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Karel Hábl:  
Paměť mi slouží,  
nekoktám,  
tak to pořád jde 
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Na silnicích umírá  
stále více důchodců
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Pozor na podvodníky,  
znovu útočí na seniory 
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KONTAKTY NA SOCIÁLNÍ ODBORY MĚSTSKÝCH ÚŘADŮ:

Bílina – 417 810 930
Děčín – 412 593 241
Chomutov – 474 637 193
Kadaň – 474 319 650
Litoměřice – 416 916 129
Litvínov – 476 767 960
Louny – 415 621 229
Lovosice – 416 571 200 (215)
Most – 476 448 498
Podbořany – 415 237 573
Roudnice n. L. – 416 850 161
Rumburk – 412 356 290
Teplice – 417 510 952
Ústí n. L. – 475 271 723 (255)
Varnsdorf – 417 545 230
Žatec – 415 736 400

Benešov n. P. – 724 857 337
Česká Kamenice – 412 151 
532
Duchcov – 417 514 431
Jirkov – 474 616 460
Klášterec n. O. – 474 359 
630
Krupka – 417 803 121
Libochovice – 721 265 901
Libouchec – 412 374 901
Postoloprty – 415 778 412
Šluknov – 412 315 373
Štětí – 416 859 325
Úštěk – 416 795 239
Vejprty – 474 614 966
Velké Březno – 412 528 478

Přehledně: Finanční pomoc pro seniory
Inflace a vysoké ceny energií 
se negativně promítají do ži-
vota všech lidí, ale především 
seniorů. Domácnosti, kterým 
chybí peníze na energie a by-
dlení, si mohou požádat o pří-
spěvek na úřadu práce v místě 
bydliště. „Tam seniorům 
úředníci sdělí, co vše k žádos-
ti potřebují, a poté jim dávku 
vypočítají,“ řekla vedoucí 
krajského odboru sociálních 
věcí Petra Lafková a doplnila, 
že lze s žádostí o pomoc zajít 
i na sociální odbory měst-
ských úřadů. Podle odbornice 
na státní sociální dávky Lucie 
Volfové se žádost předkládá 
na příslušných tiskopisech, 
které jsou k dispozici právě na 
pracovištích úřadu práce nebo 
na webových stránkách. Ke 
konzultaci je možné se objed-
nat online. Podívejte se, o jaké 
příspěvky je možné požádat 
a na co máte nárok.

Příspěvek na bydlení
Může o něj požádat každý, 

kdo nemá dostatek příjmů 
na bydlení v bytě, nebytovém 
prostoru nebo na ubytovně. 
Pokud domácnosti na úhradu 
nákladů bydlení nestačí 30 % 
jejích příjmů (v Praze 35 %), 
může si zažádat o příspěvek 
na bydlení na příslušném 
úřadu práce. Novinkou je 
zjednodušený on-line for-
mulář na webu ministerstva 
práce www.mpsv.cz. Nemusí 
se v něm vyplňovat informa-
ce, které si stát může zjistit 
sám od svých úřadů. Nákla-
dy na bydlení a příjmy rodiny 
se evidují jednou za půl roku. 
Zda máte na finanční pomoc 

nárok a v jaké výši, zjistí-
te i na webových stránkách 
www.energetickyprispevek.cz.

 Příspěvek na živobytí
Jedná se o jednu z dávek 

pomoci v hmotné nouzi. Pří-
spěvek určený lidem s nedo-
statečným příjmem slouží 
k úhradě potravin, oblečení, 
obuvi či hygienických potřeb 
a dalších výdajů k zajištění 
základních životních potřeb 
kromě bydlení. Výše dávky se 
stanovuje individuálně, závisí 
na výši příjmů a nákladů na 
bydlení jednotlivce nebo do-
mácnosti. Žádost o příspěvek 
mohou lidé podat na úřadu 
práce. Podrobnosti a tiskopisy 
najdete i na webu ministerstva 
práce a sociálních věcí.

Doplatek na bydlení
Pokud vám nestačí příspě-

vek na bydlení, můžete si po-
žádat o takzvaný doplatek na 
bydlení. Lze z něj uhradit na-
příklad nájem či služby spjaté 
s bydlením. Nárok na doplatek 
má vlastník bytu, který v něm 
bydlí, nebo člověk uvedený 
v nájemní smlouvě, který byt 
užívá. Podmínkou je, že žadatel 
musí být v hmotné nouzi a zís-
kat nárok na příspěvek na živo-
bytí. O doplatek je možné za-
žádat na úřadu práce. Veškeré 
podrobnosti k tomuto příspěv-
ku najdete i na webu minister-
stva práce a sociálních věcí.

Mimořádná okamžitá 
pomoc

Touto dávkou stát pomá-
há v situacích nepříznivého 
a mimořádného charakteru, 

které je třeba řešit bezodklad-
ně. Jako je například při ži-
velných událostech, nárok na 
ni ale mohou mít lidé v nouzi 
i při jiných stanovených pří-
padech. Například, když mají 
příjmy nižší než 2 980 korun 
nebo musí uhradit nezbytný 
výdaj. Maximálně lze dostat 
podle charakteru události až 
69 300 korun, v některých 
případech až 92 400 korun. 
Podrobnosti najdete také na 
webu ministerstva práce a so-
ciálních věcí.

