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Na Pastýřskou bez výtahu

Máte chuť někam vystoupat a zrov-
na Sněžka to být nemusí? Tak si užijte 
v Děčíně romantickou vyhlídku z Pas-
týřské stěny. Vyhlídku uvidíte přímo 
naproti děčínskému zámku. Kromě 
krásného výhledu nahoře najdete vý-
letní restauraci, která je také přezdíva-
ná jako „Nebíčko“. Stojí tam už od roku 
1892. Původně to byla dřevěná budova, 
než ji v roce 1905 nahradil kamenný 
hostinec s rozhlednou v podobě mód-
ní napodobeniny romantického hradu. 
Masivní skálou také prochází železniční 
tunel. Na Pastýřskou stěnu se dostanete 
z Děčína po strmé výstupové stezce od 
Tyršova mostu. Kdysi bylo možné ne-
chat se tam vyvézt výtahem. Ten ale už 
dvacet let nebyl v provozu a město ho 
nechalo zbourat.

Jedinečná přehrada v horáchVýšlap na hrad Opárno 

Zajímavým tipem pro výletníky by 
mohla být přehrada ukrytá v Kruš-
ných horách. Vodní nádrž vznikla na 
Flájském potoce v roce 1963 za úče-
lem zásobení vodou podkrušnohorské 
oblasti. Přehradní hráz je betonová, 
pilířová – tedy uvnitř dutá, jediná svého 
druhu v České republice. Přehrada z let 
1951 až 1963 je jedinou betonovou pi-
lířovou v zemi, i díky tomu je zařazena 
mezi kulturní památky. Další podobná 
přehrada je až ve Švýcarsku. Výška je 
58,5 m, 
délka 
v koruně 
459 m. 
Vodní plo-
cha zaují-
má 149 ha 
a maxi-
mální 
hloubka 
dosahuje 
57 m. Pod 
přehradou 
se nachází Flájský plavební kanál po-
stavený již v 16. století, který je asi 5 km 
dlouhý a je zakončen 75 m vysokým 
umělým vodopádem. Místo je oblíbe-
ným výletním cílem cyklistů. 

Zajímavé výhledy i cesta krásným 
údolím vás čeká, pokud si rozhodnete dát 
výšlap na zříceninu hradu Opárno. Zbytky 
staveb ze 14. století se nacházejí nedale-
ko stejnojmenné obce. Hrad chátrá už 
od 16. století. Na místo se dostanete po 
značené naučné stezce z Malých Žernosek. 
Z této obce se vydáte směrem do roman-
tického Opárenského údolí. Půjdete lesem 
až k obci Opárno a po stoupání se dosta-
nete na zříceninu, ze které můžete obdivo-
vat nedalekou Milešovku. 

V Domě dětí a mládeže se potkávají generace od babiček po vnučky
Nejen dětem, ale i senio-

rům ústecký Dům dětí a mlá-
deže nabízí pestrou škálu 
zájmových aktivit. Podle ředi-
tele Jana Eichlera je o aktiv-
ní trávení volného času mezi 
seniory velký zájem a není 
výjimkou, když se v jednom 
kroužku potkává několik ge-
nerací jedné rodiny.

Dům dětí a mládeže 
nabízí kroužky a aktivity 
pro všechny věkové 
kategorie. Jaké činnosti 
jsou určené pro seniory?

V našem zařízení máme 
speciálně pět kroužků pro se-
niory. Jsme zaměřeni na kres-
bu a malbu, na výtvarné tvo-
ření i z přírodnin, na cvičení 
a zdraví, na techniku i bridž.

Kolik se platí a jak 
přibližně dlouho 
kroužky trvají?

Několik kroužků pro se-
niory je díky podpoře města 
Ústí nad Labem zcela zdarma. 
Některé jsou zpoplatněny, ale 
cenová hladina našich krouž-
ků je ve srovnání s obdobný-
mi zařízeními v naší republice 

nízká, snažíme se být levní. 
Kroužky bývají od 1 do 5 ho-
din. Proto máme velkou ná-
vštěvnost. V našich kroužcích 
je v současné době přihlášeno 
cca 4 300 dětí, mládeže i do-
spělých, včetně seniorů. Moc 
si zakládáme na propojení 
všech generací, takže v ně-
kterých kroužcích je babička, 
maminka i dcera, což je záro-
veň i vnučka. Takové příklady 
nám dělají velkou radost.

Je nějaký mezi seniory 
obzvlášť oblíbený? 
A připravujete 
například nějaký nový?

Velkou oblibu mají vý-
tvarné činnosti a také 

paličkování. Ale senioři u nás 
jsou velmi aktivní a velmi 
rádi se setkávají. Rádi by-
chom využili zkušené seniory 
řemeslníky, aby nám pomoh-
li s polytechnikou a s novými 
technickými kroužky. Jsou 
jistě zkušení a prostě řadu 
věcí umí.

Jak Dům dětí a mládeže 
podporuje seniorské 
spolky?

Jak jsem uvedl něko-
lik kroužků je zcela zdarma 
a řada měst nám to závi-
dí. Na velké seniorské akce 
připravujeme řadu kultur-
ních vystoupení. Velmi úzce 
spolupracujeme s Radou 

seniorů na různých činnos-
tech. Umožňujeme seniorům 
různé schůzky či posezení 
bez placení provozních ná-
kladů. Jinou možnost nemá-
me, nejsme nadace.

Mohou senioři využívat 
budovu Domu dětí 
a mládeže či budovu 
Domu kultury?

V jasně pojmenovaných 
akcích, které jsou zpravidla 
společné, tuto možnost se-
nioři mají a využívají ji.

Jaké je vlastně soužití 
seniorů a dětí nebo 
mládeže v domě dětí?

Naše vzájemné vztahy jsou 
až idylické. My se na seniory 
těšíme a věřím, že oni k nám 
také rádi chodí. Propojení 
generací je opravdová radost. 
Věříme, že pomáhat si navzá-
jem je samozřejmost, vždyť 
i řada z nás bude brzy senio-
ry. To vše by nemohlo fungo-
vat bez podpory města.

Aktuální nabídka, bližší 
informace a přihlášení do ús-
teckého Domu dětí a mládeže 
na www.ddmul.cz.



Petr Zlámala, 
63 let, Prackovice 
nad Labem
Nevěřím, že bude 
lepší než letošní, 
pokud jde o covi-

dovou situaci nebo novou 
vládu.

Miloslava  
Bálešová,  
86 let, Teplice
Přála bych si, aby 
lidé tolik na všechno 
nenadávali a dodr-

žovali, co mají. Přála bych všem 
hodně zdraví a optimismu. 
Sama optimista jsem, takže 
doufám, že se budeme moci 
setkávat a že bude ten nový 
rok hezký. 

Ilonka 
Šnorychová, 
74 let, Most
Tento rok jsem si 
představovala lepší 
než rok 2020, kdy 

jsem prodělala dost těžký 
covid s následky dodnes. Těšila 
jsem se na dovolenou k moři 
a nechala se naočkovat, místo 
dovči půjdu na třetí očkování, 
protože už nechci prožít to, 
co vloni. Spousta známých mi 
umřela na covid. Bylo by dobré, 
kdyby byli všichni naočkovaní 
a konečně už se přestaly nosit 
roušky. Abychom mohli žít 
jako roky minulé a nebát se. 
Přeji všem hodně zdravíčka 
a zdravotníkům už odpočinek 
od covidu. 

ZPRÁVY

Jaký bude rok 2022?

Eva Türková,  
64 let, Proboštov
Věřím, že příští rok 
bude lepší, než byl 
tento, přála bych to 
jak svým blízkým, 

tak i všem ostatním. A doufám, 
že nám bude sloužit zdraví.

Marta 
Richterová,
88 let, Ústí n. L.
Ráda bych, aby byl 
dobrý. Myslím si ale, 
že nebude, všechno 

se zdražuje. Mohl by už odejít 
covid, je tady už dost dlouho.

Václav Hieke,  
70 let, Krásná 
Lípa
Blížící se rok 2022 
nebude jednoduchý 
– covid, ceny energií. 

Co si od něj přát? Především 
je to zdraví a pozitivní myš-
lení. Vždy je potřeba myslet, 
jak by to mohlo jít, a ne jak 
něco nepůjde. Pak se většinou 
cesta najde. Bylo by krásné, 
kdyby některá cesta vedla ke 
společnému sblížení a výměně 
nevraživosti, arogance a závisti 
za slušnost a čestnost. 

Marta 
Vošahlíková, 
66 let, Brná
Věřím, že se zlepší 
covidová situace, že 
ubyde nemocných 

a lidí v nemocnicích. Přeji si, 
aby byl lepší než letošní rok.

ANKETA Důchody se v roce 2022 
zřejmě zvýší dvakrát

Ústecký kraj – Senioři si 
v příštím roce polepší, a to 
ne jen jednou. Čekat by je 
měla hned dvojnásobná 
valorizace. Přidáno dosta-
nou jak na začátku roku, tak 
kvůli vysoké inflaci nejspíš 
ještě v létě. Ta pravidelná 
přijde na začátku roku 2022. 
Všechny vyplácené důchody 
se podle zákonné valorizace 
od 1. ledna zvýší v průměru 
o 805 korun. 

Podle tiskové mluvčí Čes-
ké správy sociální zabezpe-
čení Jitky Drmolové základní 
výměry důchodů vzrostou 
o 350 korun na 3 900 korun 
měsíčně, procentní výmě-
ry všech druhů důchodů 
vzrostou o 1,3 procenta jejich 
výše, procentní výměry všech 
druhů důchodů vzrostou 
o dodatečnou částku 300 ko-
run. V případě nároku na 

více důchodů se tato částka 
přičte pouze jednou.

