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Senioři si za pobyt  
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KRIZOVÉ LINKY FINANČNÍ PORADENSTVÍ

Pokud jste se dostali do 
tíživé situace kvůli velké-
mu zdražování, nebo vás 
stresují negativní informa-
ce například kvůli válečné-
mu konfliktu na Ukrajině, 
můžete se obrátit na 
odborníky. Na krizových 
telefonních linkách vám 
pomohou vaši situaci 
řešit.

Senior telefon
nonstop zdarma
800 157 157 

Linka seniorů Elpida
8:00–20:00, zdarma
800 200 007 

Linka první psychické 
pomoci 
nonstop, zdarma
116 123 

Linka pomoci Ústí n. L.
nonstop 475 603 390

Linka duševní tísně Most
nonstop 476 701 444 

Když nevycházíte s penězi, 
můžete se obrátit na nezis-
kové organizace, které vám 
s financemi pomohou.
Člověk v tísni  
777 787 938, 734 428 394
European Initiatory 
Institute 775 479 140
Naděje 778 412 438, 770 
120 091, 773 770 991
Oblastní charita Teplice 
608 345 322, 720 995 180
Agentura Osmý den  
774 775 015, 775 182 102
Charitní sdružení  
608 962 163
Diecézní charita 
416 733 487
Poradna při finanční tísni  
800 722 722
Radka Kadaň 608 517 065

Sociální agentura  
724 363 551

Sociální poradenství  
725 958 894, 474 659 241

Podpory pro lidi, kteří se 
dostali do finanční tísně

Lidé, kteří se dostali do 
finanční tísně a nemají dost 
peněz na jídlo, oblečení nebo 
bydlení, si mohou požádat 
o příspěvky. Stačí k tomu 
dojít na úřad práce ve vašem 
městě. Měli byste s sebou 
přinést doklady, které do-
kazují vaše příjmy a výdaje, 
například za bydlení. Úřed-
níci vám poradí s vyplněním 
žádosti a vysvětlí, jak dál 
postupovat.

Příspěvek na živobytí 
O ten může žádat člověk, 

který nemá dostatek příjmů na 
pořízení stravy, ošacení, obuvi 
nebo základních hygienických 
potřeb.

Doplatek na bydlení
Může o něj požádat každý, 

kdo nemá dostatek příjmů 
na bydlení v bytě, nebytovém 
prostoru nebo na ubytovně.

Mimořádná okamžitá pomoc

O tuto podporu může žádat 
člověk, pokud mu hrozí újma 
na zdraví a má nižší příjmy, 
než je částka existenčního mi-
nima, která činí 2 490 Kč. 

Příspěvek je poskytovaný 
při vážné mimořádné událos-
ti, jako je živelní pohroma, 
požár, na nezbytný výdaj na-
příklad na správní poplatky, 
na nocleh nebo třeba na poří-
zení nebo opravu nezbytného 
základního vybavení domác-
nosti. ■ sl
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ZPRÁVY

Drahota dopadá na seniory, 
mohou si požádat o příspěvěk
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Ústecký kraj – Inflace a růst 
cen energií se negativně pro-
mítají do života všech lidí, ale 
především seniorů. Zvyšující 
se ceny energií, pohonných 
hmot i potravin se negativně 
projevují v jejich peněžen-
kách. Ekonomové se shodují, 
že zdražování v brzké době 
rozhodně nekončí. Chudší 
domácnosti a senioři, mají 
možnost, pokud jim chybí 
peníze na energie a bydlení, 
požádat si o příspěvek na by-
dlení na úřadu práce. „Senio-
ři se mohou obrátit na úřad 
práce. Tam jim úředníci sdě-
lí, co vše k žádosti potřebují, 
a poté jim dávku vypočítají,“ 
upřesnila vedoucí krajského 
odboru sociálních věcí Petra 
Lafková. Zda máte na finanč-
ní pomoc nárok a v jaké výši, 
zjistíte i na www.energeticky-
prispevek.cz. 

Inflace rychle stoupá už 
od loňského léta a v současné 
době dosahuje deseti procent. 
Podle ministerstva práce a so-
ciálních věcí dojde v červnu 
k navýšení důchodů. „Starob-
ní důchodci budou dostávat 
o 8,2 procenta větší procent-
ní výměry svých důchodů. 
V průměru jim tak na účet 
přijde o 1 017 korun víc. První 

zvýšené důchody se budou 
vyplácet v letošním červnu,“ 
upřesnil ministr práce a so-
ciálních věcí Marian Jurečka 
s tím, že mimořádné zvýšení si 
vyžádal růst cen, který od loň-
ského června přesáhl zákonem 
stanovených pět procent.

Naposledy se důcho-
dy zvyšovaly letos v lednu, 
a to v průměru o 805 korun. 
V součtu tak letos důchodci 
dostanou průměrně 1 822 ko-
run navíc, s další valorizací se 
pak počítá v lednu 2023. ■ gz

Vracejí se vzpomínky na rok 68´
Ústecký kraj – Současná 
situace na Ukrajině dopa-
dá na všechny, silněji ale na 
lidi, co mají v paměti druhou 
světovou válku nebo okupaci 
v roce 1968. Podle ředitelky 
Nadace Krása pomoci Soni 
Hušek Morawitzové jsou 
mezi námi lidé, kterých se 
téma války velice týká. „Star-
ší lidé situaci vnímají, někte-
rým klientům se vrací vzpo-
mínky na rok 1968, bojí se,” 
vysvětluje ředitelka nadace, 
která se pomoci seniorům 
věnuje a dodává, že pomáhat 
je potřeba právě i jim.

Někdy podle odborníků 
seniorům pomůže je vyslech-
nout, jindy postačí, když 

omezí sledování aktuálních 
událostí ve zpravodajství. 
„Důležité je ale stále dělat to, 
na co jste byli dosud zvyk-
lí. Držet se svých běžných 
aktivit, chodit na procházky, 
mezi lidi,“ zní nejčastěji v ra-
dách, co dělat, když člověka 
sužuje strach nebo se vynoří 
ošklivá vzpomínka.

Pokud nepomůže nic ze 
zmíněného, tak je řešením 
využít bezplatnou a ano-
nymní telefonickou krizovou 
pomoc pro seniory, pečují-
cí o seniory a osoby v kri-
zi Elpida, která má číslo 
800 200 007, k dispozici je 
denně od 8:00 do 20:00 ho-
din. ■ gz

ČÍSLO MĚSÍCE

1 822 

Tolik průměrně dostanou 
podle ministerstva práce a so-
ciálních věcí v součtu letos 
důchodci navíc. Naposledy se 
důchody zvyšovaly letos v led-
nu, a to v průměru o 805 korun. Další zvýšené důchody se 
budou vyplácet v červnu. „Důchodcům nyní přijde v průmě-
ru o 1 017 korun víc,“ upřesnil ministr práce a sociálních věcí 
Marian Jurečka s tím, že mimořádné zvýšení si vyžádal růst 
cen, který od loňského června přesáhl zákonem stanovených 
pět procent. S další valorizací se pak počítá v lednu 2023.
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Dodávky poslední instance končí 

Do domova zatím nikdo  
z uprchlíků nechtěl
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Ústecký kraj – Už jen pár 
týdnů zbývá na vyřízení nové 
smlouvy na dodávky plynu či 
elektřiny lidem, kteří po říjno-
vém krachu Bohemia Energy 
a dalších firem stále využívají 
služeb takzvaných dodavatelů 
poslední instance (DPI). 

„Více než 97 % z nich si 
už našlo nového dodavatele 
a přešlo na standardní pro-
dukty. Těm zbývajícím, kteří 
stále vyčkávají u DPI, ale ne-
zbývá mnoho času. Dodávky 

poslední instance skončí za 
několik týdnů,“ upozorňuje 
tiskový mluvčí Energetické-
ho regulačního úřadu Michal 
Kebort. 

Bývalým zákazníkům spo-
lečností ze skupiny Bohemia 

Energy, kteří ještě od DPI ode-
bírají elektřinu, skončí režim 
poslední instance 14. dubna 
a u plynu to bude 17. dubna. 
Termíny se krátí i těm, kterým 
v loňském roce dodávky ukon-
čily další společnosti.

Pokud termín přechodu 
k řádnému dodavateli energií 
zmeškáte, dopustíte se ne-
oprávněného odběru, který 
následně povede až k odpoje-
ní vaší domácnosti od ener-
gií. ■ gz

Ústecký kraj – Většina seniorů válkou zasa-
žené Ukrajiny si nepřeje být evakuována ze 
svých domovů. 

„Krajské asistenční centrum, které vzniklo 
v Ústí nad Labem, už pomohlo více než šes-
ti tisícům lidí prchajícím před válkou,“ řekl 
Lukáš Marvan s tím, že seniorů je naprosté 
minimum.

Dočasný domov pro ně mají zařízení 
v Ústeckém kraji ale k dispozici. „V součas-
né době máme zhruba 140 lůžek pro seniory 
i zdravotně postižené. A nad kapacitu máme 
dalších 80 lůžek,“ uvedla vedoucí sociálního 
odboru kraje Petra Lafková. 

Prozatím nikdo ze seniorů nebo zdravotně 
postižených z Ukrajiny umístění do domova 
nepotřeboval. ■ gz

Kuberové udělaly  
Louny radost

Louny – Na domě č. p. 653 
ve Vladislavově ulici, kde 
se 16. února 1947 Jaroslav 
Kubera narodil, byla odha-
lena pamětní deska. „Loun-
ský rodák, který to svou pílí 
a pracovitostí dotáhl až na 
druhého nejvyššího ústavní-
ho činitele, si zaslouží titul 
Čestného občana i desku na 
rodném domě,“ řekl starosta 
Pavel Janda.

Jde o odlitek s podobiz-
nou Jaroslava Kubery a lo-
gem města Louny. „Louny mi 
udělaly velkou radost, jsem 
moc ráda, že zde na manžela 
lidé vzpomínají,“ řekla Věra 
Kuberová, která se odhalení 
zúčastnila.

Lounský rodák Jaroslav 
Kubera, který náhle zemřel 
20. ledna 2020, byl dlouho-
letý teplický primátor a se-
nátor. Od roku 2018 zastá-
val druhou nejvyšší ústavní 
funkci, když předsedal horní 
komoře Parlamentu České 
republiky. ■ gz

Lovosice – Nejkvalitněji se v rámci kraje žije 
lidem v Lovosicích. Vyplynulo to z informací 
společnosti Obce v datech, která každoročně 
zpracovává veřejně dostupná data k měření 
kvality života v 205 obcích s rozšířenou působ-
ností a v Praze. Porovnáváno je 29 ukazatelů, 
které dohromady shrnují tři hlavní kategorie: 
zdraví a životní prostředí, materiální zabezpe-
čení a vzdělání či vztahy a služby.