Příspěvek na péči
Senioři často patří k pří-

jemcům příspěvku na péči. 
Ten je určen pro lidi, kteří 
jsou kvůli dlouhodobě nepří-
znivému zdravotnímu stavu 
odkázáni na pomoc druhých. 
Měsíční příspěvek od 1. ledna 
letošního roku činí 880 korun 
(lehká závislost), 4 400 ko-
run (středně těžká závislost), 

12 800 (těžká závislost) až 
19 200 (úplná závislost). 
Podrobnosti k této pomoci 
najdete na webu ministerstva 
práce a sociálních věcí.

Pomoc zdravotně 
znevýhodněným

Jde o pomoc, která reagu-
je zejména na současný růst 
cen. Součástí je například 
příspěvek na mobilitu nebo 
na zvláštní pomůcky. Lidem 
s průkazem ZTP a ZTP/P se 
zvyšuje příspěvek na mobili-
tu z 550 korun na 900 korun, 
příspěvek na zvedací ploši-
nu by měl stoupnout z dosa-
vadních 400 tisíc korun na 
půl milionu. Od října se také 
počítá s úpravou příspěvku na 
živobytí pro osoby s náklad-
nou dietou, kterou jim kvůli 
onemocnění předepisuje od-
borný lékař. Od října se částky 
na jednotlivé druhy diety valo-
rizují o 9,5 procenta. ■ gz
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CHCETE INVESTOVAT DO SVÉHO ZDRAVÍ? 
ESTETIKA – nabízíme laserové ošetření kůže, chemický peeling, 
retinolový peeling, kryalizaci (tekutý dusík), zklidňující oxygenační
masku po peelingu nebo fototerapii.
POHYB – v oboru fyzioterapie klasickou a reflexní masáž, manuální 
a přístrojovou lymfodrenáž, rašelinové zábaly, kineziotaping i nákup 
rehabilitačních pomůcek včetně instruktáže. 
PREVENCE – změření hustoty kostní hmoty, mamografii, test 
genetické predispozice rakoviny prsu nebo ultrazvukové vyšetření 
prsou.
PREVENTIVNÍ VYŠETŘENÍ PRO SPORTOVCE – zátěžové EKG, 
spiroergometrie, složení těla, poradenství, komplexní diagnostiku 
kondice. 
APLIKACE vitamínu C v infuzi – jako prevence virózy a covidu.

EUC Klinika Ústí nad Labem VÁM TO UMOŽŇUJE. JEDNÁ SE 
O PLACENÉ SLUŽBY NAD RÁMEC ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ. 

OPERACE – bez hospitalizace.
OPERACE PROSTATY VODNÍ PAROU – bez hospitalizace, kratší 
doba rekonvalescence.
ENDOSKOPICKÝ KARPÁL – za dva týdny můžete pracovat.

Objednání na operaci online 
Bližší informace o cenách a termínech vám rádi poskytneme 
na našich webových stránkách, callcentru nebo na recepci.  
 Bc. Věra Pištěková, manažer obchodu a služeb 

EUC Klinika Ústí nad Labem s.r.o.
Masarykova 2000/ 92, 400 01 Ústí nad Labem
Kontakt na centrální recepci: 477 102 100, 477 102 117
E-mail: recepce.ustinadlabem@eucklinika.cz
www.euc.cz
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Podvodníci zase útočí  
na důvěřivé seniory
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Tolik dopravních nehod během loňského roku vyšetřovala Policie 
ČR. Při nich zahynulo 470 lidí, dalších 1 624 bylo zraněno těžce 
a 20 581 lehce. Podle policejních statistik z toho bylo 12 223 do-
pravních nehod s účastí seniorů, kterých při nich zemřelo celkově 
120. To je o 15 víc než v roce 2020. Do konce letošního srpna ze-
mřelo při nehodách celkově 304 lidí, z toho bylo 79 seniorů. ■ gz

Ústecký kraj – Policie eviduje 
stále více případů, při kterých 
se snaží podvodníci vylákat ze 
seniorů peníze. Podfukáři čas-
to využívají legendu „vnuk“, 
kdy podle policejních preven-
tistů volá seniorovi cizí osoba, 
která se vydává za jejich ro-
dinného příslušníka – syna, 
vnuka. Do telefonu jim sdělí, 
že nutně potřebuje půjčit pení-
ze, například z důvodu výhod-
né koupě či třeba k uhrazení 
škody, kterou způsobil během 
dopravní nehody. Volající pak 
seniorovi během telefoná-
tu sdělí, že si peníze nemůže 
přijít vyzvednout sám a pošle 
pro ně známého. „Důležité je 
si v těchto případech zpětně 
telefonicky u svých blízkých 
ověřit, zda skutečně volal člen 
rodiny, a nikdy nepředávat 
peníze cizím lidem,“ apeluje 
policejní preventistka Darina 
Veselá.