Další mimořádné zvýše-
ní penzí by mohli důchodci 
dostat v létě. Zákon o důcho-
dovém pojištění totiž počí-
tá s mimořádnou valorizací 
v případě, že inflace počítaná 
Českým statistickým úřadem 
přesáhne pětiprocentní hra-
nici. „Pokud růst cen přesáh-
ne pět procent podle před-
pokladů, pak budou důchody 
poprvé zvýšeny v červnu,“ 
upřesňuje Drmolová s tím, že 
zvýšení se týká všech důcho-
dů – starobních, invalidních 
i pozůstalostních. „U průměr-
ného starobního důchodu, 
který bude v lednu po valori-
zaci činit přibližně 16 274 ko-
run, by mimořádná valori-
zace průměrného důchodu 
činila přibližně 670 korun,“ 
uzavírá Jitka Drmolová. ■ gz
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Výplata penzí se 6krát posune Dvě unikátní lanovky 
máme za humny 

Co nahradí srp a kladivo, se rozhodne v soutěži

Ústecký kraj – Státní svát-
ky mírně posunou termíny 
vyplácení důchodů v příštím 
roce hned šestkrát. Ve třech 
případech je penzisté dosta-
nou později, než jsou zvyklí. 
Týká se to všech, kteří pobí-
rají starobní, invalidní nebo 
pozůstalostní důchod. Prodle-
va ve výplatě důchodu se dá 
očekávat hned začátkem ledna. 
Česká správa sociálního zabez-
pečení lidem, kteří dostávají 
důchod bezhotovostně na účet 
vždy 2. a 4. den v měsíci, připí-
še lednovou výplatu na jejich 

účty 4. ledna 2022, výjimečně 
ještě 5. ledna. „Jde o mimořád-
né opatření související s tím, 
že finanční prostředky určené 
pro výplaty důchodů v roce 

z 2. ledna na 4. ledna 
ze 14. dubna na 13. dubna 
z 16. dubna na 14. dubna 
z 18. dubna na 19. dubna 
z 6. července na 7. července 
z 24. prosince na 23. prosince 

POSUN VÝPLATY  
DŮCHODŮ V ROCE 2022

2022 může Česká správa so-
ciálního zabezpečení čerpat 
až 4. 1. V dalších měsících již 
bude ČSSZ zajišťovat výplaty 
důchodů běžným způsobem,“ 
uvedla sociální správa. Důcho-
dy se vyplácejí vždy dopředu, 
a to v pravidelných měsíčních 
lhůtách. Výplatní termíny dů-
chodů jsou sudé dny od 2. do 
24. dne v měsíci. ČSSZ zajiš-
ťuje výplaty důchodů také do 
zařízení sociálních služeb, kde 
poskytují celoroční pobyty. 
Tam se důchody vyplácejí 15. 
den v měsíci. ■ sl

Teplicko/Ústecko – Regi-
on se může pochlubit dvěma 
zajímavými lanovými dra-
hami. V Krupce na Teplic-
ku je dvousedačková lanov-
ka, která má délku téměř 
2,5 kilometru, což z ní dělá 
nejdelší lanovou dráhu bez 
mezizastávky ve střední Ev-
ropě. Lanovka, která vede na 
Komáří vížku, je technickou 
památkou a byla slavnostně 
spuštěna 25. května 1952 a je 
nejstarší v Čechách.

Druhá unikátní lanov-
ka je v Ústí nad Labem a je 
336 metrů dlouhá. Spojuje 
obchodní centrum Forum 
a výletní zámeček Větruše. 
Ačkoli patří mezi kratší la-
novky, tak se jedná o nejdelší 
visutou lanovou dráhu v Čes-
ku bez samostatně stojících 
podpěr. Spuštěna byla v pro-
sinci 2010. ■ gz

Ústí nad Labem – Původní 
komunistické symboly, které 
byly roky překryté reklamní 
plachtou na sídle krajského 
úřadu na ústeckém Mírovém 
náměstí, budou nahrazeny. 
Kraj k tomu vypíše uměleckou 
soutěž. Odborníci by sym-
boly komunismu na budově 
úřadu nechali a nějak vhodně 
zakomponovali do nového 
pojetí. Podle historiků mají 
uměleckou hodnotu, jsou to-
tiž součástí příkladu brutalist-
ní architektury. Dílo vytvo-
řil dnes již nežijící výtvarník 
Antonín Procházka, který je 
také autor odborníky ceněné-
ho loga ústeckého obchodní-
ho domu Labe. „Po demon-
táži obkladu se uvažovalo 

o jeho uchování jako histo-
rického artefaktu, ale bohu-
žel byl obklad v tak špatném 
stavu a jednalo se o tolik ma-
lých částí, že od tohoto úmy-
slu bylo upuštěno,“ vysvětli-
la tisková mluvčí Ústeckého 
kraje Magdalena Fraňková. 
Plocha pod kamenným obkla-
dem podle mluvčí Fraňkové 
vykazuje značné nerovnosti 

a zvažuje se možnost v bu-
doucnu tuto část objektu 
využít k vytvoření nového 
uměleckého díla, na které by 
byla vypsána architektonická 
umělecká soutěž. „Udělalo se 
dočasné opláštění, které bude 
sloužit k přechodnému zakry-
tí nerovné fasády nebo jako 
nosná konstrukce pro umě-
lecké dílo,“ dodává. ■ gz

Domovy budou muset šetřit
Ústecký kraj – Zdražování 
energií, potravin a pohon-
ných hmot zasahuje i do 
chodu domovů pro seniory. 
Ty hledají způsoby, jak sko-
kové zvýšení cen řešit. V ně-
kterých domovech zvažují, 
že ušetří na nabídce stravo-
vání, a klienti tak přijdou 
o svačiny.

Maximální výši platby za 
pobyt klientů určuje zákon 
o sociálních službách. Tato 
vyhláška nebyla aktualizova-
ná od roku 2014. „Vyhláška 
stanovuje maximální úhrady 
za pobyt, což je 210 korun 
za den, a za stravu, což je 
170 korun za den,“ vysvětlu-
je vedoucí krajského od-
boru sociálních věcí Petra 

Lafková. Domovy už teď vy-
užívají její horní hranice.

Možné je tedy podle ní 
šetřit na provozních nákla-
dech, například na stravo-
vání. „Někteří poskytova-
telé nyní řeší, že nebudou 
schopni klientům poskytovat 
stravu pětkrát denně, pro 
diabetiky dokonce šestkrát. 
A zvažují, že přejdou na zá-
konnou stravu – to zname-
ná, že odbourají svačiny,“ 
dodala s tím, že domovy 
doufají, že se úhradová vy-
hláška změní. 

V listopadu senátem navý-
šení plateb neprošlo. Znovu 
by se k úhradové vyhlášce 
horní parlamentní komora 
měla vrátit v příším roce. ■ gz

Vakcínu má 92 procent seniorů
Ústecký kraj – V některých 
domovech pro seniory v Ús-
teckém kraji omezují nebo 
upravují pravidla pro návště-
vy. Ředitele domovů k tomu 
nutí nepříznivá epidemická 
situace. Chtějí ochránit své 
klienty a zabránit rozšíření 
onemocnění covid-19. 

„Nemáme informace, že by 
v současné době bylo někte-
ré zařízení uzavřeno úplně. 
V pobytových službách v kraji 
evidujeme jednotky přípa-
dů nákazy nemocí covid-19, 
které organizace řeší reži-
movým opatřením. Takže 
se naše zařízení drží,“ řekla 
vedoucí krajského odboru 
sociálních věcí Petra Lafko-
vá. Situace je v domovech 

díky proočkovanosti mno-
hem lepší než loni. „Aktuálně 
máme naočkovaných druhou 
dávkou necelých 92 % klientů 
a bezmála 84 % zaměstnanců. 
A pokud jde o třetí posilují-
cí dávku, tak řada organizací 
čeká na termín, ale proočko-
váno je už více než 52 % kli-
entů a skoro 27 % zaměstnan-
ců,“ doplnila Lafková. 

Pokud to nemá zařízení na-
staveno jinak, tak na návště-
vy ke klientům blízcí můžou, 
pokud jsou plně očkováni, po-
kud mají antigenní test, který 
není starší než 24 hodin, PCR 
test ne starší než 72 hodin 
nebo prodělali nemoc co-
vid-19 a jsou ve stoosmdesá-
tidenní ochranné lhůtě. ■ gz

Ústecký kraj – Od ledna se 
na severu Čech opět zvedá 
cena pitné vody. Obyvatelé 
Ústeckého kraje zaplatí za 
kubík pitné vody 112,45 ko-
run. Je to zhruba o 7,3 pro-
centa více než letos. Do 
zvýšení cen vodného a sto-
čeného se podle vodáren-
ské firmy promítlo i zdraže-
ní energií nebo pohonných 
hmot. ■ gz

Cena vody vyskočí  
přes 112 korun za kubík 
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Život na severu ve vzpomínkách pamětníků

Najděte si něco, co vykouzlí úsměv na tváři

Nemocnice znovu omezují operace 

Ústecký kraj – Zazname-
nat pestrou paletu životních 
příběhů z Ústeckého kraje do 
projektu Paměť národa se roz-
hodla společnost Post Bellum. 
„Mluvíme s pamětníky, kteří 
vzpomínají na různé úseky 
z jejich života, zaznívají tak 
příběhy třeba z první republi-
ky, války, okupace nebo z roku 
68´. Prostřednictvím jedi-
nečných výpovědí se můžeme 

nechat vtáhnout do minulos-
ti a díky tomu i tu dobu lépe 
pochopit,“ řekla ředitelka 
pobočky Michaela Pavlátová. 
V rámci natáčení zavzpomína-
la například Anna Šaršounová 
na odchod z Teplic s rodiči po 
obsazení pohraničí nacistickou 
armádou a na velmi drama-
tické události, které je poté 
potkaly v Praze při spojenec-
kém bombardování roku 1945. 