Lovosice, které se umístily nejlépe ze všech 
obcí Ústeckého kraje, dosáhly na 4,6 bodu. 
V republikovém žebříčku to stačilo na 106 mís-
to. Na 107. místě se umístila Roudnice nad La-
bem, dále pak Litoměřice na 149. příčce, 170. je 
Děčín a na 172. místě skončilo Ústí nad Labem. 
Prvenství v rámci celé republiky získaly středo-
české Říčany. ■ gz

V kraji se nejlépe žije 
lidem v Lovosicích

PORADNA

Lékař radí: Jak na bolesti zad
Velmi často mě bolí v dolní části zad, omezuje mě to při pohybu, ale nohy nebrní, co mám dělat?

Určitě je dobré navští-
vit odborného lékaře. Než se 
k němu dostanete, je tře-
ba být v klidu, použít suché 

MUDr. Jiří Madar
Ortopedická ambulance, EUC 
Klinika Ústí nad Labem s.r.o.
e-mail: jiri.madar@eucklinika.cz
tel.: 477 102 212

KONTAKT

Lékař by Vám měl udě-
lat rentgen zad, zda tam není 
zlomenina při osteoporóze 
a jaké jsou tam degenerativní 
změny. Podle toho pak v sou-
ladu s vyšetřením zvolit další 
postup. 

Ve vyšším věku se větši-
nou postupuje konzervativně. 
Podle nálezu se pak indikuje 
buď obstřik páteře, nebo sa-
kroiliakálního kloubu, nebo 
rehabilitace. Já k tomu dávám 
ještě léky na svalové uvolnění 
a někdy i sérii uvolňovacích 
infuzí. Pak doporučuji pre-
ventivní opatření, tedy pravi-
delně cvičit, neprochladnout, 
nezvedat břemena, nestát 
dlouho v předklonu a na větší 
zátěž nosit tzv. bederní pás.

teplo, buď hřejivou dečku, 
nebo solux, anebo capsaicino-
vou hřejivou náplast. K tomu 
běžně dostupná analgetika.
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Senioři zaplatí za pobyt v domově víc

Lékaři unikátně nahradili srdeční chlopeň 

Ústecký kraj – Senioři a han-
dicapovaní lidé si v domovech 
připlatí. Po osmi letech se totiž 
zvyšují maximální úhrady za 
poskytování sociálních slu-
žeb. Od března začala platit 
nová úhradová vyhláška, která 
umožňuje provozovatelům do-
movů pro seniory navýšit plat-
by za stravu a pobyt. Domovy 
pro seniory si tak budou moci 
za jídlo a ubytování od klientů 
účtovat až o pětinu víc. 

Navýšení domovy přivítaly, 
protože po zdražení ener-
gií, pohonných hmot a růstu 
cen potravin řeší nedostatek 

peněz. V některých domovech 
proto už zvažovali, že ušetří 
na nabídce stravování, a kli-
enti tak přijdou o svačiny.

Podle vedoucí krajského 
odboru sociálních věcí Pet-
ry Lafkové šlo o nutný krok, 
protože se úhradová vyhláš-
ka nezměnila od roku 2014, 
přičemž důchody prošly od 
té doby valorizací už něko-
likrát. Že by někdo přišel 
o místo v domově pro seniory 
kvůli tomu, že nebude mít na 
zaplacení vyšších poplatků, 
podle Lafkové ale nehrozí. „Je 
vždy na zhodnocení každého 

poskytovatele, jaká je struk-
tura seniorů v jejich domo-
vě a jaké jsou jejich příjmové 
možnosti. On pak musí vy-
hodnotit, o kolik poplatky na-
výší,“ vysvětluje vedoucí kraj-
ského odboru sociálních věcí 
s tím, že poskytovatel může 
navýšení využít jen částečně. 

„Bude dál platit, že klien-
tům musí zůstat z jejich pří-
jmů alespoň patnáct procent. 
Pokud na zaplacení pobytu 
a stravy jejich důchod nesta-
čí, úhrada se jim automatic-
ky snižuje,“ doplňuje Lafko-
vá. V případě, že má senior 

příjem extrémně malý, nebo 
nemá žádný, tak tam pak po-
skytuje úřad práce doplatek 
na bydlení, který lze čerpat. 
Všichni poskytovatelé sociál-
ních služeb v Ústeckém kraji 
na navýšení úhradové vyhláš-
ky budou reagovat, ale kaž-
dý jinak. „Někdo zvýší o pět 
korun, jiný o dvacet korun 
na den. Jsou tací, co k navý-
šení přistoupí až v polovině 
roku. Celkově navýšení zpět 
do systému v Ústeckém kraji 
přinese zhruba dvanáct mili-
onů,“ uzavírá šéfka sociálního 
odboru. ■ gz

Jak na internet, poradí 
seniorům v knihovně
Teplice – V rámci projektu 
Březen, měsíc čtenářů nabí-
zí teplická knihovna bezplat-
ný hodinový kurz pro seniory, 
kteří se naučí základní do-
vednosti v práci s internetem, 
s on-line katalogem, popřípadě 
s výpočetní technikou vůbec. 
Kurz se koná od 8:00 do 10:00 
hodin a objednat se můžete ve 
studovně Regionální knihovny 
Teplice, osobně nebo telefonic-
ky na čísle 417 538 783. ■ gz

Ústí nad Labem – Lékaři 
kardiocentra ústecké nemoc-
nice provedli unikátní zákrok 
u dvou pacientů s význam-
nou nedomykavostí chlopně. 
Klasická operace byla v obou 
případech extrémně riziková 
a v podstatě nemožná. Týden 
po operaci se pacientům vede 
dobře.

Jedním z operovaných byl 
devětašedesátiletý Ústečan 
Lubomír Časár. „Před rokem 
jsem zkolaboval na nákupu. 
Lékaři zjistili, že mám špat-
nou chlopeň. Celý rok jsem 
trpěl především dýchacími 

potížemi, bolelo mě na hrudi. 
Musel jsem se každých sto me-
trů zastavit,“ řekl Časár. Proto 
s operací ani chvíli neváhal. 
„Teď je mi mnohem lépe, už 

jsem se byl trochu projít. Tě-
ším se, až budu moct doma 
normálně fungovat,“ dodal ne-
celý týden po operaci.

Lékaři nahradili mitrální 
chlopeň novou, samorozta-
žitelnou, zavedenou katetri-
začním způsobem přes hrot 
srdeční. „Kostra chlopně je 
z nitinolu. Vlastní chlopeň má 
tři cípy a je vyrobena z prase-
čího perikardu. Aby nedošlo 
k jejímu uvolnění, je fixována 
k srdečnímu hrotu speciální 
zátkou,“ vysvětlil přednosta 
Kardiologické kliniky Pavel 
Červinka. ■ gz

Jízdné v regionální 
dopravě zdražuje
Ústecký kraj – Studenti a se-
nioři se musí od dubna připra-
vit na dražší jízd-
né v regionální 
dopravě. Jde o re-
akci na snížení 
slev státem. Stát 
už nebude pro-
plácet 75 procent, 
příspěvek se sníží 
na 50 procent.

Podle vedoucího krajské-
ho odboru dopravy Jindřicha 
Fraňka se ke krajské dopra-
vě přidají i města s městskou 
hromadnou dopravou, která 
upraví své tarify.

Slevy budou moci dál vyu-
žívat děti a studenti do 26 let 
a senioři starší 65 let. Systém 
slev se navíc rozšíří o invalidní 
důchodce s invaliditou třetího 
stupně. ■ gz

Z hotelu jsou byty pro seniory
Krupka – Radnice necha-
la přebudovat bývalý hotel 
Horal na dům pro seniory. 
„Budova bývalého hotelu, 
která byla v soukromých ru-
kách, chátrala řadu let a sta-
la se problémovým místem 
krupského centra. V roce 
2017 město objekt odkoupilo 
a v rámci dlouhodobého plá-
nu revitalizace náměstí zahá-
jilo přípravné práce a hledání 
vhodného dotačního titulu,“ 
řekl starosta Zdeněk Matouš.

S rekonstrukcí začalo 
město v dubnu 2021 a celko-
vé náklady na rekonstrukci 
se vyšplhaly na 42,2 milionu 
korun, z toho 5,3 milionu ko-
run bylo hrazeno z dotace. 

Objekt po rekonstrukci 
sestává ze 17 malometráž-
ních bytů, které jsou větši-
nou o velikosti 1+kk a 2+kk. 

Jeden byt je zcela bezbari-
érový. Podle místostaros-
ty Rostislava Kadlece bude 
nový dům sloužit seniorům. 
„To splňuje náš směr rozvoje 
nájemního sociálního bydle-
ní a současně dojde k oživení 
krupského náměstí.“ ■ gz

Senioři v nouzi se můžou 
obrátit na radnici
Mostecko – Rostoucí ceny 
elektřiny, plynu či vysoká in-
flace. To jsou položky, které 
výrazně zatěžují také mostec-
ké seniory s nízkými důchody, 
kteří se mohou ocitnout na 
hranici chudoby. „Mnozí senio-
ři dávek nevyužívají i přesto, 
že na ně mají nárok. Požádat 
v dnešní době o pomoc není 
nic ostudného, ale naopak jde 
o lepší řešení, než se vystavovat 
riziku exekucí,“ řekla náměst-
kyně primátora Markéta Stará. 
O pomoc s úhradou nákladů na 
bydlení se mohou senioři obrá-
tit také na odbor sociálních věcí 
mosteckého magistrátu, kde 
jim pracovnice pomohou a po-
radí, o jaký typ dávky mohou 
žádat. Sociální odbor najdete 
v budově mosteckého magist-
rátu, 2. patro a otevřeno mají 
pondělí a středa 8:00–17:00 
hodin, úterý a čtvrtek 8:00–
14:00 hodin. ■ gz
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Začíná sezona alergií, 
nemněte si svědící oči
Ústecký kraj – Nějakou for-
mou alergie trpí přes dva mi-
liony lidí v Česku. Nejčastěji 
jsou příčinou jejich problémů 
pyly, roztoče a prach. Mezi 
projevy alergie patří rýma, 
kašel, vyrážky, špatné dýchání 
nebo nepříjemné pálení a sl-
zení očí. Od nepříjemných oč-
ních potíží lze snadno ulevit.

Každý druhý alergik se 
potýká s očními problémy. 
„Nepříjemné svědění, zvýšené 
slzení, oteklé oči, pocit cizího 
tělíska v oku, pálení, řezání 
nebo zarudnutí očí – to všech-
no jsou příznaky oční alergie. 
Jejím nejběžnějším projevem 
je zánět spojivek. Oční alergie 
je nejčastěji spojena se sennou 
rýmou neboli pylovou alergií. 
Ačkoliv se záněty spojivek vy-
skytují nejvíce během jarního 
období, mohou vznikat po celý 
rok,“ upozornil oční lékař Pa-
vel Stodůlka.