Neklikejte  
na podezřelou poštu

Opatrní by měli být i se-
nioři, kteří využívají internet. 
Hrozí jim takzvaný phishing. 
Útok kybernetických podvod-
níků, který se pokouší ukrást 
peníze tím, že napadeného 
přimějí odhalit osobní údaje, 
jako například čísla kreditních 
karet, bankovní údaje nebo 
hesla. Varováním, že o tako-
vý útok jde, by mohly být tyto 

situace: naléhavý e-mail, který 
vyzývá k okamžitému kliknu-
tí na odkaz, e-mail s viditelně 
špatnou gramatikou, e-mail 
od někoho, koho nepoznává-
te, nebo od nového odesílatele 
a také e-mail z chybné domé-
ny, který se tváří jako napří-
klad z vaší banky, ale je v něm 
nepatrná chyba, například 
místo .cz nebo .com, tak .ru.

Nakupujte jen  
na ověřených webech

Důležité je využívat přede-
vším ověřené e-shopy s dob-
rým hodnocením. Rizikové 
mohou být i přehnaně výhod-
né nabídky zboží. „Na první 
pohled se dá podvod těžko 
rozeznat. Obecně lze říci, že 
pokud přijde osobě na dané 
webové stránce, e-mailu či 
SMS zprávě něco netypické-
ho a podezřelého, je lepší na 
nic neklikat,“ doplňuje pre-
ventistka s tím, že důležité je 
nikomu nezasílat svá hesla, 
osobní údaje a čísla platebních 
karet. ■ gz

PORADNY PRO SENIORY

Poradny jsou určeny seniorům, kteří potřebují řešit  
jakýkoliv sociální problém. Například s orientací v dávkách  
sociálního systému, při řešení dluhové a bytové problematiky 
nebo při hledání vhodné sociální služby.

Centrum pomoci pro postižené a seniory Chomutov 
474 332 816
Centrum pro zdravotně postižené Ústí nad Labem
775 204 056
Centrum služeb pro zdravotně postižené Louny 
415 654 308
Centrum služeb pro zdravotně postižené Most 
476 101 176
Global Partner Péče Chomutov 
603 546 028
Městská správa sociálních služeb v Mostě 
478 622 359, 730 169 447
Městský ústav sociálních služeb Jirkov 
774 422 012
Poradna pro občanství a lidská práva Ústí nad Labem, 
Trmice, Děčín 
724 701 627
Prosapia, společnost pro rodinu Děčín, Ústí nad Labem 
725 114 125
Židovská obec Teplice 
417 635 073
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Finalistka Babičky roku: Byl to velký zážitek

Záloha za energie z inkasa zmizelaRostoucí náklady nutí 
domovy šetřit

INZERCE
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Ústecký kraj – Kvůli rostou-
cím cenám energií minister-
stvo práce a sociálních věcí 
po roce navyšuje takzvanou 
úhradovou vyhlášku. Klienti 
některých domovů pro seniory 
si tak připlatí za stravu i pobyt. 
Vedení domovů pro seniory 
také hledají cesty, jak ušetřit. 
„Měníme přemýšlení o spo-
třebě energií celkově. Napří-
klad zhasínáme při odchodu. 
Zabýváme se dotačními tituly 
na fotovoltaiku, solární ohřev 
vody, zateplení,“ řekl ředi-
tel Městské správy sociálních 
služeb v Mostě Luboš Trojna. 
Návrh ministerstva průmys-
lu a obchodu, že by mohly být 
domovy pro seniory v případě 
nouze méně vytápěné, ředitelé 
domovů odmítají. „Samozřej-
mě úsporná opatření řešíme, 
jen není moc kde ubírat,“ do-
dala Hana Zeithammerová, ře-
ditelka dubského Seniorcentra 
Pohoda s tím, že teplo i strava 
se musí zachovat. ■ gz

Ústecký kraj – Pokud platíte 
zálohy za energie prostřednic-
tvím inkasa přes SIPO, nemu-
seli jste ji na něm teď najít. 
Může se totiž stát, že státní 
příspěvek na úhradu nákladů 
za energie je vyšší než zálohová 
platba, takže ji celou pokryje. 
Také může dojít k tomu, že je 
stržena nižší záloha, než obvyk-
le. To v případě, když je měsíč-
ní záloha vyšší než příspěvek. 