Pamětník Karel Walter, který 
pochází z česko-německé ro-
diny a po celou dobu žil v Ústí 
nad Labem, vyprávěl o svých 
vzpomínkách na válku, když 
byl ještě malý: „...jak se blíži-
la fronta, tak se po Ústí šířila 
taková fáma, že se říkalo, že 
pravý břeh Labe obsadí Rudá 
armáda a levý břeh, že budou 
mít Američané, samozřejmě 
skutečnost byla úplně jiná.“

Post Bellum zaznamená-
vá příběhy pamětníků v rámci 
projektu Paměť národa. Budou 
součástí rozsáhlé celorepubli-
kové sbírky vzpomínek pamět-
níků na události, které se ode-
hrály ve 20. století. A v příštím 
roce budou pokračovat. „Bude-
me rádi, když nám dáte vědět 
o příbězích pamětníků, které 
stojí za to vyprávět,“ vzkazuje 
ředitelka. ■ gz

Teplice – Šestaosmdesátiletá 
Miloslava Bálešová bojuje proti 
špatné náladě chůzí, zpěvem 
a cvičením. Před dvěma lety 
se stala Babičkou Ústeckého 
kraje i Seniorských listů a v ce-
lorepublikovém klání skončila 
bronzová.

Jaký jste měla letošní rok?
S dcerou jsem byla na výletě 

v Praze. S partou jsem ušla pět 
a půl kilometru tady po okolí 
Teplic. Chodila jsem cvičit do 
šanovské Mušle. Scházíme se 
v klubu i s partou. Zdraví mi 
slouží a už mám i tři dávky 
očkování. Měla jsem hezký rok. 

Jaké máte tipy na udržení 
dobré nálady?

Já ráno nevstanu z poste-
le, abych si nezacvičila. Každé 
ráno asi tak 20 minut cvičím. 

Chodím ráda na vycházky, 
a když nemůžu nebo se mi ne-
chce ven, tak chodím po balkó-
ně sem a tam. Balkón je dlouhý 
šest metrů, obvykle se po něm 
projdu 80krát nebo 100krát. 
A taky si ráda zazpívám, pouš-
tím si Šlágr.

Zavzpomínáte ještě někdy 
na soutěž „Babička“?

Vzpomínám ráda na ta moje 
děvčata, co se mnou soutěžila. 
Dokonce s babičkou, která v té 
Olomouci tenkrát vyhrála, Jar-
milou Chudobovou z Hradce, 
si voláme. 

Jaké budete mít Vánoce?
Přijede si pro mě dcera a na 

Vánoce budu u rodiny ve Vrch-
labí. Během svátků pojedeme 
za vnukem do Liberce a ten 
mě doveze domů, abych mohla 

1. ledna na novoroční výšlap na 
Doubravku. Tam chodím moc 
ráda, protože se tam potkám 
s lidmi, které třeba celý rok 
nevidím.

Co byste si do nového roku 
přála a popřála ostatním?

Přála bych všem hodně, 
hodně zdraví. Přála bych si, 
aby lidé dodržovali, co se má, 
a pořád nenadávali na ta přísná 
nařízení. Přála bych všem opti-
mismus, aby si v téhle smutné 
době uměli najít něco, co jim 
vykouzlí úsměv na tváři. ■ gz

Ústecký kraj – Z nemocnic 
Krajské zdravotní nepřichází 
dobré zprávy. Nárůst covido-
vých pacientů je nutí omezit 
plánovanou péči. „V současné 
situaci není možné poskytovat 
méně akutní péči v rozsahu, 
v jakém bylo původně pláno-
váno,“ řekl generální ředitel 
společnosti Petr Malý.

Omezení se dotknou veške-
ré plánované péče. „Primárně 
je zajišťována péče o pacienty 
s hrozícím selháním životních 
funkcí, bez ohledu na příčinu 
takového stavu,“ vysvětluje 
dále generální ředitel Krajské 
zdravotní s tím, že pokud to 
bude jen trochu možné, tak 
bude v co největším rozsa-
hu poskytována i péče méně 
akutní. Lékaři zároveň apelují, 

aby lidé dodržovali nařízená 
protiepidemická opatření a ne-
chali se proti covidu očkovat. 
Očkování významně snižuje 
riziko závažného průběhu co-
vid-19 o více než 80 %,“ dodá-
vá Malý.

Krajská zdravotní spravu-
je na území Ústeckého kraje 
sedm nemocnic – v Ústí nad 
Labem, Děčíně, Teplicích, 
Mostě, Chomutově, Rumb-
urku a od letošního roku také 
v Litoměřicích. ■ gz

SOS tlačítka pro domy seniorů 
Krupka – Projekt pomoci 
seniorům prostřednictvím 
takzvaného SOS tlačítka tes-
tují v Krupce. Jedná se o za-
řízení, kterým si senior po 
zmáčknutí červeného tlačítka 
dokáže v případě potřeby při-
volat pomoc. Podle starosty 
Zdeňka Matouše mají SOS 
tlačítka za cíl zlepšení ochra-
ny života seniorů ve městě, 
především v případech, kdy 
použití telefonu je nemožné 
nebo by bylo příliš zdlouha-
vé, například při zdravotních 
potížích. 

„Tím, že je systém jedno-
duchý na obsluhu, kdy stačí 
zmáčknout jedno velké čer-
vené tlačítko a dostaví se po-
moc ve formě hlídky strážní-
ků naší městské policie, která 

zajistí vše potřebné, je z mého 
pohledu skvělé,“ řekl starosta. 
Jako první ho ve městě zkou-
ší v Domě s pečovatelskou 
službou. Tam bylo nainstalo-
váno zařízení, které v případě 
potřeby dokáže zachytit signál 
z konkrétního tlačítka, a tak 
přivolat pomoc. ■ gz

Potřebujete pomoci
v těžké situaci?

Ústecký kraj – Pomoc lidem, 
kteří se kvůli krachu energe-
tických společností dostali 
do finanční tísně, zajistil kraj 
s panelem humanitárních 
organizací. Se zprostředko-
váním podpory pomáhají 
také městské a obecní úřady. 
Kontaktovat lidé mohou:
Spirála  
tel.: 475 603 390,
e-mail:  
vedouci.cki@spirala-ul.cz 
Člověk v tísni:  
tel.: 777 787 938e-mail:  
vit.kucera@clovekvtisni.cz 
Dobrovolnické centrum
tel.: 606 512 905,
e-mail.:  
lenka.cerna@dcul.eu ■ sl

PROBLÉM S ENERGIEMI
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Důležitá je ohleduplnost, respekt a pokora
Ústecký kraj – Očkování ze-
jména seniorské populace třetí 
dávkou vakcíny proti korona-
viru je v plném proudu. Podle 
ředitelky Městského ústavu 
sociálních služeb v Jirkově Evy 
Šulcové je to krok, který může 
přinést ztracenou stabilitu 
jak v sociálních službách, tak 
i v obyčejném životě. A je ráda, 
že se jirkovský domov může 
pyšnit velkou proočkovaností.

Epidemie sice 
zpomaluje, ale počty 
nakažených jsou stále 
vysoké, jaká opatření 
máte v Domově? 

Zvýšená opatření máme za-
vedená po celou dobu. Vlastně 
od počátku vzniku nové epide-
miologické situace s onemoc-
něním covid-19 se snažíme co 
nejvíce naše klienty i zaměst-
nance chránit. Samozřejmostí 
je zvýšená hygiena, dezinfekce 
prostor, svícení germicidními 
lampami i kontrola a předklá-
dání potvrzení o prodělaném 

onemocnění či testech 
příchozích. 

Jsou blízcí vašich klientů 
obezřetní a nařízená 
opatření respektují? 

Myslíme si, že si návštěvy 
velmi dobře uvědomují riziko, 
které by vzniklo nedodržová-
ním pokynů. Všichni si dobře 
pamatují, jak těžká byla doba, 
kdy nemohli za svými blízkými 
a jak pro obě strany bylo od-
loučení strašné. Samozřejmě 
z počátku se nějaké problémy 
vyskytly, ale dnes už s tím žád-
ný problém není. 

Jste nuceni omezovat 
společné aktivity? 

Určitě, tak jako jsme v mi-
nulém roce společné aktivity 
omezili v nejhorším období 
na úplnou nulu i dnes zdaleka 
nemůžeme pořádat akce, na 
které jsme zvyklí. Samozřejmě 
jsme v září stihli uspořádat zá-
bavy a nyní rozsvícení vánoč-
ních stromků, přesto jsme již 
při této opět zhoršené situaci 
opět zrušili zábavy silvestrov-
ské a nahradíme je klientům 
slavnostními obědy a sváteční 
štědrovečerní večeří, která má 
u nás velkou tradici. 

Je zájem o přeočkování 
posilující třetí dávkou 
jak mezi seniory, tak 
mezi personálem? 

Musím říct, že před prvním 
očkováním mi dalo celkem 
velkou práci některé klienty 
i personál přesvědčit o ne-
zbytnosti tohoto kroku, který 
jediný nám může přinést 
ztracenou stabilitu v našich 

službách i v obyčejném živo-
tě. Dnes třetí dávka byla pro 
většinu, která splnila podmín-
ky aplikace již automatická, 
patříme k zařízením, která si 
třetím očkováním již z 99 % 
indikovaných prošla, a z toho 
mám velkou radost. 

Je něco, co byste lidem 
vzkázala? 