Zbavit se nepříjemných 
projevů oční alergie nebo očím 
alespoň ulevit jde hned několi-
ka způsoby. „Důležité je zame-
zit kontaktu očí s alergenem. 
Například na pyl mohou po-
moci přiléhavé sluneční brýle. 

Kotlíkové dotace se vracejí, 
kraj na ně vyčlenil 80 milionů
Ústecký kraj – Také letos 
budou mít možnost zájem-
ci využít kotlíkových dotací. 
Jsou určené především pro 
nízkopříjmové domácnos-
ti, které budou mít možnost 
při pořízení nového kotle 
dosáhnout na dotaci ve výši 
až 95 %. 

Pro ostatní domácnos-
ti bude ale letošní podpora 
nižší, mohou získat až 50% 
podporu. Ústecký kraj v ní 
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Také je dobré podrážděné oči 
vypláchnout studenou vodou. 
Akutní příznaky pomohou 
zmírnit oční kapky s obsahem 
antihistaminik. Na oteklá víčka 
příznivě působí studený ob-
klad. Při pocitu svědění mívají 
alergici tendenci si oči mnout. 
To ale může potíže zhoršit, 
protože při mnutí očí se může 
uvolňovat ještě víc dráždivých 
látek. Proto je dobré se tření 
očí vyhnout,“ poradil lékař.

Alergii může člověk získat 
kdykoli během života. Mno-
ho lidí si tak ze začátku ani 
neuvědomuje, že se jedná 
o alergii. Otálet s léčbou se ale 
nemusí vyplatit. „Příznaky oční 
alergie jsou různé a mnohdy 
velmi nenápadné. Dlouhodo-
bě neléčená oční alergie může 
vést k vážným komplikacím, 
kdy alergický zánět postihne 
i rohovku. To dokonce může 
způsobit závažné postižení oka 
i s trvalými následky na kvalitě 
zraku,“ varuje Stodůlka.

Při běžné alergii fatální po-
škození zraku nehrozí. Když 
ale léčba nezabírá, je lepší na-
vštívit specializovaného očního 
lékaře. ■ sl

rozdělí více než 80 milionů 
korun. Příjem elektronických 
žádostí bude zahájen na kon-
ci jara. ■ gz

Pod Klínovcem vyrostou 
domky i parkoviště
Loučná pod Klínovcem – 
Během několika let vyrostou 
v Loučné pod Klínovcem nové 
polyfunkční domy se službami 
a ubytováním. Postaví je firma 
Skiareál Klínovec na pozem-
cích, které koupí od města. 
Prodej už schválili zastupitelé. 

Starostka Loučné pod Klí-
novcem Jana Nýdrová záměr 
prodeje potvrdila s tím, že 
společnost Skiareál Klínovec 
je věrohodný partner, a pro-
to se rozhodli jít do společné-
ho projektu, do kterého by se 
Loučná kvůli finanční nároč-
nosti pustit nemohla. Kupní 
cena za pozemky je stanovena 
na 18,6 milionu korun. Pod-
le vedení radnice pokud ale 
vyjde z revizního znaleckého 
posudku vyšší cena, tak bude 
i kupní cena upravena.Podle 
majitele a jednatele Skiareálu 

Klínovec Petra Zemana je 
součástí záměru až tisícovka 
nových parkovacích míst, což 
je dokonce jedna z podmínek 
prodeje pozemků a vybudo-
vání nadchodu přes silnici ke 
stanicím lanovek. V souvislosti 
s prodejem parcel si Loučná 
zároveň vymínila, že od společ-
nosti získá v jednom z domů 
nebytové prostory pro umístě-
ní městského úřadu a infocen-
tra i několik parkovacích míst. 
To vše za 14 milionů korun. 
Po dokončení výstavby domů 
bude společnost povinná měs-
tu nabídnout k prodeji dva 
byty jen za cenu nákladů, tedy 
bez navýšení o zisk. V součas-
né době se připravuje soutěž 
na výběr finální architektonic-
ké studie. Stavět by se mělo za-
čít do dvou let od získání všech 
potřebných povolení. ■ gz
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Specialistu vyhledá jen zlomek lidí
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Ústecký kraj – Úporná bo-
lest hlavy, zvracení nebo 
poruchy vidění – i tak se 
projevuje migréna, kterou 
v Česku trpí zhruba milion 
lidí. Nemoc si vybírá třikrát 
častěji ženy než muže a bere 
jim celé dny. Ti, kteří mají 
tři záchvaty měsíčně, ztrácí 
podle odborníků na každých 
deset let téměř rok života. 
Jen zlomek lidí ale vyhledává 
pomoc specialistů.

„Pečujeme o stovky lidí 
s migrénou, z nich 45 užívá 
léčbu biologickou. Zvládli 
bychom ale pomoci mnohem 
více lidem, jen k nám musí 
přijít, a to klidně bez doporu-
čení praktika nebo neurolo-
ga,“ říká neuroložka Vladi-
míra Saková z Centra pro 
diagnostiku a léčbu bolesti 
hlavy ústecké nemocnice. 

„V centru máme například 
pětasedmdesátiletého pána, 
který s migrénou bojuje od 
mládí. Přestože se neustá-
le snažil domoci úlevy od 

nesnesitelných bolestí, tepr-
ve tady se dočkal. Nyní má 
nasazenou biologickou léčbu 
a jeho život vypadá úplně 
jinak. V současné době lze 
s migrénou žít mnohem lépe 
než před lety,“ dodala lékař-
ka. Vůbec nejméně pacientů 
má centrum z Děčínska. Mig-
réna totiž bývá podceňovaná 
jako obyčejná bolest hlavy. 
Při záchvatu ale lidé zvrací, 
ztrácejí rovnováhu, nemohou 

mluvit, mívají zimnici, prů-
jem, jsou zmatení a dezorien-
tovaní. „Část našich pacien-
tek bojuje s nemocí většinu 
svého života a dosud s ní 
k žádnému lékaři nešly, pro-
tože přece ‚maminka to měla 
taky a ony to doklepou‘. Když 
najdeme správnou léčbu, je-
jich život nabere rázem jiné 
obrátky,“ říká neuroložka.

Základem úspěšné léčby je 
kvalitní diagnostika, k níž lé-
kaři využívají i tomograf nebo 
magnetickou rezonanci. Léčba 
akutních stavů většinou probí-
há prostřednictvím anagetik, 
dlouhodobě lékaři nasazují 
preventivní léčbu. „U pacien-
tů je možné nasadit moderní 
biologickou léčbu specificky 
vyvinutou pro ochranu před 
migrénou. Ta umí snížit po-
čet záchvatů až o polovinu, 
zkracuje jejich trvání a zmír-
ňuje intenzitu,“ dodala Sako-
vá. V Česku existuje přes 30 
specializovaných center pro 
léčbu bolesti hlavy. ■ sl

Nebojte se říci si o pomoc. Každá situace má své řešení
PR

Již pátým rokem se Spolek 
Osmička Ústí snaží pomáhat 
lidem, kteří se doma stara-
jí o své blízké. „Pomáháme 
rodinám seniorů, dlouhodo-
bě nemocných a zdravotně 
postižených řešit tíživé ži-
votní situace, které jim brání 
takzvaně pečovat s lehkostí,“ 
vysvětluje ředitelka spolku 
Věra Kosová a dodává, že díky 
spolupráci s partnerskou or-
ganizací ACME Domácí péče 
a praktickými lékaři existuje 
velmi úzká návaznost na kli-
enty v terénu, a lze tak dobře 
a pružně reagovat na aktuál-
ní potíže, které klienty i jejich 
rodiny trápí. 

Podle ředitelky Osmičky ne-
dávno minulé složitější období 
nepřálo realizaci oblíbených 
přednášek ani zážitkovým kur-
zům, ale zato se mohlo více za-
měřit na individuální konzul-
tace a poradenství. „Vzhledem 
k různým omezením zůstáva-
li klienti a jejich rodiny více 
doma a i více řešili, jak zlepšit 
péči o své blízké nebo upra-
vit domácí prostředí tak, aby 
pečování vyhovovalo. Prostě 

takové ty věci, na které v běž-
ném životním rytmu nezbývá 
mnoho času,“ podotýká Věra 
Kosová. 

A vysvětluje, že se na Spolek 
Osmička nově začali obra-
cet také klienti senioři, které 
obavy z nákazy v podstatě 
doma uvěznili. „Tady se nám 
daří formou osobní návštěvy 
zmírnit jejich obavy nebo jim 
pomoci prostřednictvím soci-
álních sítí na telefonu, počítače 
nebo tabletu navázat alespoň 
vzdálený kontakt s rodinou.“ 

Ze zkušenosti v terénu jas-
ně vyplývá, že kolikrát stačí 
jedna cílená konzultace nebo 

výběr té správné pomůcky, či 
praktický nácvik konkrétní si-
tuace a rázem se „nepřekona-
telný“ problém stává rutinní 
záležitostí, které není třeba se 
obávat. „Proto pokud se necí-
títe jistí v péči o své blízké či 
péči o sebe sama, bez obav se 
můžete obrátit na konzultan-
ty našeho spolku, kteří vám 
rádi pomohou. Ať telefonic-
kou, tak formou osobní ná-
vštěvy,“ říká ředitelka spolku 
a dodává: „Momentálně jsme 
v Ústí asi jediní, kdo přije-
dou pomůcky a bariéry řešit 
přímo do rodiny klienta.“ 
Nebojte se říci si o pomoc. 

Každá situace má své řešení 
a mnohdy jednodušší, než se 
na první pohled zdá. Spolek 
Osmička Ústí pomůže a pora-
dí se sociální i zdravotní péčí, 
kompenzačními pomůckami 
nebo architektonickými bari-
érami. Každému z klientů se 
věnují individuálně a řešení 
jeho problémů takříkajíc „šijí 
na míru“, aby v maximální 
možné míře vyhovovalo jak 
jemu, tak jeho rodině a blíz-
kým, kteří pak mohou „pečo-
vat s lehkostí“. 

„Stejně jako všichni jsme 
rádi, že se věci vracejí do nor-
málu a doufáme, že se i náš 
spolek bude moci brzy vrátit 
k přednáškám a kurzům. Zá-
roveň ale také věříme, že se 
nám podaří udržet rozběhlé 
individuální konzultace, které 
jsou zejména časově velmi 
náročné, a zájem o ně neustá-
le roste,“ uzavírá Kosová.