Stát totiž začal přispívat do-
mácnostem prostřednictvím 
úsporného energetického ta-
rifu na jejich účty za elektřinu. 
Výše příspěvku je 2 000, nebo 
3 500 korun. Úsporný tarif 
dostanou všechny domácnosti 
automaticky, nikde není nutné 
o nic žádat. Ministerstvo práce 
a sociálních věcí ubezpeču-
je, že příspěvek z úsporného 
tarifu neovlivní výši příspěvku 

na bydlení. Nezapočítává se 
totiž mezi příjmy domácnosti. 
Úsporný tarif, tedy vládní pří-
spěvek domácnostem na drahé 
energie, bude jen pro letošek, 
i když původně měl platit až do 
konce září příštího roku. Podle 
mluvčího ministerstva průmy-
slu a obchodu Vojtěcha Srnky 
bude příští rok úsporný tarif 
nahrazen zastropováním cen 
energií. ■ gz

Ústecký kraj – Titul Babička 
roku 2022 zůstává v Olo-
mouckém kraji. První mís-
to v celostátním finálovém 
kole získala Blanka Vrbková 
z Olomouckého kraje. Poro-
tu zaujala hanáckým krojem 
i vystoupením, do kterého 
zapojila rodinu. Stříbro si od-
vezla Hana Marková z Libe-
reckého kraje a bronz Vlasta 
Veverková z Karlovarského 

kraje. Ústecký kraj reprezen-
tovala Vilemína Svobodová 
z Loun, která se stala v roce 
2021 Seniorkou roku. Už víc 
než dvacet let bojuje za lepší 
postavení seniorů a handi-
capovaných ve společnosti. 
V Lounech vede klub senio-
rů Pomoc bližnímu. „Byl to 
velký zážitek. Klobouk dolů 
před skvělou organizací akce. 
Pořadatelce Mileně Hesové 

skláním velikou poklonu,“ 
řekla Vilma Svobodová. ■ gz

V Ústeckém kraji
posloucháme

88.8 FM sever.rozhlas.cz

Český rozhlas 
Sever

SEVER-UNIVERZAL-VÝŠKA.indd   1 18.6.2021   17:56:19
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Na silnicích umírá 
stále více důchodců

Jízdenky v zelených autobusech zdraží

Slavný rodák by slavil  
190. narozeniny

Ústecký kraj – V posledních 
letech roste počet seniorů, 
kteří umírají při dopravních 
nehodách. Zatímco to podle 
police v roce 2012 bylo zhruba 
19,7 procenta, loni se jednalo 
již o 25,5 procenta. „Loňské 
dopravní nehody si vyžáda-
ly daň v podobě 120 zmaře-
ných životů seniorů. Nejčas-
těji umírali senioři jako řidiči 
osobních automobilů, dále 
pak jako chodci, spolucestu-
jící v osobních automobilech 
a cyklisté,“ řekla Zuzana Pidr-
manová z Policejního prezídia 
ČR. Do konce letošního srpna 
zemřelo při nehodách celkově 
304 osob, z toho bylo 79 se-
niorů. Senioři často doplácejí 
na mnohdy agresivní styl jízdy 
mladších řidičů. „Vznikají tak 
nebezpečné situace, protože 
nedočkavci za nimi násled-
ně předjíždějí na nepřehled-
ných a nebezpečných místech 

a jejich neodpovědné počínání 
často končí dopravní neho-
dou. Bohužel mladší řidiči na 
způsob jízdy seniorů často rea-
gují blikáním nebo houkáním. 
Znervózní je tím, a oni začnou 
dělat další zbytečné chyby,“ 
vysvětlil dopravní expert Jan 
Pechout. Zvýšit bezpečnost se-
niorů na silnicích mají pomo-
ci preventivní akce. Jednou 
z nich je kampaň Senior bez 
nehod. ■ gz

Na mamograf máte nárok 
i po sedmdesátce
Ústecký kraj – Rakovina 
prsu patří mezi nejčastěj-
ší nádorová onemocnění 
žen a může je postihnout 
v kterémkoliv věku, včetně 
seniorního. Preventivní vy-
šetření by tak měla absolvo-
vat každá žena bez ohledu 
na věk. 

„Screeningové mamogra-
fické vyšetření je plně hraze-
no z veřejného zdravotního 
pojištění ve dvouletých inter-
valech všem ženám od 45 let, 
které nemají žádné příznaky 
a nejsou v dispenzární péči 
z důvodu onkologického one-
mocnění prsu,“ říká mluvčí 
VZP Viktorie Plívová. Pojiš-
ťovna vyšetření hradí i že-
nám nad 70 let věku.

Podmínkou je, že vyšetře-
ní musíte absolvovat v akre-
ditovaném mamografickém 
screeningovém centru. Mu-
síte mít žádanku od gyneko-
loga nebo obvodního lékaře 
a od vaší poslední návštěvy 
uběhly minimálně dva  
roky. ■ gz

Děčín – Od narození jed-
noho ze zakladatelů Sokola 
a slavného děčínského ro-
dáka Miroslava Tyrše prá-
vě uplynulo 190 let. Sokol 
v letošním roce slaví rov-
něž kulaté jubileum 160 let 
od svého založení. Poboč-
ka České pošty připravila 
příležitostné razítko k Tyr-
šově Děčínu a tamní zámek 
ožil reprezentačním plesem. 
Nechyběl tradiční pietní akt 
u Tyršovy sochy v severních 
zámeckých zahradách, kam 
se svému zakladateli přišlo 
poklonit přes sto jeho násle-
dovníků. „To, že právě město 
Děčín je rodištěm významné 
osobnosti české historie Dr. 
Miroslava Tyrše, spoluza-
kladatele Sokola, patří mezi 
nejvýznamnější prvenství 
našeho města,“ zdůraznil dě-
čínský primátor Jiří Anděl. 
Oslavy vyvrcholily Tyršovým 
průvodem a slavnostním 
odhalením Tyršovy lavičky 
v severní části zámeckého 
parku. ■ gz

