnímu 
pestrému programu, který 
byl kvůli covidu-19 na dlou-
hé měsíce zcela minimalizo-
ván. Budeme si držet palce, 
aby se již nikdy nic podobného 
neopakovalo.

■ Dita Hornová, Centrum 
sociálních služeb Děčín

Mezibořské slunce  
a rozmary počasí

Letošní „Mezibořské slun-
ce” vypeklo počasí. Vzhle-
dem k bouřkové předpovědi 
jsme zvolili mokrou variantu, 
protože mělo celý den pršet. 
Rozhodli jsme se akci usku-
tečnit uvnitř domova. V oka-
mžiku zahájení se z ničeho nic 
roztrhaly mraky a rozžehlo se 
slunce. Prostě pech. V kaž-
dém případě uživatelé nestrá-
dali, vládla skvělá atmosféra, 
k poslechu a k tanci hrála živá 
hudba „Prima flám“. O taneč-
ní show se postarala nejenom 
border kolie Ashly, ale i za-
městnanci domova společ-
ným tancem Jerusaléma. Svou 
přítomností nás přišli podpořit 
zástupci Krajského úřadu Ús-
teckého kraje a zástupci města 
Meziboří. Děkujeme všem 
zúčastněným.

■ Domov sociálních služeb 
Meziboří

Přijel k nám italský tenorista
Díky teplému počasí jsme 

pro klienty připravili osvěžují-
cí a lahodné pohárky, kde ne-
chyběl polárkový dort a horké 
maliny. Dále jsme například 
na přání klientů v klubov-
ně promítali westernový film 
„Vůně cibule“, u kterého jsme 
si zavzpomínali a pěkně se po-
bavili. Snažíme se každý týden 
v klubovně nebo na jídelně 
pořádat vědomostní soutěž. 
Na pavilonu V jsme zase s kli-
enty vyráběli bramboráky, na 
které se moc těšili. 

■ Domov pro seniory Šluknov 

Po roce u nás opět vystou-
pili manželé Giancarlo a So-
nia Ruggieri. Italský tenoris-
ta, žijící v Čechách, zazpíval 
italské písně a árie ze světově 
známých oper a operet, Sonia 
jeho koncert doplnila o baletní 
vystoupení. Na své si tedy při-
šli zejména milovníci klasické 
hudby a tance. Protože mezi se-
niory jsou zpěv a hudba tradič-
ně oblíbené, byl zájem o tento 
koncert veliký. Vystoupení skli-
dilo úspěch, a tak se těšíme na 
jejich příští vystoupení.

■ Domov pro seniory 
a Pečovatelská služba v Žatci 

Na dvouhektarové zahradě 
obklopené přírodou Národní-
ho parku České Švýcarsko sto-
jí prosklená budova Mýdlárny 
Rubens, v jejíchž útrobách 
najdete obchůdek a tvořivé 
dílničky. Bylinková zahrád-
ka je propojena s chodníky 
naboso a plážovým barem. 
Právě toto místo naši senioři 
z Domova pro seniory a Do-
mova se zvláštním režimem 
na Kamenické ulici opakovaně 
rádi navštěvují. Jednak kvůli 
možnosti zakoupit si nádher-
né ručně vyrobené voňavé 

Výlet do národního parku za historií mýdla
produkty, jednak i kvůli tomu, 
že mají možnost absolvovat 
přednášku o historii mý-
dla, jak a kdy vzniklo a jak 
se vyrábí nyní. Zaměstnanec 
mýdlárny nechá poslucha-
če nahlédnout pod poklič-
ku místní výroby a zároveň 
poradí, jak si i doma vyrobit 
mýdlo. Pokud má někdo zá-
jem, může si udělat procház-
ku bosky po chodnících, které 
jsou jak v bylinkové zahrád-
ce, tak i v prostorách uvnitř 
mýdlárny. Naši klienti si vše 
důkladně prohlédli a většina 

si udělala radost voňavým 
nákupem místních produktů, 
ať už pro svoji potřebu, nebo 
jako dárek svým blízkým.