Ráda bych popřála všem 
do nového roku hodně zdraví, 
štěstí a spokojenosti. V této 
náročné době bych chtěla 
poděkovat všem, kteří jsou 
zodpovědní a dodržují potřeb-
ná opatření a nařízení, i když 
mnohdy se jim to také nelíbí 
nebo nehodí. Všechna omeze-
ní zasahují do naší osobní svo-
body a z chování svých kolegů 
vidím, že právě oni patří mezi 
ty, již si uvědomují, jak moc je 
důležitá ohleduplnost, respekt 
a pokora ke starým a nemoc-
ným lidem. Zaslouží si za to 
respekt nejen můj, ale i veřej-
nosti. ■ gz

SL
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O tom, že je synem herce Jana Wericha, se dozvěděl ve čtyřiadvaceti
Děčín –Synem slavného čes-
kého herce Jana Wericha 
je bývalý dlouholetý ředitel 
Evropské obchodní akademie 
v Děčíně Jiří Petrášek. Že je 
jeho pravým otcem právě Jan 
Werich, se dozvěděl až ve čtyři-
advaceti letech. Po otci nezdě-
dil jen vizáž a humor, ale i chuť 
bavit lidi. 

Kdy jste se o tom, že 
byste měl být synem Jana 
Wericha, dozvěděl?

To, že je mým pravým ot-
cem Jan Werich, jsem se do-
zvěděl v roce 1980. Řekla mi 
to adoptivní maminka a řekla 
mi to až po smrti mého otce, 
protože se domnívala, že bych 
se za ním třeba rozběhl. To 
bych ale nikdy neudělal, proto-
že jsem adoptivní rodinu měl 
moc rád.

Změnilo to váš život?
Bylo to pro mě překvape-

ní, ale v té době to můj život 
nezměnilo, protože jsem si to 
nechal pro sebe. Změnilo se to 
zhruba před 10-12 lety, když se 
to objevilo jako veřejná infor-
mace. Pak chtěl každý rozho-
vory a tím to všechno začalo.

Podoba je neuvěřitelná, 
neuvažoval jste o tom, 
že si jako otec necháte 
narůst plnovous?

Mě vždycky Květuška Fia- 
lová říkala: „Kocoure, nech si 
narůst vousy, ať vypadáš jako 
táta.“ Ale mě za každou cenu 
nejde o to vypadat jako táta, 
a navíc mě vousy trochu vadí. 
Takže o plnovousu neuvažuji. 

Hrajete, moderujete, 
dabujete. Umělecké 
sklony máte evidentně 
po otci. Čím se zabýváte 
v této chvíli?

Já toho dělám mnoho. 
Teď jsem dotočil další díl 
seriálu Případy prvního od-
dělení, mám roli v českém 
kinofilmu Cirkus Maximum, 
jezdím s divadelním před-
stavením Ven ze stínu aneb 
kdybych nebyl Werichem, 
dělám pořad Hovory W, kam 
si zvu hosty. Také moderuji 
a ve dvou jazycích provádím 
po Staroměstské radnici. 

Vystupujete i pro 
seniory?

Velmi často dělám bese-
dy pro seniory a moc mě to 

baví. Senioři jsou trochu jiné 
obecenstvo než ti mladší, 
protože ještě znali otce Jana 
Wericha. Je to ještě genera-
ce, která ho zažila, takže mi 
kolikrát povídají, že ho po-
tkali nebo s ním mluvili.

Máte nějaké přání, 
třeba herecké, které 
byste chtěl, aby se vám 
splnilo?

Vždy jsem říkal, že tou-
žím po roli krále. Takové-
ho jako hrál táta ve známé 
české pohádce Byl jednou 
jeden král. Já bych byl ale 
hodnější a Marušku bych 
nevyhnal (smích).

Vánoce jsou obdobím 
pohádek, máte nějakou 
oblíbenou?

Pohádky mám rád od-
malička. Zrovna Byl jednou 
jeden král je moje nejob-
líbenější. Je to pohádka, 
která charakterizuje tátu 
jinak než třeba Císařův 
pekař. Mám rád pohádky 
s překvapením. A pak mám 
rád pohádky, které o něčem 
vypovídají, které nám něco 
dají. ■ gz

Rok 2022 může být pro seniory zlomový
Ústecký kraj – Krajskou radu 
seniorů Ústeckého kraje pove-
de v následujících čtyřech le-
tech její dosavadní místopřed-
sedkyně Květoslava Čelišová. 
Rozhodli o tom účastníci vo-
lební konference, jejichž úko-
lem bylo vybrat nové vedení. 
Do funkce místopředsedů byli 
zvolení Věra Nechybová, Zde-
něk Balcar a Vilma Svobodo-
vá. Dlouholetý předseda kraj-
ské rady Alois Malý se rozhodl 
znovu nekandidovat.

Nová předsedkyně má 
s krajskou radou jasné plány. 
Chce ještě více rozvinout stá-
vající projekty, ale připravuje 
také novinky. „Chci kontinui-
tu toho, co jsme dosud dělali. 
Nově bych chtěla založení rad 
seniorů ve městech kraje, aby 
se veškeré informace dostáva-
ly do všech seniorských orga-
nizací,“ řekla Čelišová. 

Chcete zakládat rady ve 
městech regionu, jak se 

vlastně stavějí k problé-
mům seniorů? 

Jak která… Vstřícně k se-
niorům přistupuje napří-
klad Most, Ústí a Chomu-
tov. Věřím, že i další města 
jsou seniorské problematice 
otevřená a budou s námi spo-
lupracovat. Bohužel se nám 
zatím nedaří najít společnou 
řeč s vedením Ústeckého kra-
je, ale doufám, že ji najdeme 
a že seniorská problemati-
ka kraj zajímá. Mrzí mne to, 
protože dlouhá léta patři-
la spolupráce Rady seniorů 
a Ústeckého kraje mezi nej-
lepší v celé republice.

Jaký byl pandemický 
rok 2021 pro seniory?

Složitý. Celý rok ve zna-
mení pandemie poznamenal 
nejen aktivní seniory, kteří se 
setkávají v klubech, ale i se-
niory v domovech důchod-
ců. Kluby nemohly fungo-
vat a bylo vidět, jak senioři 

strádají tím, že se nemohou 
setkávat. I když část seniorů 
se stále bojí vidět se s jiný-
mi lidmi, aby se nenakazili. 
V domovech seniorů to bylo 
ještě horší, když se zaříze-
ní sociálních služeb zavřela 
a nemohli se vidět se svými 
nejbližšími. Jsem ráda, že 
riziková seniorská popula-
ce je z velké části očkovaná. 

Hodně seniorů nás kvůli co-
vidu-19 opustilo.

Průměrný důchod v Ús-
teckém kraji je bezmála 
15 tisíc korun. Jak se se-
nioři vypořádají se zdra-
žováním v roce 2022?

Těžce. Drtivá většina dů-
chodu padne na bydlení. Na 
léky a jídlo už moc nezby-
de. Spousta starších lidí má 
už nyní exekuce na důchod. 
Při avizované šestiprocentní 
valorizaci je nepředstavitel-
né, do jaké finanční situace 
se senioři dostanou. Nůž-
ky mezi průměrnou mzdou 
a průměrným důchodem se 
neustále rozvírají. Obávám 
se, že rok 2022 může být zlo-
mový a velká část seniorské 
populace skončí ne na hra-
nici, ale za hranicí chudoby. 
A v téhle době, kdy senioři 
živoří, si poslanci a senátoři 
zvýší platy? To je nehorázné, 
neslušné, nesolidární. ■ gz
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Spoustu divadelních i televizních rolí má na svém 
kontě herec Václav Vydra. S manželkou Janou 
Bouškovou také provázejí diváky pořadem Prostřeno!. 
K herectví se ale dostal zejména proto, že neměl rád 
matematiku. Svůj čas rozděluje hlavně mezi divadlo 
a celoživotní lásku – koně, jejichž chovu se věnuje na 
statku v Malčanech.

GABRIELA ZLÁMALOVÁ

Václav Vydra: Možná to bude znít banálně,  
ale hodně zdraví, štěstí, lásky a svobody

Pocházíte ze slavné 
herecké rodiny, jak na 
své dětství vzpomínáte?

No, je to jediné dětství, na 
které si vzpomínám. Takže 
nemám srovnání. Ale co si 
pamatuju, tak bylo úžasné, 
krásné, plné lásky... Nepřál 
bych si jiné. Měl jsem úžasné 
zázemí. Starostlivou babič-
ku, milující rodiče... Co víc 
si přát. Že rodiče byli herci, 
mi přišlo úplně samozřejmé 
a neviděl jsem v tom nic výji-
mečného. Nebo spíš – to, že 

to výjimečné bylo, mi přišlo 
úplně samozřejmé.

Chtěl jste také být 
hercem? Nebo jste měl 
jako dítě jiné plány?

Když se mě jako malého 
kluka příbuzní ptali: „Va-
šíku, čím bys chtěl být?“, 
samozřejmě chtěli slyšet, že 
hercem, a mě by na prv-
ní dobrou taky nic jiného 
nenapadlo. Ale přišlo mi to 
banální a chtěl jsem se taky 
nějak odlišit. Tak jsem začal 
hasičem, pokračoval přes 
ošetřovatele v zoo, malíře, 

spisovatele, ale nakonec mě 
stejně nic jiného než herectví 
nenapadlo.

A kdy jste se rozhodl, že 
se budete věnovat právě 
umění?

Když jsem byl už v deváté 
třídě a musel jsem se tedy už 
definitivně rozhodnout, volba 
padla na studium herectví na 
pražské konzervatoři. To, že 
se na téhle škole nevyučovaly 
matematicko–fyzikální před-
měty, byl pro mě také jeden 
z rozhodujících argumen-
tů. S matematikou a fyzikou 
jsem bojoval už na základní 
škole.

Jste známým milovníkem 
koní. Co vás k nim 
přivedlo?