Od ledna vyšší důchody i výchovné
Ústecký kraj – Od ledna 
2023 si cestující v Ústeckém 
kraji připlatí za jízdu v zele-
ných krajských autobusech 
a v osobních vlacích. Jízd-
né vzroste až o 24 procent. 
Do ceníku se podle mluvčí 
Ústeckého kraje Magdaleny 
Fraňkové promítne infla-
ce. „Předkládané ceny jsou 
navýšeny přibližně o 10 % 
u 30denních jízdenek a 8 % 
u 90denních jízdenek, 16 % 
u 7denních jízdenek a 24 % 

u jízdenek pro jednotlivou 
jízdu,“ upřesnila mluvčí kra-
je. Tarif kraj upravuje po 
2,5 letech. Nabídka více-
denních jízdenek bude nově 
rozšířena o roční variantu. 
„Ceny těchto jízdenek jsou 
naopak o 9 % nižší oproti 
stávajícím cenám za 11 kusů 
30denních jízdenek,“ vysvět-
lila Fraňková. 

Zavádí se také jízdenky na 
30 dnů pro držitele průkazů 
ZTP a ZTP/P. ■ gz

Ústecký kraj – Důchody se od 
ledna zvýší, v průměru to bude 
o 825 korun. Tentokrát půjde 
o řádnou valorizaci, zvyšo-
vat se tedy budou obě složky 
důchodů. „Všichni ti, kdo po-
bírají některý z důchodů, jsou 
velmi zranitelnou skupinou, 
na kterou v současné době 
rostoucí ceny citelně dopadají. 
Valorizace důchodů je základ-
ní nástroj pomoci v této době,“ 
řekl ministr práce a sociálních 
věcí Marian Jurečka.

Do výše starobních dů-
chodů se od ledna 2023 také 
promítne takzvané výchov-
né, tedy odměna 500 korun 
za každé vychované dítě. 
Výchovné náleží vždy jen 
jednomu z rodičů. U žen se 
výchovné přizná automatic-
ky. Muži, pokud byli hlavní-
mi pečovateli, si o výchov-
né musí vždy požádat, a to 
nejpozději do 31. prosince 
2024, jinak nárok na vý-
chovné nevznikne. ■ gz
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Trápí Vás pokleslá oční víčka?
V EUC Klinice Ústí nad Labem 
Vám pomůžeme!

• Operace v lokální anestesii.
• Už do 2 hodin po operaci jdete domů.
• Nejnižší cena v Ústeckém kraji: 13 000 Kč.

Objednejte se:
MUDr. Kateřina Bělohlávková
     477 102 210
     EUC Klinika Ústí nad Labem
     Masarykova 2000/92zdraví na dosah | euc.cz

Bez názvu-1   1Bez názvu-1   1 20.10.2022   13:33:4320.10.2022   13:33:43
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Pečovatelská služba dostala od města nové auto pro terénní služby
Pečovatelská služba Ústí nad 
Labem rozšířila svůj vozový 
park o novou Hyundai i10. 
Jde o malé osobní auto, které 
bude využíváno pro dopravu 
pečovatelek a sociálních pra-
covnic za klienty.

Velikost vozu je do přepl-
něných sídlištních komunika-
cí optimální. „Nákup vozi-
dla jsme jako zřizovatel této 
služby rádi podpořili, pro-
tože víme, jak důležitou roli 
hraje právě tato příspěvková 
organizace při zajištění péče 
o méně soběstačné seniory,“ 
vysvětlil náměstek primáto-
ra pro sociální oblast Tomáš 
Vlach.

Pečovatelská služba Ústí 
nad Labem v současné době 
pečuje o přibližně 230 kli-
entů, kteří bydlí na území 
města Ústí nad Labem, ale 

je nápomocna i občanům 
Chlumce, Telnice, Chabařo-
vic, Velkého Chvojna, Libou-
chce, Petrovic a Ryjic. Díky 
posílení vozového parku bude 
možné nabídnout terénní 

sociální službu i dalším obcím 
v ústeckém regionu.

Pečovatelská služba posky-
tuje široké spektrum činností. 
Pečovatelky pomáhají senio-
rům, zdravotně postiženým 

i chronicky nemocným s hygi-
enou, oblékáním, svlékáním, 
s přípravou a podáním jídla 
a pití, praním prádla. Pokud 
je potřeba, zajistí nákup či 
úklid domácnosti. Doprovázejí 
klienty k lékaři nebo na úřady 
a vykonávají pro ně různé po-
chůzky. A v případě osamělých 
osob jsou pečovatelky velkou 
psychickou oporou a jistotou. 
Často se stává, že jsou jediný-
mi lidmi, se kterými klient za 
celý den promluví.