Spolek Osmička Ústí mů-
žete kontaktovat na telefon-
ním čísle 774 441 046, e-mai-
lem: osmickausti@seznam.cz 
nebo na webových stránkách. 
www.osmicka-usti.cz. ■ pr

Taxík Maxík využilo  
skoro 2 000 klientů 
Ústí nad Labem – Velkou 
oblibu si mezi Ústečany zís-
kal Taxík Maxík. 

Službu, která byla zpro-
vozněna loni v lednu, využilo 
1 921 klientů. „Taxík Maxík 
poskytuje přepravní služby 
seniorům a handicapovaným 
lidem. V prvních měsících 
provozu byla vytíženost niž-
ší, protože služba byla nová 
a mezi cílovými skupina-
mi neznámá. Ale postupem 
času jeho obliba rostla,“ říká 
mluvčí města Romana Ma-
cová s tím, že během roku 
Maxík najel 18 000 kilome-
trů. Náklady na provoz jsou 
necelých 600 000 korun. 
Bílo-žlutý taxík je možné 
objednat v pracovní dny 
od 7:00 do 15:00 hodin na 
telefonním čísle 702 192 
417, alespoň den před plá-
novanou přepravou. Cena 
je 60 korun za jednu jízdu 
a doprovod platí 30 korun. 
U osob s průkazem ZTP/P 
má doprovod přepravu zdar-
ma. ■ gz



8

ROZHOVOR

Bezmála třicet let byl tváří Besipu, která apelovala 
na řidiče, aby to za volantem nepřeháněli 
a byli obezřetní. A stal se zřejmě nejznámějším 
motoristickým odborníkem široko daleko. Vždyť 
celý život dopravního experta Jana Pechouta se točil 
kolem automobilové dopravy. I když si teď užívá 
zaslouženého odpočinku, je rád, když může své 
zkušenosti dál předávat.

GABRIELA ZLÁMALOVÁ

Jan Pechout: Na důchodu je skvělé,  
že můžu, ale nemusím

Jak dnes žije dopravní 
expert, kterého zná 
mnoho řidičů z televizních 
obrazovek?

Najednou mám nezvykle 
mnohem víc času, než jsem 
měl, ale snažím se ho nějakým 
smysluplným způsobem vypl-
nit. Pořídil jsem si nové kolo 
a těším se, že na něm vyrazím, 
až bude tepleji. A zároveň se 
snažím nevypadnout z té ob-
lasti, ve které jsem pracoval, 
prevence v dopravní nehodo-
vosti. Od Besipu jsem odešel 
před dva a půl rokem a teď 
ještě občas pracuji pro kraj-
ský odbor dopravy. Dělám jak 
konzultanta v oblasti bezpeč-
nosti silničního provozu, tak 
jsem i člen komise na zkoušky 
učitelů autoškol a připravu-
jeme řadu projektů v oblasti 
prevence.

Dlouhou dobu jste byl 
vlastně tváří Besipu, jak 
jste se ale k motorismu 
dostal?

Už odmalička jsem věděl, 
že se okolo dopravy budu 
motat. Po základní škole jsem 
toužil dostat se na automo-
bilovou průmyslovku, ale 
jediná třída, která se otevíra-
la v Severočeském kraji, byla 
v Teplicích na průmyslovce, 
ale tam jsem se bez protekce 
nedostal (smích), takže jsem 
nakonec šel na Resslovku, 
ústeckou průmyslovku. Ale 
i když jsem jakoby elektri-
kář, tak jsem věděl, že působit 
budu v dopravě. 

A to se vám hned splnilo?
Vlastně ano. Po vojně jsem 

nastoupil do oblasti autoškol, 
kde jsem osmnáct let působil. 
Na starosti jsem měl kvalitu 
a metodiku výcviku. Ško-
lil a kontroloval jsem učitele 

a výuku v celém tehdejším Se-
veročeském kraji. A po tom, co 
podnik autoškoly krátce po re-
voluci skončil, tak jsem dostal 
nabídku na práci pro Besip. 
Chvíli jsem si to rozmýšlel, pak 
to přijal, že to zkusím, a od té 
doby jsem více než 28 let v Be-
sipu působil. 

Takže jste měl rád auta 
odmalička.

Určitě. Musím přiznat, že 
se mi líbí i motorky, ale z těch 
mám respekt. Auta, automobi-
lový sport, prevence v dopravě 
– to je moje. Když jsem třeba 
viděl, že můj táta nebo tchán 
nebyli úplně nejlepší řidiči, tak 
jsem spolu s kolegy začal s kur-
zy bezpečné jízdy v Mostě.

Ptát se, čím jste chtěl jako 
dítě být, je asi zbytečné. 

Pořád mě to táhlo k tomu, 
co „voní“ benzínem nebo naf-
tou. Jiní chtěli být preziden-
tem, popelářem nebo kosmo-
nautem, já to tak neměl.

Říká se, že pod svícnem 
je největší tma. Jaký jste 
vlastně řidič?

My chlapi jsme ješitní a ni-
kdo z nás nepřizná, že je špat-
ný milenec a řidič. Téměř kaž-
dý o sobě tvrdí, že je lepší řidič, 
než ve skutečnosti je. Takže to 
znamená, když jsem průměrný 
řidič, myslím si, že jsem lepší. 
A když jsem špatný řidič, tak si 
myslím, že jsem dobrý. A já si 
o sobě myslel, že jsem hodně 
dobrý řidič, protože jsem za 
volantem strávil spoustu času. 
I během natáčení různých 
pořadů pro řidiče, ale s přibý-
vajícím věkem vnímám, že už 
to není ono a dnes bych se ne-
pustil do rizikových akcí, jako 
třeba před dvaceti lety. Mám 
slušné auto, ale už se necítím 
na to, abych si k němu dovolil 
tolik jako dříve.

Na jaký „besipácký“ 
projekt nejraději 
vzpomínáte? 

Určitě je to Den pro kamio-
ny, který pořádáme ve spolu-
práci s krajskou dopravní poli-
cí a s dálničním oddělením. Šlo 
o to, že řidiči kamionů, kteří 
se za volantem nechovají, jak 
mají, tak dostanou vybrat. Buď 
symbolickou pokutu, nebo 
právě musí absolvovat koleč-
ko v rámci Dne pro kamiony. 
U tohoto projektu mám možná 
největší zásluhu na tom, že na 
tuto akci dorazí otočný kami-
on, ty jsou v Evropě jen dva. 
Viděl jsem ho v Německu a na 
krajském úřadě se mi poda-
řilo prosadit, aby jeho účast 
zafinancovali. Od té doby je na 
každém ročníku akce. Z toho 
mám dobrý pocit, že se to po-
vedlo. Den pro kamiony je už 
v kraji podvanácté, jubilejního 
desátého ročníku se zúčastnil 
Karel Loprais, šestinásobný 
vítěz Dakaru, kamionová ikona 
a můj dobrý kamarád, který už 
dnes bohužel není mezi námi. 

Ještě musím zmínit akci pro 
mladé začínající řidiče, Safe-
ty Road. Tou prošlo zhruba 
patnáct tisíc středoškoláků. 
Je fakt, že v současné době je 
na projekty těžké shánět pro-
středky. Ale u obou zmíněných 
mám radost, že jsou v Česku 
ojedinělé a setkávají se s vel-
kou pozitivní odezvou.

Co říkala vaše rodina na 
to, že jste byl pořád na 
cestách?

Manželka z toho radost ne-
měla, já jsem jí ani kolikrát ne-
přiznal, co natáčíme, protože 
to byla občas docela riskant-
ní záležitost. Často mě žena 
nutila, abych se pojistil, a já to 
nikdy neudělal. Uznávám, že 
výchova našich dvou dcer byla 
především na manželce. Ale na 
druhou stranu rodina věděla, 
že mě ta práce baví. 

Takže jste žil v ženské 
přesilovce?

Ano, máme dvě hol-
ky a manželka měla pořád 
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Jan Pechout se narodil 22. ledna 1952 v Ústí nad Labem, 
vystudoval Střední průmyslovou školu Resslova, na pedagogické 
fakultě absolvoval také doplňkové studium, zaměřené na výchovu 
a výuku řidičů. Celoživotně se zabýval silniční dopravou. Hned 
po vojenské základní službě pracoval ve společnosti Autoškoly 
Svazarmu, která po roce 1989 skončila. Poté se zabýval dopravní 
prevencí pod hlavičkou Besipu. Mezitím přechodně pořádal 
i kurzy bezpečné jízdy. Je vdovec, má dvě dcery a čtyři vnuky.

PROFIL

výčitky, že jsem chtěl určitě 
kluka, aby i on tíhnul k autům. 
Ale mně to nikdy vůbec neva-
dilo, důležité je, že byly a jsou 
zdravé a v pohodě. A teď mám 
od dcer čtyři vnuky. Takže teď 
si kluky užívám. Parťák je pě-
tiletý Honzík, kterého zajímají 
auta a motorky. 

Jací jsou senioři řidiči? 
Co je jejich slabinou, 
a naopak předností?

Trochu mě mrzí, že se na 
seniory, když udělají nějakou 
nehodu nebo se na dálni-
ci dostanou do protisměru, 
jak se teď občas stává, snese 
snůška nadávek a pomlou-
vání, že by řidičák od urči-
tého věku neměli mít. Ale to 
já si nemyslím. Mezi každou 
věkovou kategorií jsou dob-
ří a špatní řidiči. Mladí jsou 
rychlí, rozhodní, ale chybí jim 
zkušenosti. Kdežto senioři 
jezdí pomalu, rozvážně, umějí 
lépe předvídat, ale bohužel 
někteří jezdí tak, že až zby-
tečně zdržují provoz. Většina 
seniorů není na toto tempo 
dopravy zvyklá. Čím jedou 
pomaleji, tím víc se tlačí ke 
středu vozovky a pak je těžší 
pro ostatní řidiče je předjet. 
Takže hodně lidí riskuje. Dal-
ším problémem je, že se starší 
řidiči snadněji rozčílí a tím, 
že je nečekaně předjedou jiní 
řidiči nebo na ně zatroubí, tak 
je znejistí, začnou zmatkovat 
a dělat zbytečné chyby.

Co je potřeba, aby se 
člověk cítil bezpečně za 
volantem i v seniorském 
věku?

Samozřejmostí je přede-
psaná lékařská prohlídka, 
kterou je nutno absolvovat 
v 65 a v 68 letech, a pak každé 
dva roky. Zejména u seniorů 
se mění opravdu rychle a bo-
hužel k horšímu jejich zdra-
votní stav, takže by měl být 
každý soudný, aby věděl, jestli 
zrovna dnes si za ten volant 
může sednout, nebo ne. Já 
se dnes můžu cítit skvěle, ale 
za dva dny můžu mít obyčej-
nou rýmu, kterou každý snáší 
jinak. Mladý řidič o ní ani 
neví a staršího může schvá-
tit. Nesmíme zapomenout na 
problémy se zrakem, které si 
mnoho lidí nechce připustit, 
ale také významně ovlivňují 
to, jak se budeme za volantem 
cítit a jak budeme pro své okolí 
bezpeční.