No, asi život. Je to dlouhá 
historie. Když mi bylo třináct 
let, přemluvil jsem jednou na 
prázdninách rodiče, aby mi 
koupili dvě hodiny na koni 
na jízdárně někde u Balato-
nu. Pak jsem se znovu po-
sadil na koně asi ve dvaceti 
s jednou známou, která měla 
koně na Mělníce. Asi sedm 
let jsem začal jezdit pravi-
delněji. Pak jsem na dalších 
sedm let skoro úplně přestal 
a někdy v roce 1993 jsem 
zase začal. V roce 1998 jsme 
si s Janou koupili mého prv-
ního koně, Nelly. No a tam 
to tak nějak začalo. Bezudi-
dlové ježdění, pořídili jsme si 
dalšího koně hříbě Navarra, 
další koně Gustava a Démo-
na, Memoriál generála Cus-
tera 2021, parforsní hony, 
v roce 2006 začátek studia 
celostní péče o kopyta koní, 
vlastní statek, kopytní klinika 
a teď v tom vězím až po uši 
(smích).

Vaše manželka Jana 
Boušková je úspěšná 
herečka. Hrajete nějaká 
společná představení?

Ano, hrajeme v několika 
agenturních představeních. 
Například Turecká kavárna, 
Příbuzné si nevybíráme, Her-
ci jsou unaveni, Rukojmí bez 
rizika nebo Na poslední chví-
li. Nebo taky v představení 

Blbec k večeři, v této bláznivé 
francouzské komedii hraju už 
pětadvacet let.

Jste velmi aktivní. 
Hrajete, nebo jste hrál 
ve filmech, seriálech, 
v divadle, dabujete. 
V které z těchto činností 
se cítíte nejlépe? Co je 
vám bližší?

Víte, já jsem herec. Hraju 
role, které mi nabídne pro-
dukce nebo režisér. Je to 
vždycky i trochu o štěstí a ná-
hodě. Nicméně teď, po skoro 
padesáti letech, co se v téhle 
profesi pohybuju, bych řekl, 
že těžiště mé práce je v diva-
dle. Tam jsem taky hrál své 
největší a nejhezčí role. Ale 
film a televize, to jsou tako-
vé moje třešničky na dor-
tu. A nemůžu říct, který typ 
herecké práce je mi milejší. 
Pokud je co hrát a s kým, těší 
mě každá práce.

Kromě toho často 
vystupujete pro seniory. 
Jaké jsou senioři 
publikum?

To se nedá takhle speci-
fikovat. Každé publikum je 
jiné, ale v naprosté většině 
jsou to lidé, kteří znali už 
moji mámu, tátu a někteří 
i dědu. Takže je o čem poví-
dat a cítím z nich vřelý zájem 
o všechno, co dělám. Na se-
ver Čech jezdím často, kromě 
toho, že se tu zúčastňuji re-
konstrukce bitvy u Chlumce, 
tak zrovna nedávno jsem byl 
v chlumeckém domě kultury, 
kde jsem vzpomínal a vyprá-
věl o životě a samozřejmě 
odpovídal na otázky místních 
seniorů.

Zmiňujete rekonstrukci 
bitvy u Chlumce, 
které se každoročně 
účastníte v roli polního 
maršála Karla Filipa 
Schwarzenberga. Jezdíte 
k nám na sever Čech rád?

To je další pokračování mé 
kariéry kavaleristy. Ano, jez-
dím sem rád, jsem rád, že mě 
sem organizátor téhle krásné 
akce zve. Už se zase těším na 
příští rok.
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ROZHOVOR

Herec Václav Vydra se narodil 7. ledna 1956 v Praze. Vystudoval 
pražskou konzervatoř. Je členem Divadla na Vinohradech, 
hostoval a hostuje i na jiných pražských scénách. Známý 
divadelní, filmový i televizní herec se věnuje také dabingu 
a chovu koní. Od roku 2010 s manželkou Janou Bouškovou čtou 
komentáře do pořadu Prostřeno!. Pochází ze slavné herecké 
rodiny. Jeho matka byla herečka Dana Medřická a otec herec 
Václav Vydra mladší. Je vnukem herce a ředitele Národního 
divadla Václava Vydry. Jeho první manželka byla herečka Dana 
Homolová. Od roku 1983 je jeho partnerkou herečka Jana 
Boušková, se kterou se po 23 letech vztahu v roce 2006 oženil. 

PROFIL

S manželkou Janou 
Bouškovou provázíte 
diváky pořadem o vaření 
Prostřeno!. Jaká je to 
práce, jak dlouho trvá, 
než namluvíte jeden díl?

Je to fajn práce, která nás 
baví, a navíc jsme u toho 
spolu. Jeden díl trvá zhruba 
půl hodiny a namlouváme 
čtyři díly. Dělali jsme i šest, 
ale to už je náročné.

Jste koňák tělem i duší, 
ale v současné době 
probíhá na televizních 
obrazovkách populární 
soutěž StarDance. Vy jste 
se v roce 2006 zúčastnil 
první řady a s tanečnicí 
Petrou Kostovčíkovou 
jste skončili na druhém 
místě. Šel byste do 
soutěže znovu, když víte, 
co by vás čekalo?

To byla veliká zkušenost 
a kus trochu jiného a krás-
ného života. Nebylo to leh-
ké, ale stálo to za to. A jestli 

bych do toho šel znovu? 
Pokud by do toho šla znova 
Petra Kostovčíková, tak s ní 
ano. Ale to je čistá teorie. Za 
prvé by nás už asi nechtě-
li a za druhé... už tenkrát to 
tělo bolelo. A to už to je pat-
náct let.

Poslední období 
je poznamenáno 
koronavirem. Jaký byl 
návrat na jeviště po tak 
dlouhé pauze?

Nikdy předtím jsem tak 
dlouhou přestávku nezažil. 
Divadlo hodně chybělo. Ně-
které hry jsme museli skoro 
zkoušet znova. Je mi teď 
spíš úzko z toho, že v hledišti 
musí sedět diváci se zacpa-
nou pusou... Mají můj hlu-
boký obdiv a vážím si toho. 
A jen čekám až tahle „opatře-
ní“ skončí.

Je hodně náročné 
herectví a koně skloubit 
dohromady?

Ano, je. Ale je to krás-
né a mě to baví. A dává 
mi to sílu navzájem, jedno 
s druhým.

Stihnete i odpočívat?
Ne (smích). Jen v noci. 

Když spím.

Blíží se Vánoce, 
jak je Václav Vydra 
s manželkou slaví?

Jsme spolu doma.

Co vás nabíjí a dodává 
vám energii?

Divadlo a koně. Nebo 
koně a divadlo. 

A taky naši dva psi 
a kocour.

Co byste našim 
čtenářům popřál do 
roku 2022?

Možná to bude znít banál-
ně, ale hodně zdraví, štěstí, 
lásky a svobody.
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PREZENTACE PARTNERA

Město podpořilo netradiční olympiádu

Vážení spoluobčané,  
milí přátelé,
dovolte, abych vám popřál příjemné prožití vánočních svátků  
a úspěšný vstup do roku 2022.  
Přeji vám klid, pohodu a mnoho štěstí  
v pracovním i v rodinném životě.  
A zdraví, to především.  
Budeme ho hodně potřebovat, bohužel jsme se stále nezbavili  
vážné zátěže pandemie, která nás bude pronásledovat i další rok.  
Prosím, vydržme a dodržujme všechna opatření. 

Již nyní vám za to děkuji.

Za statutární město  
Ústí nad Labem  
Petr Nedvědický,  
primátor

Svaz tělesně postiže-
ných v ČR okresní organiza-
ce Ústí nad Labem pobočný 
spolek připravil 22. ročník 
olympiády v netradičních 

disciplínách. Nechyběly šipky, 
porážení plechovek, hod na 
cíl, kop na branku, pétanque, 
házení kroužků, pytlíky či 
boloball. 

Olympiády se zúčastni-
lo 95 členů svazu. Nejstarší 

účastnicí olympiády byla paní 
Danuška Jírová /99 let/, která 
přednášela básničky z vlastní 
tvorby. K vidění byly výrobky 
kroužku „šikovných rukou“, 
který se schází pravidel-
ně v klubovně svazu. Počasí 

přálo, sportuchtiví seniorští 
sportovci byli velice spokoje-
ní. Svaz tělesně postižených 
a jeho ústecká organizace dě-
kují za finanční podporu Sta-
tutárnímu městu Ústí nad La-
bem ze seniorského fondu. ■ r

AKCE ROKU

SL
20
21
12
01
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Bedřiška Kulhavá na všech akcích nabízela pohodu Balík plný překvapení 
seniory potěšil

O domovní kostku, Královská postupka a rychlé Prší

Namísto pejsků k nám 
dorazila klisna Bela

V Předlicích se narodila, do 
školy chodila pěšky, začínala 
s gymnastikou, do velké atle-
tiky ji vytáhl učitel Jiří Hynek. 
Na přespolních bězích poráže-
la kluky, na atletických oválech 
milovala osmistovku. Vytvo-
řila sedmadvacet republiko-
vých rekordů, vrcholem její 
dlouhé sportovní kariéry byla 
účast na OH v Římě. Do Trmic 
docházela ke Kastnerům na 
plesy, v převleku čerta vítala 
Vánoce, na Miladě fandila těm 
nejmenším. Doma má stovky 
medailí z různých závodů, ne-
jen výstřižky z novin doklá-
dají, že znala osobně Emila 
Zátopka, Bohumila Němečka, 
Jarmilu Kratochvílovou, Věru 

Čáslavskou a další osobnosti 
našeho sportu. Letos na kaž-
doroční setkání olympioniků 
nepojede, vzpomínková akce 
se měla uskutečnit v Praze 12. 
listopadu, zákeřný covid ji zru-
šil. Byla by tam nejstarší spor-
tovkyní, 4. prosince oslavila 

devadesátku. „Starší je pouze 
vytrvalec Kantůrek,“ potvrdi-
la s úsměvem paní Bedřiška 
a hned přidala vzpomínku na 
první závod v gymnastice. 