„Téměř každý člověk mi-
luje svůj domov a chce v něm 
zůstat co nejdéle. Pečovatel-
ská služba Ústí nad Labem se 
snaží svými službami umožnit 
lidem zůstat doma, i když jim 
dojdou síly se o sebe a svou 
domácnost postarat,“ doplni-
la ředitelka organizace Ditta 
Hromádková.

Nový vůz od města převzala ředitelka Pečovatelské služby Ústí nad Labem Ditta Hromádková. 

Při oslavě Svátku seniorů 
se rozdělovaly ceny Sen Art

Na akci Svátek seniorů v Domě kultury byla 
předána ocenění Sen Art. Ve výtvarné soutě-
ži se na prvním místě umístila Zdeňka Malá, 
literární soutěž vyhrál Zdeněk Jarolímek. Za 
nejlepší fotografii byla oceněna Alena Krejčo-
vá a vítězství za ruční tvorbu si odnesla Ivana 
Berousková.

Kompletní výsledky soutěže:
Výtvarná soutěž: 

1. místo Zdeňka Malá,  
2. místo Jiří Souček,  
3. místo Růžena Petráková

Literární soutěž: 
1. místo Zdeněk Jarolímek,  
2. místo Milan Hons,  
3. místo Alena Richterová

Rukodělné: 
1. místo Ivana Berousková,  
2. místo Monika Kubátová,  
3. místo Vladimír Macner

Foto: 
1. místo Alena Krejčová,  
2. místo Jiří Klouček,  
3. místo Jitka Kučerová

Svoje díla si účastníci soutěže mohou vy-
zvednout na odboru sociálních služeb u Mgr. 
Jaremové na adrese: PB centrum, Mírové 
náměstí 37, 1. patro, dveře č. 134. Rovněž 
jsou připraveny k vyzvednutí ceny pro vítě-
ze, kteří se nemohli zúčastnit slavnostního 
předávání na dni seniorů. Všem oceněným 
gratulujeme.

Ústečtí senioři oslavili svůj 
den v Domě kultury

Tradiční společenská akce Svá-
tek seniorů se uskutečnila i le-
tos v Domě kultury v Ústí nad 
Labem. Pro seniory byl při-
praven pestrý program včetně 
předávání ocenění soutěže Sen 
Art 2022.

Zábavného odpoledne se 
zúčastnilo několik stovek divá-
ků. Hlavním hostem byla zpě-
vačka Jitka Zelenková, která 
zazpívala legendární hity jako 
Bez lásky láska není či Mít svůj 
kout, a vytvořila tak pro diváky 
příjemnou taneční atmosféru. 
Diváci si mohli vychutnat také 
celou škálu tanečních vystou-
pení, například ukázku latin-
skoamerických tanců od STK 
GEBERT.
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Senioři házeli šipkami, stříleli na 
koš a rozdali si to v disc golfu
Most – Letošní ročník Me-
zinárodních sportovních her 
seniorů se vůbec poprvé konal 
na území Ústeckého kraje. Do 
Mostu se sjelo 161 účastníků 
z celé republiky i ze Slovenska. 
Senioři poměřili síly v deseti 
disciplínách, kterými byl Bo-
llo ball, hod šipkami do terče, 
hod basketbalovým míčem 
na koš, střelba hokejkou na 

florbalovou branku, chůze na 
800 metrů, disc golf, snack 
golf, hod kriketovým míčkem 
na cíl, pétanque a lukostřelba.

Účastníci her si pochvalo-
vali sportoviště Střední školy 
technické ve Velebudicích, kde 
hry probíhaly, ale také zázemí, 
které škola poskytla, včetně 
ubytování a stravování. Spor-
tovní hry, které pořádá Rada 

seniorů ČR, podpořil Ústecký 
kraj a město Most. „Jsme rádi, 
že se po dvouleté covidové od-
mlce mohly mezinárodní hry 
seniorů konečně uskutečnit,“ 
řekla šéfka Rady seniorů Len-
ka Desatová. Prvenství si od-
vezl tým seniorů z Ostravy. Na 
druhém místě skončilo druž-
stvo z Jihočeského kraje a třetí 
z kraje Libereckého. ■ sl

V rámci svého svátku ocenili dlouholeté a úspěšné důchodce

Rehabilitace v domácím prostředí urychluje uzdravování

Ústí nad Labem – Krajský den 
seniorů tentokrát oslavili dříve 
narození v Severočeském diva-
dle. Na programu byla opera 
Rusalka s Danielem Hůlkou. 
„Doba je složitá, všichni vní-
máme, co se v naší zemi děje. 
Když slavíme den seniorů, 
užijme si ho a nenechme si ho 
zkazit,“ řekla v narážce na vlnu 
velkého zdražování potravin 

a energií předsedkyně Krajské 
rady seniorů Květoslava Čeli-
šová. Pak spolu s hejtmanem 
Janem Schillerem a místo-
předsedkyní seniorské rady 
Věrou Nechybovou poděko-
vala dlouholetému bývalému 
předsedovi Aloisu Malému, 
který po 17 letech předal otěže 
ústeckokrajské Rady seniorů 
své nástupkyni. ■ sl 