Patříte mezi 
podporovatele projektu 
Jedu s dobou. Proč by si 
ho neměli senioři řidiči 
nechat ujít?

Je to skvělá záležitost, pro-
tože si v rámci tohoto projek-
tu zdarma vyzkouší, co jejich 
auto umí. Najednou třeba 
zjistí, že v autě špatně sedí, že 
si neumí udělat pohodlí. Ale 
také, že jezdí špatně oblečení, 
v silné bundě nebo v kabátě. 
Dozví se, jaké rizikové situace 
na silnici hrozí, jak jim před-
cházet, a když už se do nich 
dostanou, tak jak je správně 
řešit. Mnoho seniorů má nové 
auto s asistenčními systémy 
a až na kurzu se dozví, co který 
umí. Uvedu příklad, hod-
ně z nich má auto, které má 
takzvaný antiblok systém, ale 
protože někteří senioři jezdí 
tak opatrně, tak nikdy nezjis-
tili, jak tento systém funguje. 
Na polygonu třeba také zjistí, 
jak se prodlužuje brzdná drá-
ha na různých površích. Mám 
radost, že i tento projekt je 
úspěšný, protože jsou senioři, 
kteří do toho jdou opakovaně. 
A absolvovat by ho měl každý 
řidič senior. Pro seniory je 
skvělé, že účast v tomto kurzu 
je pro jeho účastníky zdarma, 
je hrazen z Fondu zábrany 
škod.

Jste ústecký rodák. Jaký je 
váš vztah k severu Čech?

Narodil jsem se tady, žiju 
v Ústí celý život a asi tady 
i umřu. Ale přiznám se, že 
i když město Ústí nad Labem 
rád mám, tak mi tady chybí to 
krásno, jako je třeba v jiných 
městech. Jsou věci, které mě 
štvou, ale v jádru na město 
nedám dopustit. V celém kraji 
máme řadu krásných míst, 
které si lidé například z druhé-
ho konce republiky ani neumí 
představit. Ti vidí jen doly 
a průmysl, ale takové Kamen-
cové jezero, Pravčická brána, 
Tiské stěny, Sněžník, to jsou 
neopakovatelná místa, která 
jinde nenajdete.

Máte vy osobně nějaká 
oblíbená místa?

Mám moc rád ústeckou 
Větruši, tam se rád vracím. Po-
hled z její terasy mne nepře-
stává bavit. Ale vzpomínám, 
jak jsem na Větruši jel loni, 
v období koronavirové pande-
mie, a protože tam bylo pusto 
prázdno, nikde ani živáčka, tak 

na mě to místo najednou půso-
bilo až strašidelně. 

Co vám po odchodu do 
důchodu nejvíc chybí?

Chybí mi ten cvrkot mezi 
lidmi, na který jsem byl zvyklý. 
Dopravní prevence se dělala 
hodně o víkendech, takže celé 
jaro a začátek léta jsem neměl 
jediný volný víkend, ale mě to 
natolik bavilo, že mi to vůbec 
nevadilo. Jsem rád, když se 
každý den něco děje. Jsem 
rád, že občas můžu pracovat 
a nabídnout své zkušenosti. 
Kromě toho konzultanta pro 
krajský úřad nyní pomáhám 
se spoty, které točí Ústřed-
ní automotoklub, a těším se, 
až uvidím výsledek. Zase na 
druhou stranu je na důchodu 
skvělé, že můžu, ale nemusím 
(smích).

A když jsme u důchodu. 
Jak se seniorům dnes 
podle vás žije?

Z mého hlediska, které je 
z pohledu dopravy, to není 
snadné. Ceny pohonných 
hmot jdou razantně nahoru 
a s tím souvisí i další zdražová-
ní. Takže ekonomická situace 
není jednoduchá a senioři se 
nemají jak bránit, třeba tím, že 

nemohou stávkovat. V součas-
né době je náročná i ta politic-
ká situace, kterou asi senioři 
prožívají více než člověk, který 
chodí denně do práce a nemá 
tolik času to sledovat.

Kromě kola, které jste 
už zmiňoval, jak rád 
relaxujete?

Jízda autem je pro mě velký 
relax. Mám silné auto, Octavii 
RS230, které je radost řídit. 
Rád si vyjedu, bez cíle, kochám 
se. Někdy jedu na pohodu, ně-
kdy mi bouchnou saze, tak na 
to šlápnu (smích).

Kdo jsou lepší řidiči, ženy, 
nebo muži?

Moje ješitnost by měla říct, 
že samozřejmě chlapi, ale zase 
každý je jiný. Ženy mají vět-
šinou ty mateřské pudy, jsou 
odpovědnější, raději přibrz-
dí a necpou se nikam s autem 
a na procenta nehodovosti jsou 
na tom lépe. Jejich nehody 
jsou lehčí a je jich méně. Muži 
jsou odvážnější a dost si za vo-
lantem takzvaně honí ego, léčí 
komplexy, protože jsou třeba 
doma pod pantoflem nebo je 
naštvou v práci. Takže sednou 
za volant a tam zkrátka vypustí 
páru.
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Jsme připraveni pomáhat 
Ústečanům v nouzi

SL
20
22
03
06

Sociální pracovníci MmÚ od-
boru sociálních služeb (dále OSS) 
by rádi oslovili občany města s na-
bídkou pomoci v  nelehkých ži-
votních situacích, ať už se jedná 
o  problémy spojené s  energetic-
kou krizí, obtížnou finanční situ-
ací, či osamělým způsobem života.

Naši pracovníci jsou připrave-
ni poskytnout poradenství, zpro-
středkovat potřebnou pomoc či 
být nápomocni při řešení obtíž-
ných situací občanům, zejména 
pak zranitelným cílovým skupi-
nám a osobám, které si s touto si-
tuací nemohou poradit samy, na-
příklad seniorům. 

Pracovníci obce oslovují tyto 
osoby a poskytují poradenství pří-
mo v  terénu ve městě Ústí nad 
Labem, ale i  lidem žijícím v  ob-
cích okresu Ústí nad Labem. So-
ciální pracovníci aktuálně infor-
mují o  nutnosti řešení přechodu 
energií z  DPI (dodavatel poslední 
instance) v  souvislosti s  rizikem 
odpojení energií (elektřina, plyn) 
a  neschopností splácet případ-
né nedoplatky a nabízí případnou 

nápomoc s  řešením. V  této sou-
vislosti MmÚ OSS spolupracuje 
s pracovníky Úřadu práce odděle-
ní nepojistných dávek a se sociál-
ními pracovníky městských obvo-
dů Ústí nad Labem.

Pokud máte Vy sami nebo ně-
kdo ve Vašem okolí nevyřešený 
problém s  energiemi či jakýkoliv 
jiný problém, se kterým byste po-
třebovali pomoci, máte možnost 
obrátit se na sociální pracovníky 
Magistrátu města Ústí nad La-
bem – OSS, popř. na sociální pra-
covníky příslušného městského 
obvodu.

Sociální pracovníky OSS MmÚ, 
sídlící v PB centru Mírové nám. 37, 
Ústí nad Labem, můžete kontak-
tovat i  telefonicky na linkách 475 
271 139, 475 271 252, 475 271 305, 
475 271 304.

Sociální pracovníci odboru so-
ciálních služeb jsou připraveni 
udělat maximum.

Mgr. Lenka Jaremová,  
vedoucí Odboru sociálních služeb

Magistrátu města Ústí nad Labem
lenka.jaremova@mag-ul.cz
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Canisterapie aneb velký lék 
ukrytý v chlupatém kožichu

Jubilant pracoval  
i v žateckém kině

PR

SL
20
22
20
30
9

Canisterapite není pouze 
možnost dát lásku tomu člo-
věku vůbec nejoddanějšímu 
a nejvěrnějšímu příteli a opět 
ji přijmout nazpět, tato te-
rapie, která zahřeje na duši 
a naplní srdce pozitivními 
pocity, má vedle psychosoci-
álního působení také účinky 
fyziorehabilitačního charak-
teru. Canisterapie stručně ře-
čeno rozvíjí hrubou a jemnou 
motoriku, podněcuje komu-
nikaci, rozvíjí orientaci a so-
ciální cítění a pomáhá při ná-
cviku koncentrace a paměti.

Pro mostecké sociální 
služby je canisterapie jed-
no z velkých témat pro rok 
2022, protože kontakt se psy 
je pro člověka velmi přínos-
ný. V únoru proto proběhlo 
první setkání fenky Zuzanky, 
čtyřletého křížence střední 
velikosti, s uživateli Domova 
pro seniory Barvířská.

Svou klidnou, přátelskou 
a kontaktní povahou fenka 

Zuzanka svou majitelku při-
vedla na myšlenku canistera-
pie, na kterou se začaly obě 
připravovat. Zkouškami po 
přípravném výcviku prošly 
úspěšně a získaly tím certifi-
kát. Náplň canisterapie není 
jen o mazlivé povaze fenky 
a příjemných chvilkách strá-
vených v její společnosti, ale 
i o pozitivním vlivu na zdraví 
a psychiku seniorů. Díky spe-
ciálním hrám a hlavolamům 
si mobilní klienti nejen „hra-
jí“ se psem, ale trénují i pa-
měť a zapojují se pohybově. 
Pro nemobilní a zejména le-
žící klienty to má další zdra-
votní přínos, kdy pejsek leží 
u člověka a zahřívá ho. Jindy 
může pomoci se zdravotní-
mi problémy, jako například 
rozpohybování končetin. Ne-
méně důležitá je i psychická 
pomoc, kdy pacienti se v pří-
tomnosti psa uvolňují a cítí 
se příjemně.

■ Michal Pecháček, MSSS Most

Před 85 lety se v Praze naro-
dil Jan Jíra, který stál u zrodu 
Československých filmových 
klubů. Od roku 1965 pracoval 
v kinech v Chebu, Praze, Žatci 
a také v Lounech. Poté byl od 
roku 1990 ředitelem státní 
Ústřední půjčovny filmů. Dnes 
patří mezi osobnosti, které 
snad ani není nutno lounské 
veřejnosti příliš představovat.

Setkáváme se s ním na řadě 
kulturně společenských akcí 
v Lounech, a pokud si chce ně-
kdo rozšířit znalosti z novodo-
bé umělecko-historické paměti 
našeho města, pan Jíra se vždy 
s každým o své bohaté vědo-
mosti i vzpomínky rád podělí.