„Trénovala jsem ve školní 
tělocvičně v Předlicích, najed-
nou mi pan Hynek oznámil, že 
jsem byla vybrána na doroste-
necké závody do Kolína. Poka-
zila jsem prostná, ale pětiboj 
jsem dokončila. Tenkrát tam 
vyhrála Eva Bosáková, budoucí 
gymnastická hvězda,“ vysvět-
luje pamětnice. Vyprávět umí, 
dalo by to na pěkně tlustou 
knihu. Úžasná dáma, skromná 
sportovkyně, bojovnice za sluš-
nost. Děkujeme!

■ Miroslav Vlach, Ústí nad Labem

V polovině listopadu nám 
byl doručen balík, o kterém 
nikdo nevěděl a nikdo si ho 
neobjednal. Nezbylo nám nic 
jiného než ho otevřít. Jaké bylo 
naše překvapení, když jsme 
uviděli jeho obsah. 

Byl to vlastně takový „balík 
plný radosti“! Krabice byla 
plná materiálů, které velmi 
rádi využijeme v dílně volno-
časových aktivit při výrobě 
vánočních dekorací, nebo je 
využijí pro svou potěchu naši 
obyvatelé. Tímto velice děkuji 
dárkyni, kterou bohužel ne-
mám svolení jmenovat... O to 
více si daru vážíme, protože 
se jedná již o opakovaný dar 
v předvánočním čase. Děkuje-
me paní T. nejen za dar samot-
ný, ale i za ten pocit, že dobří 
lidé ještě nevymizeli.

■ Za všechny v Domově 
pro seniory Vroutek 
Markéta Sosnová

Turnajové okamžiky kadaň-
ského Domova pro seniory. 
Atmosféra hodna lasvegaských 
heren, všudypřítomná soutě-
živost, hráči plně ponořeni do 
bitev nad deskami s barevný-
mi domečky, přemisťujícími se 
figurkami, žolíkovou karetní 
sadou a dvaatřiceti mariáška-
mi. Napětí graduje s každým 
dotočením kostky, vynesením 
postupky a líznutou kartou. 
Kdo by čekal velkorysé slito-
vání při vyhození vaší figur-
ky, mýlil by se. S kouzelným 
a odzbrojujícím úsměvem jste 
bez mrknutí oka zpátky na 
startovní čáře. Soupeři si vzá-
jemně nic nedarují, je vidět, že 

ani pokročilejší věk na hravém 
duchu neubírá. Po základních 
kolech se nejlepší od jednotli-
vých stolů přesouvají k velké-
mu finále. Adrenalin nabírá na 
hodnotách, špendlík by bylo 
slyšet dopadnout na zem. Za 
další půl hodiny poznáme jed-
notlivé vítěze.

Poslední dějství je u konce, 
na samotný vrchol dokráčely 
tři plus jedna žena. V Člověče, 
nezlob se! přála kostka paní 
Zdeňce, nejlepší žolíkovou tak-
tiku ukázala paní Rozárka, při 
Prší svítilo sluníčko na cestě 
za vítězstvím paní Věrušce. 
Zvláštní cenu za nejvíc nekom-
promisního hráče v Člověče si 

z domácího turnaje odnesla 
paní Jiřinka.

Je dobojováno, sláva vítě-
zům, čest poraženým. Hrá-
lo se tvrdě, ale fér, celý den 
se nesl v soutěživém, přesto 
zcela sportovním duchu, jak 
se na přátele a kamarády sluší 
a patří.

■ Zdeněk Moravec, MSSS Kadaň
Každé 

páteční 
dopole-
dne nás 
pravi-
delně 
navště-
vuje paní 
Sedlá-
ková se 
svými 
caniste-
rapeutic-
kými pejsky. Letos na podzim 
přivedla na návštěvu do Do-
mova také roční klisnu Belu. 
Po počátečním seznamování 
na terase jsme uskutečnili ne-
tradiční návštěvu na pokojích 
našich klientů. Za tu upřím-
nou radost a chvilku prožité-
ho štěstí to opravdu stálo. Dě-
kujeme paní Sedlákové i Bele 
za odvahu.

■ Kamil Hajný, 
Domov pro seniory Podbořany 

Hudební vystoupení s vánočními historkami
V Domově důchodců v Číž-

kovicích si 8. prosince užili hu-
dební vystoupení. Do domo-
va zavítal hudebník a zpěvák 
Jan Vízner se svojí pěveckou 
partnerkou Helenou Krupo-
vou. Celé akce, která se konala 
na kulturní místnosti v prvním 
patře, se zúčastnilo osmadva-
cet uživatelů domova. 

Jelikož se již neúprosně 
blíží vánoční svátky, hudební 
duo směřovalo písně a povídá-
ní k této tématice. Své písničky 
prokládali povídáním o prů-
běhu celého adventu, zvycích, 
které toto období doprovází, 
až po oslavy Silvestra a rozlou-
čení se se starým rokem. Své 
vyprávění pan Vízner oživil 

taktéž žertovnými historkami 
na téma Santa Claus a Ježí-
šek, o pečení cukroví, Štědrém 
večeru či tolik oblíbeném vá-
nočním úklidu všech hospo-
dyněk. Písně doprovázeli hrou 
na elektronické klávesy, ale 
také zpestřili doprovodem na 
trubku či saxofon. Celou at-
mosféru podtrhovala vánoční 
výzdoba kulturní místnosti, 
s krásně ozdobeným a rozsví-
ceným stromečkem, a připra-
vené tematické kulisy zdobené 
blikajícím osvětlením. Jelikož 
mnoho písniček senioři znali 
ze svého mládí, mnozí si je při-
pomněli a zazpívali společně se 
zpěváky. Vystoupení navodilo 
příjemnou vánoční atmosféru 

plnou pohody, uživatelům se 
líbilo a účinkující na závěr od-
měnili potleskem. 

Jelikož měsíc prosinec je 
v Domově důchodců Čížko-
vice velmi bohatý na kulturní 
a společenské akce, uživatelé se 
již nyní velmi těší například na 
vánoční posezení u stromečku, 
spojené s rozdáváním dárečků, 
či na oslavu Silvestra a příchod 
Nového roku. Tyto akce budou 
zpestřeny o další vystoupení, 
které bude mít tentokrát pod 
záštitou zpěvák a muzikant na 
harmoniku Milan Materna, 
který je mezi seniory domova 
velmi oblíbený a vítaný.

■ Zuzana Česalová, 
Domov důchodců Čížkovice
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Andílci předali dárky od dětí Vepřové hody se povedlyDo domova vlétl 
advent jak se patří

I v době koronaviru se senioři dobře baví
V mosteckém divadle jsme 

byli 29. listopadu na divadel-
ním představení ,,Světáci“ pro 
seniory Ústeckého kraje. Cel-
kem se zúčastnilo 400 seniorů. 
Chci touto cestou poděkovat 
za všechny seniory, kteří se 
přestavení zúčastnili, vedení 
divadla za nádherně prožitý 
zážitek.

Navštěvuji divadlo pravidel-
ně, viděl jsem skoro všechny 
premiéry za posledních pár 

let, ale divadelní hra Světáci 
bylo něco nádherného. Všichni 
jsme se bavili a moc se nasmá-
li. Hra je totiž krásně režijně 
nastudována a výkony herců 
zaslouží absolutorium. Jednak 
výkony všech třech hlavních 
představitelů, jednak rovněž 
všech třech lehčích dam, které 
jim sekundovaly, to vše bylo 
neuvěřitelně dobře zahráno. 
Jedním slovem, herecký kon-
cert. K tomu navíc hezké písně, 

které krásně podbarvily děj na 
pódiu, co víc si přát. Samozřej-
mě je nutno také poděkovat 
vedení města. Udržet a ufi-
nancovat divadlo takových roz-
měrů s takovým počtem herců 
není lehké. O to víc nutno 
všem, kteří umožňují divákům 
vidět herce takových kvalit, 
kteří se vyrovnají i známým 
hercům z Prahy, poděkovat.

■ Alois Malý, 
Krajská rada seniorů, Most

Náš domov navštívili 3. pro-
since Mikuláš, čert a dva andě-
lé, kteří přišli seniorům zpří-
jemnit dopoledne. Popovídali 
si, zavzpomínali na dřívější léta 
a našli se i tací, kteří beze stu-
du Mikuláši zazpívali vánoční 
koledu, anebo přednesli báseň. 
Odměnou byla mikulášská 
nadílka. Poté andílci předa-
li dárečky od dětí ze Základní 
školy Všehrdova v Lovosicích. 
Děti pro seniory vyrobily nád-
herné závěsné anděly překypu-
jící krásnými barvami, přáníč-
ka s vlastnoručně napsaným 
přáním k vánočním svátkům, 
krásně zdobené keramické 
svícínky a také adventní svícny 
zdobené mašličkami, vánoč-
ními ozdobami a čerstvými 
větvičkami, které provoněly 
celou místnost. Senioři byli 

nadšeni a obdivovali šikovnost 
dětí. Přáníčka s konkrétními 
křestními jmény si uživate-
lé domova vystavili ve svých 
pokojích. Bylo krásné sledovat 
nadšení seniorů při společné 
výzdobě domova. Aby senioři, 
kteří se posezení nemohli ze 
zdravotních důvodů zúčastnit, 
o toto krásné překvapení plné 
dárečků nepřišli, Mikuláš s čer-
tem a anděly postupně obešli 
všechny pokoje a zbylé dárečky 
osobně předali. Dojemné chvil-
ky nedokázaly utajit ani malé 
kapičky slz, které se v mnoha 
očích snažily skrýt. Velmi dě-
kujeme všem dětem a paním 
učitelkám a přejeme všem 
krásné Vánoce a mnoho zdraví 
a spokojenosti v novém roce.