■ Dita Hornová, Centrum 
sociálních služeb Děčín
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Letošní oslavy MDŽ se 
kvůli nouzovému covidové-
mu stavu neuskutečnily. Proto 
se u příležitosti Dne matek 
25. května konalo v klubov-
ně Českého červeného kříže 
(ČČK) v Duchcově slavnostní 
posezení s muzikou. Na har-
moniku přišel zahrát kapel-
ník Duoforte Pepa Slavík a za 
město Duchcov se dostavil 
starosta Zbyněk Šimbera, kte-
rý popřál jubilantkám společ-
ně s předsedkyní ČČK Marií 

Měli jsme radost, že se 
konečně zase vidíme

Na konci června jsme se 
po dlouhé době zase sešli. 
Měli jsme velkou radost, že 
se vidíme. 

Další setkání bude až v sr-
pnu. To už začneme pláno-
vat i nějaké akce, na které 
už se všichni moc těšíme. 
Užijte si krásné léto, hlav-
ně bez stresu a bez epidemie 
koronaviru. 

■ Evža Střílecká, 
Klub seniorů Horní Jiřetín 

Vyrazili jsme na zámek Sychrov a do botanické 

Plánujeme výlet do Ratibořic i cvičení v lesoparku a péntanque

Polívkovou. Byly to Erna Ja-
nušová a nejstarší členka Fany 
Amihaseová, má už 97 let. 
Mezi oslavenkyněmi bohu-
žel chyběla  pro nemoc Květa 
Šedivá. 

Za OV ČČK Teplice zajistila 
občerstvení Hana Berešová. 
Dlouhá nepřítomnost v klubu 
byla pro členky smutná, a tak 
je potěšily hned dva zájezdy. 
Napřed 19. června se jelo na 
zámek Sychrov a 22. června 
do Botanické zahrady Teplice. 

Jinak Diakonie Broumov si 
odvezla velké množství oble-
čení, za které patří poděková-
ní nejen občanům Duchcova, 
ale i občanům z okolí. Přes 
prázdniny klubovna nefungu-
je. Pokud bude nutná potře-
ba přivést například oblečení 
z pozůstalosti, je možná tele-
fonická domluva. Otevřeno 
bude v úterý 7. září, opět od 
14 do 15.30.

■ Marie Polívková, 
předsedkyně ČČK

I v této náročné době jsme 
si připravili program v rámci 
možností. Ocenění Senzač-
ní senior roku 2020 od nás 
obdržely Helena Vaňková 
a Marie Karfíková. Odměnou 
jim bylo krásné představe-
ní v divadle ABC se Simonou 
Stašovou a Petrem Nárožným. 
Marie Karfíková hned v květ-
nu připravila velmi hezký po-
byt v lázních Libverda pro 40 
osob, Beskydy nám připravuje 

Jarka Nosálová na srpen, Šu-
mava je naplánována na září 
a chystáme se i do Sezimo-
va Ústí. Plánujeme i zářijový 

výlet do Ratibořic, který při-
pravila Hela Vaňková. Od 
května se cvičí každé úterý 
v lesoparku Osmička, pod 

názvem Protajči se ke zdraví, 
zdravotní cvičení pod vede-
ním Věrky Tomáškové. Ve 
středu máme pétanque pod 
vedením Jarky Stárové a Věr-
ky Javůrkové. Při všech akcích 
města pro děti jsme zapojeni. 
Připravujeme přednášky ve 
školách i pro veřejnost. Tento 
rok nás opravdu prověřil a je 
vidět, že se opět rozjíždíme.

■ Líba Žamberská, 
Úsměv = Zdraví Lovosice 

TAJENKA | CITÁT KARLA ČAPKA
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ÚSTÍ

   sezónní vstupné do zoo  
(Zoologická zahrada Ústí nad Labem)

  vstupné do městského muzea  
a zrcadlového bludiště na Větruši  
(Muzeum města Ústí nad Labem)

  celodenní vstupné na koupaliště v Brné  
(Městské služby Ústí nad Labem)

jízdné na lanovou dráhu – obousměrné
(Dopravní podnik města Ústí nad Labem)

  V mobilní aplikaci SEJF zakupte 
	 		 	 	 	 				zvýhodněný	balíček	vstupenek:

-30
%

zdarma ke stažení zde

aplikace SEJF

Více informací na www.usti-nad-labem.cz
Výhodné pro dospělé a děti od 6 let.

1. 7. - 15. 9. 2021
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