■ Město Louny

Hrobské seniorky 
vyrobily okénka

Zima už je za námi, ke slo-
vu se hlásí toužebně očeká-
vané jaro a s ním mnohé ak-
tivity. Také hrobští senioři se 
připravují na společná setká-
vání, například na Jarní ples, 
zájezdy, sportovní hry nebo 
kulturní akce. Připravujeme 
oslavu Dne matek, na které 
vystoupí děti z mateřské ško-
ly, tanečního kroužku Sokol 
a seniorský pěvecký soubor 
Radost. K tanci a poslechu 
nám zahraje skupina pana 
Biháryho. Ve výtvarném 
kroužku našeho Klubu jsme 
připravili ženám dekorativní 
okénka. 

■ Krista Čurdová, Lída Holá, 
Spolek seniorů Hrob 

Žlutomodří s chemiky sehnali peníze na lehátka
Bezmála dvoustovce se-

niorů z bystřanského domo-
va pomohl Nadační fond FK 
Teplice spolu s Kontem našeho 
srdce HC Verva Litvínov za-
koupením lehátka pro fyzikální 
terapii. 

Podle předsedy správní 
rady nadačního fondu Martina 
Kovaříka se jedná se o lehát-
ko, které je určené i osobám se 
sníženou pohyblivostí a které 
díky své jednoduchosti za-
jistí pohodlné léčení. Výho-
dou je systém posunu, který 

umožňuje nastavení magne-
toterapie v celé délce lehátka. 
Tento typ terapie je vhodný 

v akutních stádiích onemoc-
nění i u zánětlivých indikací. 
Lehátko je součástí vybavení 
rehabilitace a bude využívá-
no pod vedením kvalifikované 
fyzioterapeutky.

Lehátko pro fyzioterapii 
předali za Konto našeho srd-
ce HC Verva Litvínov Libor 
Weber s útočníkem Patrikem 
Zdráhalem a za Nadační fond 
FK Teplice předseda správní 
rady Martin Kovařík s dlou-
holetým kapitánem Admirem 
Ljevakovičem. ■ gz

Život spojil se sklárnou. 
Přispěla mu také na 
elektrický vozík

Třiašedesátiletý Mi-
lan Gros svůj celý profes-
ní život spojil s teplickou 
sklárnou. Do podniku na-
stoupil v červenci 1977 a od 
té doby pracuje v závodě 
Řetenice ve strojní údržbě 
jako provozní zámečník. 
V červenci letošního roku 
to bude 45 let.

V důsledku těžké nemoci 
mu byla amputována noha. 
Z účtu sklářského giganta 
nyní putovalo pětapadesát 
tisíc korun na nákup elek-
trického vozíku. „Společ-
nost AGC Flat Glass Czech 
se proto rozhodla pomoci 
mu s mobilitou v soukro-
mém i v pracovním životě 
a darovala Nadačnímu fon-
du FK Teplice 55 000 ko-
run určených právě na 
nákup elektrického vozíku 
Rolektro, E-Quad pro pana 
Grose,“ řekl personální ře-
ditel AGC Flat Glass Czech 
Libora Sehnal. ■ sl

Skláři nejvíce pomáhají seniorům i handicapovaným
Tepličtí Skláři se ze všech 

českých fotbalových klubů 
chovají nejodpovědněji ke 
svému okolí. Vévodí žebříčku 
neziskové organizace Re-
sponsiball, která na základě 
různých kritérií hodnotí li-
gové soutěže a kluby z ce-
lého světa, v oblasti envi-
ronmentálních, sociálních 
a správních otázek. Posuzuje 
například společenskou od-
povědnost klubů nebo jejich 
transparentnost. Aktivity 

teplického klubu dávno pře-
sáhli brány fotbalového sta-
dionu. Podpora nadačního 
fondu je znát ve všech oblas-
tech života. Senioři z bystřan-
ského domova už si více než 
půl roku užívají péči magne-
toterapeutického přístroje 
a nyní i speciálního lehátka 
pro fyzikální terapii. Oblíbené 
jsou i besedy z cyklu Žluto-
modré vzpomínky s legendár-
ními bývalými hráči klubu. 
V žebříčku ligových soutěží se 

česká Fortuna:liga umístila 
na 19. příčce, FK Teplice pak 
na 108. místě v celosvětovém 
žebříčku klubů. Vůbec nejlé-
pe si vedl Real Madrid před 
FC Kodaň a VFL Wolsburg. 
Až za skláři z Teplic se umístil 
například Inter Milan, Olym-
pic Lyon, AS Roma nebo 
Neapol. Responsiball vydává 
žebříček od roku 2011 a loň-
ský ročník zahrnoval v mezi-
národním žebříčku 350 klubů 
z 24 zemí. ■ sl
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Užili si výstavu a nemuseli do muzeaLegendární brankář  
slavil narozeniny

Těšíme se na návštěvu kamarádky Bony

SL
20
22
03
08

Národní muzeum vymys-
lelo projekt Do muzea? Třeba 
hned? Který nabízí domo-
vům pro seniory jedinečnou 
možnost zapůjčit si zdarma 
vybrané panelové výstavy 
a umožnit tak svým klientům 
kulturní zážitek, aniž by museli 
vážit dlouhou cestu do muzea. 
Městský ústav sociálních slu-
žeb Jirkov se o tuto možnost 
mezi prvními přihlásil a nyní 
po mnoha odkladech v rámci 
covidových opatření se k nám 
výstava konečně dostala. 

Ze čtyř témat jsme jako 
první zvolili Karla IV, krále 

českého a císaře římského. 
Výstava popisuje mocenský 
vzestup Lucemburků v Evropě, 
nástup Lucemburků na český 
trůn a jako vrchol právě vládu 
Karla IV., který učinil z čes-
kých zemí a zejména z Prahy 
centrum říšského dění. Neo-
pomenutelnou částí výstavy 

Hokejový brankář Josef 
Bruk oslavil 14. března 87. na-
rozeniny. Dnes už legendární 
brankář Josef Bruk ode-
hrál v 60. letech v Litvínově 
v sedmi sezónách 137 zápasů. 
Později se věnoval trénování 
a stal se osobním koučem Do-
minika Haška.

■ HC Verva Litvínov

jsou i ukázky architektonické-
ho rozvoje právě za vlády Karla 
IV.

Jsme rádi za velkou vstříc-
nost a ochotu pracovníků 
Národního muzea v Praze, 
zejména Marka Musila, kteří 
nám výstavu přivezli a také na-
instalovali. Výstavu slavnostně 
zahájila Eva Šulcová a slíbila, 
že pokud se bude výstava lí-
bit, chtěli bychom si domluvit 
i další nabízená témata, napří-
klad Fenomén Masaryk nebo 
Rusalka.

■ Blanka Koblicová, Městský 
ústav sociálních služeb Jirkov

Návštěva obchodu, kadeř-
nického salonu či procház-
ka s pejskem jsou pro řadu 
z nás naprosto běžné čin-
nosti, avšak pro naše seniory 
jsou to mnohdy nedosažitel-
né cíle. Z tohoto důvodu se 
snažíme všední dny uživate-
lům obohatit tím, že jim tyto 
aktivity zprostředkováváme 
přímo v Domově důchodců 
Čížkovice. Každý měsíc dojíždí 
prodejce se svým zbožím, kde 
si každý může vybrat nejen 
sladké nebo trvanlivé potravi-
ny, ale i kosmetiku a jiné za-
jímavé věci. Velmi oblíbeným 

zpestřením dne našich seniorů 
se stala pravidelná návště-
va fenky Bony, která svojí 
bezprostředností a zájmem 
o uživatele dokáže téměř na 
všech tvářích vykouzlit úsměv. 
Za svoji přítulnost je následně 
odměněna. Dokáže si opatrně 
vzít z rukou uživatelů speciální 
dobrotu pro pejsky. Uživatelé 
se při loučení těší na další ná-
vštěvu a Bona odchází se spo-
kojeným vrtěním ocásku.

Každý měsíc se jedna z kou-
pelen v domově důchodců pro-
mění v kadeřnický salon, kde 
oceňovaná vlasová specialistka 

paní Lucie Harrerová ze salo-
nu Harrer's fashion hair vytvá-
ří krásné účesy našim uživate-
lům. Vedle na druhé koupelně 
probíhá pedikúra, kterou si 
mohou dopřát jak ženy, tak 
muži. Péče o nohy je náročná 
a je zapotřebí odborné pomoci, 
z tohoto důvodu nás navště-
vuje zkušená pedikérka paní 
Marková. Zdálo by se, že jsou 
to maličkosti, ale tyto prožit-
ky dokážou našim uživatelům 
zpříjemnit celý den.

■ Zuzana Česalová, 
Zděnka Enochová, 
Domov důchodců Čížkovice

Senioři vystavují 
v teplickém muzeu

Výstava vzpomínkových 
fotografií uživatelů sociálních 
služeb Domova důchodců 
Bystřany a Sozial Kulturelles 
Zentrum Dresden-Leubnitz. 
S nápadem vytvořit současný 
projekt pod názvem Stromy 
života přišla ředitelka Domo-
va důchodců Bystřany paní 
Miroslava Barešová a koordi-
nátor projektu Hana Daňková. 
Slavnostní otevření výstavy se 
uskutečnilo za účasti klientů 
domova důchodců a jejich ro-
dinných příslušníku. Výstava 
potrvá ve III. výstavní místnos-
ti až do 17. dubna. ■ gz

PORADNA

Lékař radí: I bez celkové narkózy lze operovat prostatu
Špatně močím, hlavně v noci – často a slabším proudem, prý mám zduřelou prostatu, ale vzhledem k mým 
nemocem mě nechtějí operovat. Léky na prostatu již užívám, ale bez valného efektu. Co se dá ještě dělat?

Pokud jde skutečně o ne-
nádorově zduřelou prostatu 

MUDr. Václav Hynek
Urologická ambulance, EUC 
Klinika Ústí nad Labem s.r.o.
e-mail: vaclav.hynek@eucklinika.cz
tel.: 477 102 212

KONTAKT

absolvovat klasickou operaci 
v celkové narkóze, tak je ře-
šením operace prostaty vod-
ní parou, tzv. Rezum.

Jedná se o nenáročný 
výkon, který se může dělat 
v lokální anestesii a v jedno-
denním režimu. 

To znamená, že ráno při-
jdete na operaci a odpoledne 
jste s doprovodem propuš-
těn do domácího ošetře-
ní. 14 dní nosíte cévku a do 
přibližně dvou měsíců se 
prostata zmenší a zlepší se 
močení. 