Seznam oceněných:
za organizaci krajských 
sportovních her: Josef 
Houška, Jaroslava Rucká, Iva 
Francová
za obětavou a dlouhodobou 
činnost bývalým členům Rady 
seniorů: Alois Malý, Věra 
Franková, Hana Zelenková
poděkování současným čle-
nům Krajské rady seniorů:

Umělecké zlato putovalo 
do Meziboří a Chomutova
Litoměřice – Letošní již devátý 
ročník literární soutěže Senior 
Art zná své vítěze. Vyhlášení 
výsledků, včetně ocenění sou-
těžích, proběhlo za účasti hejt-
mana Ústeckého kraje Jana 
Schillera na veletrhu Zahrada 
Čech. V kategorii poezie zvítě-
zil Josef Javůrek z Meziboří, 
v kategorii próza Soňa Valuš-
ková z Chomutova. Tématem 
bylo v kategorii poezie: Co 
bych si přál, kdybych měl kou-
zelný prsten a v kategorii pró-
za: Hrdina v mých očích. ■ sl

Květoslava Čelišová, Věra Ne-
chybová, Zdeněk Balcar, Vi-
lemína Svobodová, Jaroslava 
Rucká, Václav Heike, Helena 
KrejčováJiří Dospěl, Helena 
Ryšavá, Ludmila Husáková, 
Libuše Strobachová, Věra Vej-
ražková, Michaela Hrebíčková, 
Alžběta Rácová

Ústecko – V době rekonva-
lescence po úrazech, akutních 
operačních výkonech nebo 
po prodělání nemoci covid-19 
potřebuje spousta, zejmé-
na starších pacientů, pomoc. 
Řešením je rehabilitační péče 
v domácím prostředí, která 
je vhodná pro pacienty všech 
věkových kategorií, pod ve-
dením ergoterapeuta Ondřeje 
Vacka a fyzioterapeutky Šar-
loty Vackové z ústecké agen-
tury domácí péče ACME. Ta 
kromě rehabilitace v domá-
cím prostředí nabízí i domácí 
zdravotní a hospicovou péči.

Jaké druhy rehabilitací 
nabízíte a je domácí 
rehabilitace vhodná i pro 
seniory?

Nabízíme fyzioterapii, ergo-
terapii, postcovidovou rehabi-
litaci i veškerou další komplex-
ní rehabilitaci po úrazech, při 
přítomnosti vrozených vad či 
nemocích. Naše péče je vhod-
ná pro jedince jakéhokoli věku 
s různým typem postižení. 
Nejčastěji jezdíme za klienty 
po úrazech, operacích a s one-
mocněními, které je omezují 

v samostatnosti. Poskytujeme 
jim maximální možnou péči 
v domácím prostředí.

Přiblížíte nám, jak přesně 
rehabilitace v domácím 
prostředí probíhá?

S každým klientem cvičí-
me individuálně a postupně 
zvyšujeme náročnost podle 
jeho fyzického stavu. Během 
správné rehabilitace dochá-
zí k postupnému zlepšování, 
to pak klienta naučíme cviky, 
které může cvičit v domácím 
prostředí samostatně. Jde nám 

především o dosažení jeho ma-
ximální soběstačnosti. Pokud 
se stav však nelepší a blíží se 
vyčerpání žádanky od lékaře, 
tak se domluvíme s jeho prak-
tickým lékařem na prodlouže-
ní naší péče. Podle závažnosti 
diagnózy může rehabilitace tr-
vat týdny, či měsíce, ale máme 
i několik klientů, o které se sta-
ráme už roky.

Zmiňujete postcovidovou 
rehabilitaci. Jak probíhá?

Většina klientů, kteří jsou 
postiženi postcovidovým 

ACME Domácí péče s.r.o.
Železničářská 908/24
400 03 Ústí nad Labem
E-mail: info@acmepece.cz
Tel.: 475 216 331, 475 216 582, 
774 410 715

KONTAKT

syndromem, trpí následující-
mi příznaky – kašel, dušnost, 
zvýšená únava, bolesti hlavy, 
zad a hrudníku, nespavost, 
poruchy soustředění a spousty 
dalšími vedlejšími symptomy. 
Takže v rámci rehabilitace 
využíváme dechovou a cév-
ní gymnastiku. Klienta učíme 
správně dýchat, klademe dů-
raz na posílení dýchacích svalů 
a celkové fyzičky. Zařazujeme 
i jednoduché cviky, které slou-
ží ke zlepšení krevní cirkulace 
v dolních končetinách. Aby se 
stav klienta lepšil, je důležité 
zvyšovat náročnost cviků. Dů-
ležité je dodržovat pitný režim 
a posilovat imunitu. Klientům 
podáváme vysoké dávky vita-
mínu C, antioxidanty, detoxi-
kanty a také vitamín D.