■ Zuzana Česalová, 
Domov důchodců Čížkovice

V dobětickém domově pro 
seniory se poctivě připravu-
jí na Vánoce. Ale mezitím si 
užili třeba zabijačkový den, 
návštěvu psí kamarádky 
Whiskey nebo koncert Ča-
rovné flétny. Nechybělo slav-
nostní rozsvícení vánočního 
stromu spolu s Podřipskými 
trubači a mikulášská nadíl-
ka. ■ gz

Spolek z Hrobu ví, jak udělat radost 

Rok s rokem se sešel 
a opět jsou tu Vánoce. Jaké, 
to všichni víme. Ale senio-
ři v Klubu nelenili. Nejdříve 
jsme vyráběli hračky prvňáč-
kům základní školy, abychom 
jim je mohli při slavnost-
ním vstupu do školních lavic 
osobně předat. Spolupráce 
se školou trvá již 20 let a ani 
mnohá covidová opatření 
tuto hezkou tradici nenaruši-
la. Ženy dílčí práce zhotovily 

doma a konečný výrobek va-
řečky – myšky všechny velice 
potěšil. Hned od září senioři 
vyráběli vánoční přání a jako 
dárek sněhuláčky, které pak 
roznášeli do domovů všem 
členům a sponzorům, aby-
chom jim přinesli trochu té 
radosti a štěstí pod stro-
meček. Tak hezké Vánoce 
a zdraví do roku příštího.

■ Krista Čurdová, Lída Holá, 
Spolek seniorů Hrob

Začátkem listopadu jsme si 
společně v Domově pochutnali 
na zabijačkových specialitách 
– prdelačce, ovaru, jelítkách, 
tlačence, sulcu, zabijačkovém 
guláši, sladkém pečivu a dal-
ších specialitách. K pití se toči-
lo pivo a pomerančová limoná-
da, dále byla voda s citronem 
a káva. Celou akci uvedla paní 
ředitelka Lenka Nová s panem 
starostou Františkem Paděl-
kem. K poslechu nám hrála 
a zpívala paní Lenka Ducháč-
ková. Byl to hezký den plný 
dobrého jídla, pití a zpěvu.

■ Martina Panochová, 
Domov důchodců Roudnice n. L.

Jubilantka ráda  
pečuje o květiny

V listopadu oslavila Danuše 
Jiráčková své 95. narozeni-
ny. Paní Danuše se narodila 
18. listopadu 1926 v Duchcově. 
Dětství prožila v Louce u Litví-
nova, kam se také po vyučení 
vrátila. Vyučila se dámskou 
krejčovou a v tomto oboru 
později i pracovala. Společně 
s manželem vychovala jednoho 
syna. Ve svém volném čase se 
ráda věnovala vodním spor-
tům, dokonce byla i aktivní 
členkou klubu vodních sportů. 
Pravidelně se také zúčastňova-
la spartakiád. Od září 2019 žije 
Danuše v Domově sociálních 
služeb Litvínov, kde je velmi 
spokojena. Radost jí zde dělá 
opečovávání místních květin 
a luštění křížovek. Je spole-
čenská a velmi ráda přijímá 
návštěvy svých vnoučat. Osla-
venkyni poblahopřála i vedou-
cí krajského odboru sociálních 
věcí Petra Lafková a ředitel do-
mova Vladimír Vopelka. ■ gz

Hrál za Skláře, teď  
slaví sedmdesátku

Dlouholetý hráč fotbalové-
ho klubu FK Teplice František 
Weigend oslavil své 70. na-
rozeniny. K těm mu popřálo 
i vedení klubu v čele s ředite-
lem Rudolfem Řepkou. Franti-
šek Weigend odstartoval svou 
kariéru v A mužstvu 25. října 
1972 v zápase na hřišti Ko-
šic, naposledy pak nastou-
pil v červnu 1983 v domácím 
zápase s Mladou Boleslaví. 
Během své kariéry ve žluto-
modrém dresu odehrál 140 li-
gových utkání, dalších 119 ve 
druhé lize, 23 v domácím po-
háru a 13 v evropských pohá-
rech, dohromady v nich nasá-
zel z postu obránce 19 branek.

■ FK Teplice
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Turisté oslavili čtyřicátiny klubu a těší se na 50

Jirkovské seniorky si advent zpestřily zpíváním

Sestřičky roznesou vánoční přání od dětí seniorům, o které pečují
Propojit nejmladší generaci 

s tou nejstarší se podařilo Ali-
anci náhradních rodin a Asoci-
aci domácí péče. Vánoční přá-
níčka seniorům, kteří využívají 
služby domácí péče ACMR, 
vytvořily děti umístěné do pěs-
tounské péče. „Přání jsou dě-
laná od srdíčka, protože naše 
děti samy vědí, co to znamená 
být opuštěný, být sám,“ při-
blížila krajská vedoucí Aliance 
náhradních rodin a dlouhodo-
bá pěstounka dvou malých dětí 
Martina Švandová a doplnila, 
že přání, která potěšila babičky 
a dědečky, tvořily děti už na 
Velikonoce a plánují pokračo-
vat i v příštím roce.

Vánoční přáníčka dostanou 
senioři od sestřiček domá-
cí péče během několika málo 
dnů. Mezi seniory, kteří vyu-
žívají služby ústecké agentury 
domácí péče ACME, poputují 
v předvánočním čase více než 
dvě stovky přáníček.

Že se akce setkala už o Ve-
likonocích s velkou odezvou, 
potvrzuje jednatelka ústecké 
Domácí péče ACME Štěpánka 

Tomsová. „Reakce našich seni-
orů byla úžasná. Všechny naše 
seniory přáníčka potěšila a vy-
kouzlila jim úsměv na tváři. 
Jsem ráda, že to zopakujeme 
i teď před Vánocemi,“ řekla. 

Vrchní sestra agentury 
ACME Šárka Doležalová jen 
doplnila: „Mě hodně překva-
pilo, že se naši senioři na ty 
děti ptali a chtěli konktrétně 
znát jejich příběhy. Jejich osud 
je zajímal, mnohdy zasáhl 
a především je přáníčka velmi 
potěšila.“ 

Domácí péče ACME pomá-
há všem, od dětí po seniory, 

a je určena lidem, kteří by 
jinak museli být hospita-
lizováni v nemocnici nebo 
v léčebnách pro dlouhodobě 
nemocné. Podle jednatelky 
agentury Štěpánky Tomso-
vé se jedná o klienty, jejichž 
zdravotní stav nevyžaduje 
soustavnou péči lékaře, ale 
přesto potřebují kvalifikova-
nou ošetřovatelskou péči. Po-
ukaz na ošetření domácí péče 
vystaví praktický lékař, lékař 
specialista či zdravotnické za-
řízení, kde je klient hospitali-
zovaný. Ti také určí zdravot-
nické úkony, časové rozhraní 

ACME Domácí péče s. r. o.
Železničářská 908/24
400 03 Ústí nad Labem
E-mail: info@acmepece.cz
Telefon: 475 216 331,  
475 216 582
www.acmepece.cz

KONTAKT

a frekvenci ošetřovatelské ná-
vštěvy, které vykonává zdra-
votní sestra se středoškol-
ským nebo vysokoškolským 
vzděláním v oboru. ■ pr

PR

Oslavili jsme 40 let našeho 
Klubu českých turistů Krásná 
Lípa. Mimořádně vydařené 
setkání proběhlo 6. listopadu 
ve skvělé a uvolněné atmo-
sféře bez škrobených projevů. 
Krátké zdravice pronesli Vra-
tislav Chvátal, předseda ÚV 
KČT, Zbyněk Linhart, senátor 
Parlamentu ČR, předseda KČT 
Ústecké oblasti Jan Eichler, 
Václav Hieke, předseda OKČT 
Krásná Lípa, moderoval Mi-
kuláš Peterka, jednatel klubu. 

Prima pozdravy předali i četní 
milí hosté, turističtí přátelé 
z polské Lubaně a německého 
Neustadtu i ze spřátelených 
českých klubů. Tradičně vyni-
kající oběd, tentokrát dvoj-
boj (řízek kuřecí a vepřový) 
s bramborovým salátem, per-
fektně servírovaný našimi že-
nami patřil k top momentům 
dne. Manželé Vechovi z Jano-
va se postarali o zábavu slo-
vem a hudbou do večerních 
hodin. Nemá cenu popisovat 

detaily: prostě jsme se setkali 
s přáteli, bylo nás 79, dobře 
jsme se bavili, zavzpomínali 
u historických kronik a fo-
tografií – a už se těšíme na 
50. výročí Klubu! 

■ Jiří Rak, KČT Krásná Lípa

Město asi bude mít dvě 
nové čestné občanky

Ústečtí zastupitelé budou 
rozhodovat, zda udělí titul 
čestného občana města Hele-
ně Borské a Bedřišce Kulha-
vé. Otázkou se již zabývali 
ústečtí radní, kteří s udělením 
titulů souhlasí. Helena Bor-
ská byla významná regionál-
ní publicistka, přispívala do 
místních médií a publikovala 
vlastivědné práce například 
Toulky Ústím a okolím nebo 
Střípky z ústecké hudební 
minulosti. Zároveň aktivně 
působila ve skautském hnu-
tí. Československá atletická 
hvězda Bedřiška Kulhavá, 
která počátkem prosince sla-
ví devadesátku, dosahovala 
v amatérských podmínkách 
špičkových výkonů na střed-
ních tratích. V roce 1960 re-
prezentovala Československo 
na olympiádě v Římě v běhu 
na 800 metrů. Českosloven-
sko reprezentovala celkem 
34x, na mistrovství Česko-
slovenska získala celkem 26 
titulů mistryně republiky na 
tratích 400 metrů, 800 metrů 
a v přespolním běhu.