S operacemi tohoto typu 
jsou výborné zkušenosti ve 
světě a nyní i u nás v České 
republice.

a vzhledem k zdravotnímu 
stavu a rizikům nemůžete 
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Kanál La Manche je znovu pokořen, hlásí senioři ze Zvonkohry

Vítání jara, výlety, 
aprílový rej i lázně

Hledají se pohádkové čtecí babičky a dědečkové
Pro lidi v seniorském věku 

se nabízí mnoho krásných 
aktivit. Jednou takovou akti-
vitou je i program neziskové 
organizace Mezi námi, která 
propojuje seniory s mateř-
skými školkami, kam senioři 
dochází číst dětem pohádky. 
V Teplicích organizaci Mezi 
námi s rozvojem programu 
Přečti pomáhala organizace 
Spolu proti samotě.

Nyní Klub pohádkových 
čtecích babiček a dědeč-
ků v Teplicích rozšiřujeme. 
Pohádkové čtecí babičky 

a dědečkové pomáhají dě-
tem posilovat cit k jazyku, 
vytvářet úctu ke stáří a na 
oplátku dostávají od dětí pří-
val energie a pocit, že dělají 
něco dobrého. Zároveň se 
senioři stávají členy Klubu 
pohádkových čtecích babiček 

Teplice – Senzační senio-
ři ze Zvonkohry Teplice 
uplavali už poosmé vzdále-
nost, jaká dělí města Calais 
a Dover. V průběhu celého 
února probíhala v aquacen-
tru akce "Překonej svůj La 
Manche. „Je potřeba vyzdvih-
nout obrovské nasazení Karla 
Stupky, který je už několik 
ročníků nejlepší plavec senior 
v republice a i letos uplaval 
84 kilometrů, ale také Alen-
ky Bukové i Ilenky Topičo-
vé. Všichni dosáhli osobní-
ho rekordu. Usilovali o něj 
intenzivně a houževnatě,“ 
přiblížila Helena Voctářová 

z teplické Zvonkohry a do-
dala, že si zaplavalo celkem 
34 osob a všichni společně 
urazili 334 kilometrů. „Akce 
jsem se zúčastnila letos po-
prvé a moc mě to chytlo. Na 
bazén jsem chodila poctivě 
každý den, kromě víkendů,“ 
řekla jedna z plavkyň Alena 

Buková a doplnila, že se jí po-
dařilo uplavat 59 kilometrů.

Letos plavaly také student-
ky gymnázia se svou učitel-
kou Jolanou Mrzenovou, 
takže se postupně projekt 
proměnil v mezigenerační. 
Tak jako v minulých letech 
seniory podpořilo i vedení 
města.

Tradiční únorové plavá-
ní si pochvaluje také ředitel 
teplického aquacentra Mi-
chael Paraska. „Je úžasné, že 
taková akce vznikla a že se 
do toho s tak velkým elánem 
senioři zapojují. I pro mě je 
to inspirativní a k seniorům 

a dědečků, pro které jsou 
v Teplicích organizována 
společná setkání, přednášky 
a semináře, výlety a čekají je 
i další výhody, jako poděko-
vání za jejich dobrovolnickou 
činnost.

Pokud byste se i vy chtěli 
stát pohádkovou čtecí babič-
kou či dědečkem a chodit číst 
dětem do mateřské školky 
blízko Vašeho bydliště, ozvě-
te se na e-mail: klub-tepli-
ce@mezi-nami.cz nebo na 
telefon 777 404 386.

■ Eliška Beluhová, Mezi námi

Klub důchodců z Ústí nad 
Labem se na jaře oprav-
du nenudí a nudit nebude. 
Hned 22. března se konal 
oblíbený taneček, tentokrát 
jde o „Vítání jara“. Následo-
vat bude taneček „Aprílový 
rej“, který bude 12. dubna.

Další dubnovou akcí je 
jednodenní výlet na Čapí 
hnízdo, který pořádá Jarka 
Vogelová. Akce se koná 19. 
dubna. „Při zpáteční ces-
tě navštívíme nedostavěný 
gotický chrám v Panenském 
Týnci,“ přibližuje organizá-
torka výletu. 

Na přelomu dubna a květ-
na se uskuteční týdenní po-
byt v lázních Poděbrady pod 
vedením Bohunky Moravco-
vé a v tomto termínu pořádá 
předsedkyně Věra Franková 
týdenní pobyt v Sezimově 
Ústí.

Další akce, i v této složi-
té době, budou i v květnu 
a červnu. Senioři z ústecké-
ho klubu se tak můžou těšit 
na pobyt v lázních Har-
kány, který zajišťuje Jana 
Podolská ve spolupráci 
s Čedokem.

Závěrem chceme poděko-
vat za akci k MDŽ, pořáda-
nou ústeckým magistrátem, 
kde bylo 50 procent na-
šich členů. Pak asi 20 členů 
bylo na hezké oslavě MDŽ 
v Chlumci. Všem pořadate-
lům děkujeme za kulturní 
program.

■ Jarka Vogelová, 
Klub důchodců 
Ústí nad Labem

Výstup na Sněžník se vydařil
Ohlédneme se za novoroč-

ním výstupem. Bylo 1. led-
na a seniorky z organizace 
Senioři – školství si vyjely na 
Sněžník. Již od roku 1998 tuto 
akci konají každý rok. Jedině 
v roce 2020 tomuto výstupu 
zabránila opatření vlády proti 
covidu-19. Autobusem doje-
deme na Sněžník, vystoupá-
me k rozhledně a vydáme se 
pěšky nazpátek až do Bynova. 
K letošnímu uvítání příchodu 
roku 2022 se sešlo 18 turistek. 
I když nejsme již nejmladší, 
nenecháme si ujít tento výstup 
a krásné výhledy. Statečně po-
chodovala i paní Božena Skal-
ská, která v prosinci oslavila 
devadesátiny. Má náš obdiv. 
Za tuto tradici musíme podě-
kovat paní Blance Markové. Již 
od roku 1997 plánuje a vede 
turistické vycházky po blízkém 
i vzdálenějším okolí Děčína. 

A to již v letošním březnu do-
vrší 85 let věku. Vycházky po-
řádáme každých14 dní. Sejde 
se nás někdy i 30. V současné 
době jí pomáhá v organizaci 
i paní Jarmila Kubásková. Za 
všechny členy vyslovuji podě-
kování paní Blance Markové za 
její vytrvalost, ochotu, oběta-
vost a stálou aktivitu.

Zveme i další seniorky 
a seniory, kteří odcházejí ze 
školství do důchodu. Scházíme 
se v Klubu důchodců v Pod-
moklech každé první pondělí 
v měsíci od 16:30 hodin.

■ Helena Ryšavá, Senioři – 
školství – OROS 

vzhlížím, protože je skvělé, 
že i v pozdějším věku na sobě 
pracují a podávají výkony,“ 
řekl ředitel aquacentra.

Každoroční patronkou 
akce je plavkyně Lucie Kube-
šová Leišová. „Já jsem s tímto 
projektem přišla a v Teplicích 
jsem byla pokaždé, jezdím 
na místní bazén moc ráda,“ 
vysvětlila patronka a dodala, 
že štafetové plavání se mezi 
seniory setkává s velkým 
zájmem po celé republice. 
„Letošní ročník přilákal už 
osmadvacet klubů a číslo rok 
od roku roste,“ uzavírá Lucie 
Kubešová Leišová. ■ gz

Stoletá básnířka Danuška 
Jírová si zaslouží obdiv

Bývalá učitelka, dnes veřej-
ně známá „básnířka“, Danuš-
ka Jírová v dubnu oslaví sté 
narozeniny. V životě to neměla 
jednoduché. Do Ústí se přestě-
hovala ze Mšena kolem roku 
1960, vychovala dvě děti, an-
gažovala se v Sokole, jezdila po 
domovech seniorů, kde hrála 
na klavír. Jako učitelka začí-
nala v Moskevské, dojížděla 
do Trmic a Předlic. Pro život 
připravila stovky, možná tisíce 
dětí, zaslouží si tedy pozornost 
veřejnosti. Narozeniny má 
21. dubna. Gratulujeme a pře-
jeme hlavně pevné zdraví.

■  Miroslav Vlach
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Kormidlo nezůstane bez kapitána, teplický klub čekají volby
Všechno se už dva roky svá-

dí na pandemii. Nic nefunguje, 
žádné setkávání, jen karanténa 
a informace o tom, jak přibývá 
nositelů koronaviru. My, dříve 
narození, jsme se ale v tom 
chaosu grafů, křivek a respi-
rátorů nehodlali ztratit. Sice 
jsme se tak často nesetkávali, 
ale od čeho máme počítače? 
Ano, my senioři s nimi totiž 
umíme. My senioři totiž jdeme 
s dobou. Vloni zemřel náš pil-
ný předseda OO SPCCH Josef 
Obršál a co dál? Kdo se ujme 
kormidla, které zůstalo bez ka-
pitána? O tom jsme si povídali 
s naším hospodářem Alešem 
Kleprlíkem.

Můžeš vyjmenovat 
dosavadní akce,  
které jste  
organizovali?

V loňském covidovém 
roce se nám podařilo usku-
tečnit 2 rekondiční poby-
ty a 4 ozdravné. Probíhalo 
i cvičení, zčásti ve venkov-
ním prostoru. Naše setkává-
ní bylo omezeno, ale aktivní 
členové chodili na pěší túry. 
Jsou to skupiny Oliny Heř-
manové a Zdeny Večerníko-
vé. Naši turisté se pravidelně 
vydávají do blízkého i vzdá-
lenějšího okolí. V digitální 
době provozujeme interneto-
vé stránky. 

Co už máte letos za sebou?
Uskutečnilo se okres-

ní shromáždění, byl zvolen 
nový výbor a předsedkyní 
byla zvolena Alžběta Ráco-
vá. V kontrolní komisi bude 
pracovat jako předsedkyně 
Kristina Kellnerová. Celý le-
den už probíhalo cvičení jógy 
a zdravotní cvičení vedené 
zkušenými cvičitelkami Věrou 
Michoňovou a Lenkou Hořej-
ší. V lednu už jsme se začali 
scházet každý týden v kavár-
ně Kanape na informačních 
schůzkách. Připravujeme 
pro letošní rok 5 ozdravných 
pobytů na Šumavě, v Rájec-
kých Teplicích, Vrbnu pod 

Jubilantka se narodila za prezidenta Masaryka
Krásné a úctyhodné 100. na-

rozeniny oslavila paní Kvě-
toslava Hnídková. Paní Kvě-
toslava se narodila 9. března 
1922 ve městě Lom. Dětství 
prožila za prvního českosloven-
ského prezidenta T. G. Masary-
ka, mládí následně za okupace 
a 2. světové války. V osmnác-
ti letech odjela k německým 
hranicím, kde začala pracovat 
jako přadlena. V litvínovském 

Pradědem, Beskydech a vá-
noční v Sezimově Ústí. Zájem 
členů byl tak velký, že už ke 
konci února jsou všechny po-
byty skoro obsazeny.