■ Město Ústí nad Labem

„Štěstí, zdraví, pokoj svatý 
vinšujeme vám,“ znělo z úst 
ženského pěveckého sboru 
Jirkovské seniorky, vedeného 
Evou Steinbachovou při Klubu 
aktivních seniorů v Jirkově. 
Svými koledami se pokusily po 
roční přestávce zpříjemnit di-
vákům adventní čas končícího 
roku a naladit je na předvánoč-
ní notu. Vystoupily v prosinci 
s dětským sborem Zvoneček 
v kostele sv. Jiljí, v synago-
ze i v kapličce v Boleboři. Na 

klávesy doprovázely skvělé 
klavíristky Hana Malá a Hele-
na Vlahačová.  I když náš zpěv 
není na profesionální úrovni, 
o to více je od srdce. Musíme se 
pochlubit, že naší nejstarší zpě-
vačce Anitě Janstové je 87 let 
a další čtyři zpěvačky přesáhly 
hranici osmdesáti let. Jejich vi-
talita je nám vzorem. Doufáme, 
že svým zpěvem se nám diváky 
podařilo oprostit od kaž- 
dodenních starostí a navodit 
vánoční atmosféru. Dodatečně 

děkujeme všem příznivcům 
zpěvu, kteří se v hojném počtu, 
i přes přísná proticovidová 
opatření, zúčastnili našich kon-
certů. Pevně věříme, že se opět 
všichni sejdeme v příštím roce. 
Děkujeme všem příznivcům 
zpěvu. Pevně věříme, že se opět 
všichni sejdeme v příštím roce. 
Přejeme všem lidem dobré 
vůle hodně štěstí, zdraví a spo-
kojenosti v roce 2022.

■ Lydie Kozlíčková, 
členka KAS Jirkov

SL
20
12
07
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Udělejte si výlet do Prahy na hru Herečka 
Vyrazili jsme na premiéru 

hry Herečka s Ilonou Svobo-
dovou v hlavní roli do diva-
dla U Valšů v Životě 90. Před 
hrou promluvil o instituci 
a seniorech pan ředitel Jan 
Lorman, popřál mi s kyticí 
a posléze byla úžasná hra He-
rečka. Škoda, že je taková ne-
lidská situace a senioři jsou 
vystrašení, že se bojí jít i od-
poledne do divadla. Ta hra je 

super tím, že ukazuje průřez 
životem. Bylo nás tam pár 
desítek, ale všichni nadšení. 
Doporučujeme seniorům si 
do divadla Života 90 zajet. 
Krásný vánoční čas a hod-
ně pohody, zdraví a lásky do 
dvojkového roku přejeme ze 
srdce z Loun.

■ Vilma Svobodová, 
Klub seniorů 
Pomoc bližnímu Louny

Upečte přání pro radost 
Na pandemii, která nás 

sužuje už druhé Vánoce, do-
plácí především osamělí lidé. 
Jejich izolovanost je částeč-
ně brána i jako ochrana před 
virem. Proto teplický spolek 
Spolu proti samotě znovu 
přichází s projektem „Spolu 
pečeme přání“, v němž vyzývá 
lidi z celé České republiky, 
aby nezapomínali právě na ty 
osamělé.

Upečte, rozuměj „vyrob-
te“, třeba se svými dětmi nebo 
vnoučaty vánoční přání pro 
osamělého člověka. „Dejte ho 
na 15 minut do trouby přede-
hřáté na 100 stupňů Celsia, 
nechte v troubě vychladnout 

a pak v hygienických ruka-
vicích přendejte přání do 
mikrotenového sáčku s uchy. 
Pak přání pověste na kliku 
osamělému člověku, zazvoňte 
a odstupte od dveří do bez-
pečné vzdálenosti, abyste mu 
na dálku mohli osobně popřát 
krásné Vánoce,“ vysvětluje, 
co znamená „Spolu peče-
me přání“, zakladatel spolku 
Robert Zauer. K této vánoční 
výzvě spolek natočil i dojem-
né instruktážní video, které 
najdete na webových strán-
kách www.spoluprotisamote.
cz v záložce Programy. 

■ Robert Zauer, 
Spolu proti samotě

Rosákovi se líbila vánoční výzdoba
Začátek adventu u nás v jir-

kovském domově každoročně 
slavíme u rozsvěcení vánoč-
ních stromků spolu s pozvaný-
mi hosty. Letošním hostem byl 
známý moderátor Jan Rosák 
za doprovodu zpěváka a také 
moderátora Šimona Pečenky, 
který k nám vždy zavítá s něja-
kým hostem známým z televiz-
ních obrazovek. V minulých le-
tech to byla například Pavlína 
Filipovská, Vlastimil Harapes 
nebo Jiří Krampol. 

Moc jsme se báli, že nám 
situace pořádání opět překa-
zí, v loňském roce jsme tak 
přišli o setkání s pohádkovým 
princem Pavlem Trávníčkem. 

Naštěstí se tak nestalo, a všich-
ni si tedy mohli užít pohodo-
vou atmosféru s povídáním vy-
plněným krásnými vánočními 
písničkami. Na závěr jsme si 
všichni společně zazpívali „Vá-
noce, vánoce přicházejí“. 

Velice nás potěšili oba hos-
té, kterým se u nás moc líbilo 
a byli nadšení z naší vánoční 
výzdoby. Oba si u našich šiku-
lek zakoupili domácí pletené 
ponožky, jako dárky pro své 
blízké. Zároveň byli velmi pře-
kvapeni krásnými dárky z na-
šich dílniček, které dokážou 
klienti vyrobit.

■ Blanka Koblicová, 
MěÚSS Jirkov

Sbírka pro Azylový  
dům v Oseku

Seniorky z duchcovského 
Českého červeného kříže se 
před Vánocemi znovu zapo-
jily do sbírky, která pomůže 
Azylovému domu v Oseku. 
V jejich klubovně V Domkách 
5 se 30. listopadu konala sbír-
ka dětského oblečení, hraček, 
knížek, mikuláškých balíčků, 
deskových her a potravin pro 
maminky. V azylovém domě je 
osm rodin s dvanácti dětmi. 

Přispívaly jak členky čer-
veného kříže, tak i obyvatel-
ky Duchcova, které si přečet-
ly plakát o této akci. Odvoz 
autem do Oseku zařídila 1. 
prosince ředitelka ZŠ J. Pešaty 
Veronika Prchalová a všechny 
dárky společně s předsedkyní 
Českého červeného kříže Du-
chcov odevzdaly. 

■ Marie Polívková, 
Český červený kříž Duchcov 

Mikuláš, čert a anděl dorazili za pacienty nemocnice
Mikuláš, anděl, čertice 

a čertík rozdali perníky paci-
entům na lůžkových stani-
cích a na oplátku si od nich 
vyslechli písničky, básničky, 
potlesk, poděkování a ob-
drželi stovku úsměvů. Tým 
andělů z DDM Bílina s las-
kavostí sobě vlastní věnoval 
páteční čas pacientům a za 
to jim patří velké poděková-
ní. Čertice, bývalá zdravotní 
sestra Věrka z bílinské LDN, 

dohlédla na dodržení pravi-
del odpovídajících součas-
né epidemiologické situaci. 
Atmosféra adventního času 
je přítomná díky výzdobě 
v celém areálu nemocnice. 
Kreativní ruce zaměstnanců 
připravily obrovské množ-
ství drobných vánočních 
výrobků. 

■ Andrea Abigail Nováková, 
Hornická nemocnice 
s poliklinikou Bílina

V Orlické se peklo cukroví 
a tvořila výzdoba

V našem domově proběhlo již 
tradiční pečení vánočního cukro-
ví. Napeklo se spousty báječných 
druhů vánočního cukrovíčka, 
které nejenže dobře vypadá, ale 
i výborně chutná. Spolu s tím 
jsou spojené Vánoční dílničky, 
takzvané vánoční tvoření, kde 
si naši klienti vyrobí nádhernou 
dekoraci. Pokojná atmosféra, 
koledy, krásné vánoční výrobky 
i výborné cukroví našim klien-
tům udělaly velkou radost.

■ Michaela Vlček Rybanská, 
Domov pro seniory Orlická

Radostné Vánoce udělali lounští senioři dětem
Senior klub Pomoc bliž-

nímu z Loun udělal radost 
velkému počtu dětí ze dvou 
mateřských škol. 

Je tradicí, že v prvním ad-
ventním týdnu školy mívají 
besídky ve Vrchlického di-
vadle, na kterých senioři dá-
vali dětem dárky. Bohužel, 
v tomto nepříjemném čase 
se nemohly uskutečnit. A tak 
se senioři letos rozhodli 

obdarovat je jinak. Speciální 
škola dostala věci na výtvar-
nou výchovu, kterých není 
nikdy dost, a školka v Šafa-
říkově ulici dárek pro velmi 
šikovného, avšak sociálně 
znevýhodněného předškolá-
ka. Dali jsme chlapci tablet, 
který používají k výuce ve 
školce. Vzhledem k navy-
šujícím se cenám všeho se 
přidal k úhradě tabletu také 

ajťák ze školy. Dárek rozjas-
nil tvářičky malého chla-
pečka. Senioři mají velmi 
dobrý pocit, že v tuto dobu 
pomohli potřebným adres-
ně. Radostné Vánoce všem 
a v srdcích pokoj a klid ve 
zdraví a to samé do nového 
roku si přejeme všichni lidé 
dobré vůle. 

■ Vilma Svobodová, Klub 
seniorů Pomoc bližnímu Louny
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