A co máte před sebou?
V dubnu nás čeká výroč-

ní členská schůze základní 
organizace SPCCH, kde bude 
zvolen nový výbor a předse-
da. Kandidátem je Miroslav 
Kalabza. Nic už pak nebude 
bránit tomu, aby se navázalo 
na předchozí pestrou činnost. 
Máme již k dnešnímu dni 
150 členů a další se hlásí. 

■ Věra Lukášková, OO SPCCH 
Teplice

Benaru, později Schoeller, pra-
covala až do důchodu. V roce 
1958 se přestěhovala na Me-
ziboří. Celoživotní vášní paní 
Květoslavy je hudba – šest let 
se učila hrát na klávesy, poté 
začala vystupovat se závodní 
hudbou dolu Kohinoor, se kte-
rou měla možnost procestovat 
celé severní Čechy. Hrála na 
různých zábavách a akcích a je-
den čas dokonce vystupovala 

i s vojenskou kapelou. Paní 
Květoslava je dodnes vese-
lá dáma, která se těší dobré-
mu zdraví a skvělé náladě. 
K významnému jubileu přijel 
oslavenkyni do Domova soci-
álních služeb Meziboří osobně 
pogratulovat také hejtman Jan 
Schiller se svým náměstkem 
Jiřím Kulhánkem a vedoucí 
krajského odboru sociálních 
věcí Petrou Lafkovou. ■ gz

Masopustní pyžamový 
ples s tombolou

Masopustní 
pyžamový ples 
jsme si po dlou-
hé době užili, 
jak se patří. 
Skvělá zábava, 
občerstvení, 
bohatá tombola 
a příjemná hudba, víc jsme si 
nemohli přát. Za realizaci této 
akce moc děkujeme všem, kte-
ří se jakoukoliv měrou podíleli 
na jejím uskutečnění.

■ Beranová Blanka, Domov 
sociálních služeb Meziboří

Ústečtí senioři oslavili MDŽ 
Mezinárodní den žen osla-

vili ústečtí senioři po covidové 
pauze velkou akcí v kulturním 
domě. Sál, ve kterém se jen 
těžko hledalo volné místo, pat-
řil ale i mužům. Hosty v úvodu 
přivítala předsedkyně ústecké 
i krajské rady seniorů Kvě-
toslava Čelišová. 

„Vždy ženy bojovaly za mír 
proti válce. Přejme si, aby to, 
co se děje na Ukrajině, brzy 
skončilo. Přejme si, aby byl 
znovu mír, aby ženy, matky 
znovu neprolévaly slzy,“ řekla 
Květoslava Čelišová a dodala, 
že je důležité, aby se lidé po ko-
ronavirové pandemii scházeli, 
bavili a byli pohromadě, dokud 
zdraví slouží.

Seniory pozdravilo i vede-
ní města, v čele s ústeckým 
primátorem Petrem Nedvě-
dickým. „Když jsme připra-
vovali dnešní akci, tak jsme 
si říkali, že se po dvou letech 
zase pospolu sejdeme. Po roce, 
kdy jsme vůbec stýkat nemoh-
li, byli jsme všichni zavření 

v domovech a kdy nás i opus-
tila celá řada našich blízkých,“ 
uvedl primátor města Petr 
Nedvědický a dodal, že ve 
stínu války na Ukrajině věří, 
že i přesto se všichni pobaví 
a oslaví dnešní svátek. Primá-
tor Nedvědický popřál seni-
orům dobrou zábavu a všem 
ženám v sále předal růže.

Celým odpolednem hu-
debně provázela kapela Oli, 
moderátorské role se ujal 
Zdeněk Lukesle. Speciálním 
hostem bylo pěvecké Duo Ka-
melie. Akci uspořádala rada 
seniorů a finančně ji podpoři-
lo město. ■ gz

Zabíjačkové balíčky si 
užili senioři z Meziboří

Letos jsme pojali vepřové 
hody v Domově tak trochu 
jinak. Dopoledne jsme při-
pravili balíčky z vepřových 
pochutin a dobrého zlata-
vého moku, které jsme pak 
odpoledne při příležitosti 
naší obvyklé klubové aktivity 
– kavárničky, rozdali. Zde už 
na nás čekalo, kromě zabíjač-
kových balíčků jedno voňavé 
překvapení. Byly to vynikají-
cí škvarkové placky, upečené 
naší uživatelkou Miládkou. 
Všichni si letošní vepřové 
hody vychutnali.

■ Beranová Blanka, 
Domov sociálních služeb 
Meziboří

Duchcovští se připojili  
ke sbírkové akci

Ke sbírkové akci SOS pro 
Ukrajinu se připojil duchcov-
ský Červený kříž, radnice, Cha-
rita a také ZŠ Pešaty. Protože 
škola měla zajištěný odvoz, tak 
se poslední den sbírky, která se 
týkala dětských plen a výživy, 
dětského oblečení, hygienic-
kých potřeb a trvanlivých po-
travin, vše odvezlo i z klubovny 
ČČK V Domkách 5. Ředitelka 
školy Veronika Prchalová se do 
klubovny vrátila ještě jednou. 
Pro maminku se třemi dětmi 
z Ukrajiny, která získala uby-
tování v Duchcově, zde byla 
připravená část sbírky, doplně-
ná prošívanou dekou, ložním 
prádlem, záclonami, dětským 
oblečením, nádobím a kuchyň-
skými potřebami. Očekává 
se příjezd další rodiny, i na tu 
bude ČČK pamatovat.

■ Marie Polívková, ČČK Duchcov
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Užili jsme si zabijačkové hody
Již nějakou dobu se uživa-

telé Domova důchodců Číž-
kovice ptají, kdy uspořádá-
me další zabíjačku. Mnozí si 
na tuto akci, která se konala 
před dvěma lety, pamatu-
jí a rádi by si jí zopakovali. 
Zásluhou projektu Ježíškova 
vnoučata jsme jim toto přání 
mohli splnit. 

Už 23. února si naši uži-
vatelé dosyta užili chuť 
a vůni vařených specialit, 
které jim vykouzlily mast-
né úsměvy na tváři. Jak to 
na všech zabijačkách chodí, 
začalo se už časně z rána. 
Bourání a krájení masa šlo 
zkušenému řezníkovi panu 
Mikovcovi od ruky a při prá-
ci stihl ještě vyprávět veselé 
příhody. Po snídani se naši 
uživatelé shromáždili na 
nádvoří, kde už se tou dobou 
linula typická zabijačková 
vůně. Na uvítanou dostali 
tři druhy výborných domá-
cích zákusků a čaj s rumem. 
Někteří zaměstnanci připo-
jili ruku k dílu. Bylo zapo-
třebí pokrájet sádlo nebo 
špejlovat střeva na jitrnice. 

V dopoledních hodinách, 
když se plnily jitrnice a tla-
čenky, už si naši uživate-
lé pochutnávali na ovaru 
s křenem. Pro navození 
atmosféry byl denní jídelní-
ček přizpůsoben k tématu. 
K obědu se podávala výva-
rová polévka a zabijačko-
vý guláš s chlebem. Během 
odpoledních hodin moh-
li uživatelé mlsat škvarky 
a vařené maso. Na zahřátí se 
podávala káva, čaj s rumem 
nebo svařené víno. Přitom 
si uživatelé protrénovali pa-
měť při hádání zabíjačkové-
ho kvízu. Počasí nám přálo, 
a tak si všichni mohli užít 
téměř celý den na čerstvém 
vzduchu při sledování prů-
běhu celé akce a poslechu 
reprodukované hudby. Za 
celý domov důchodců by-
chom rádi poděkovali všem, 
kteří na zabijačce spolupra-
covali. Velké poděkování 
náleží hlavně panu řezníkovi 
Jiřímu Mikovcovi, jeho rodi-
ně a panu Romanu Kleinovi.

■ Zuzana Česalová, 
Domov důchodců Čížkovice

Klub Jirkovských v novém roce
Klub aktivních jirkovských 

seniorů (KAS) jako každoroč-
ně, tak i letos začal v plné síle 
se svými pravidelnými akti-
vitami. Je otevřeným komu-
nitním centrem pro všechny 
jirkovské seniory a rád přivítá 
ve svých řadách každého nové-
ho zájemce. Lze konstatovat, 
že KAS již vstoupil v Jirkově 
do širšího povědomí občanů. 
Můžeme se pochlubit v součas-
né době 170 aktivními seniory, 
kteří pravidelně, či nárazově se 
se zájmem účastní našich ak-
tivit. Pro všechny zájemce má 
pak klub připraven velký výběr 
pestrých akcí a aktivit, kterých 
se zúčastňují senioři podle 
svých zájmů. Určitě každý na-
jde pro sebe tu pravou aktivitu.

Pondělky patří zkouškám 
sboru Jirkovských seniorek. Ty 
se již pečlivě připravují na jar-
ní koncert k 20. výročí sboru. 
A věřte, že za radostným zpě-
vem se skrývá poctivá přípra-
va zpěvaček. V úterý probíhá 
cvičení a jóga, pak následu-
jí tréninky paměti a střídavě 
v měsíci tematické přednášky. 
Ve středu se střídají hudební 

odpoled-
ne s pedi-
gováním, 
čtvrtky 
patří 
korál-
kování, 
kamín-
kování a sklíčkování. Na pátky 
připadají výlety, procház-
ky a různé kulturní aktivity, 
jako návštěvy kina, muzea, 
či kulturních akcí. Informace 
o všech aktivitách a program 
klubu na každý měsíc jsou 
pravidelně zveřejňovány na 
nástěnce v klubu, ve vývěs-
ce kina, na nástěnce Domu 
s pečovatelskou službou v ulici 
Červenohrádecká a na webo-
vých stránkách Klubu aktiv-
ních seniorů (KAS). Věříme, 
že v této bohaté nabídce akcí si 
každý vybere tu svou.

Že naše snažení se nemíjí 
účinkem a přináší seniorům 
radost, společná setkání, nové 
informace a zážitky, je vidět 
i z doložených snímků. A to je 
odměna všem, kteří se na zajiš-
ťování všech akcí podílejí.

■ Lydie Kozlíčková, KAS Jirkov 
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REALCENTRUM Cars s.r.o.
Podhoří 374/2a, 400 10 Ústí nad Labem
Tel.: 472 744 039 | E-mail: kia.prodej@realcentrum.cz | www.kia-usti.cz

Kombinovaná spotřeba a emise CO2 (WLTP). Kia Ceed: 4,5-6,8 l/100 km 118-154 g/km. Vyobrazení vozu v provedení GT Line je pouze ilustrativní a může obsahovat doplňkovou výbavu.  
Pro bližší informace navštivte www.kia-usti.cz

Nová Kia Ceed.
Akční model Spin.