Partnery akce najdete na straně 3.
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Velký elegán Karel Hábl se objevil ve více než stovce 
filmů, včetně oscarového trháku Amadeus. Přestože 
nedávno oslavil šestaosmdesátiny, je pracovně velmi 
aktivní. Setkat se s ním, kromě jiného, můžete i na 
divadelních prknech ústeckého Severočeského divadla, 
kde v muzikálovém představení Noc na Karštejně 
úžasně ztvárňuje Arnošta z Pardubic.

GABRIELA ZLÁMALOVÁ

Karel Hábl: Paměť mi slouží, nekoktám, tak to pořád jde

Je vám šestaosmdesát. 
Vypadáte výborně, hýříte 
energií. Máte na to nějaký 
zvláštní recept?

Stačí trochu sebekázně, 
trochu cvičení a nepřejídat se. 
Teď mám po operaci kyčle, 
tak jsem byl v pohybu omeze-
ný, ale už to rozcvičuji. 

Chtěl jste se věnovat 
umění odjakživa, nebo 
jste měl jiný sen?

Pro herectví jsem se vlast-
ně rozhodl až na vojně, kde 
jsem se dostal do party stře-
doškoláků a vysokoškoláků. 
Jinak jsem vyučený frézař 
v ČKD Sokolov. Po vojně 

jsem šel k ochotníkům do 
Malostranské Besedy a zjistil 
jsem, že by mě hraní bavilo. 
Přihlásil jsem se na divadel-
ní fakultu, začal jsem se učit 
verše a monology, začal jsem 
chodit na herecké hodiny za 
paní Naďou Kejřovou, která 
byla z Národního divadla. Při-
jímačky jsem udělal, vzali mě 
a školu jsem studoval od roku 
1959 do roku 1963, kdy jsem 
absolvoval. Studoval jsem 
v ročníku Vlasty Fabiánové, 
třeba s Ivou Janžurovou nebo 
Marií Drahokoupilovou.

Kdy jste se objevil 
před kamerou nebo na 
divadelních prknech 
úplně poprvé?
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Poprvé jsem byl před ka-
merou v roce 1960 ve filmu 
Osení režiséra Václava Kršky. 
Byl jsem první z ročníku, kdo 
na nějakém filmu pracoval, 
pak jsem dělal televize, filmy. 
Moje první divadelní angaž-
má bylo v Pardubicích, pak 
Kolín, studio Maringotka 
v Praze a od roku 1968 Hu-
dební divadlo v Karlíně. Tam 
jsem nastoupil jako záskok 
za Michala Pavlatu ve hře 
Petr a Lucie. Později jsem byl 
osloven Ludvíkem Žáčkem 
k angažmá a zůstal jsem čty-
řicet let. 

Během svého hereckého 
života jste ztvárnil 
celou řadu televizních, 
filmových a divadelních 
rolí. Můžete říct, kterou 
jste si zahrál s chutí?

Skoro všechny, ale hlav-
ní roli jsem měl vlastně jen 
jednu. Šlo o šestidílný seriál 
Strejda kapitán, který v roce 
1972 natočil Milan Růžička. 

Pak jsem dělal roli za rolí, ale 
žádná z nich nebyla hlavní. 
Uniformovaných rolí jsem 
ztvárnil celou řadu, byl jsem 
příslušníkem veřejné bezpeč-
nosti v krimi snímku Motiv 
pro vraždu, stejnou postavu 
vytvořil také ve filmu Holka 
na zabití a gestapákem jsem 
byl v komedii Zítra vstanu 
a opařím se čajem. A z po-
slední doby mě moc bavila 
role ve hře Tančírna v Diva-
dle Radka Brzobohatého. Roli 
jsem převzal přímo po Radko-
vi Brzobohatým. 

Je nějaká role, kterou se 
vám nepodařilo získat?

Vždy jsem si chtěl zahrát 
Petruccia ve Zkrocení zlé ženy 
a nikdy mě to nepotkalo. 

Měl jste to štěstí setkat 
se s mnoha legendami. 
Na koho opravdu rád 
vzpomínáte?

Já hrál s opravdovými mis-
try, jako byl Otomar Korbelář 
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Karel Hábl se narodil 6. července roku 1936 v Pelhřimově. Vystudoval 
DAMU, absolvoval v roce 1963. Jeho filmová a televizní práce je 
velmi bohatá, na kontě má nepřeberné množství vedlejších, mnohdy 
epizodních rolí. Setkat se s ním i nyní stále můžete na divadelních 
prknech, momentálně hraje v Divadle Radka Brzobohatého 
a v Severočeském divadle v Ústí nad Labem. Z prvního manželství 
má dceru Barboru a tři vnučky. Jeho druhá manželka, která působila 
jako baletka v karlínském divadle, před pár lety zemřela.

PROFIL

Karel Hábl: Paměť mi slouží, nekoktám, tak to pořád jde
nebo Oldřich Nový. Neza-
pomenutelný byl i Vladimír 
Menšík. Smutné je, že už ni-
kdo z nich nežije. Já už jsem 
v podstatě jeden z nejstarších 
herců, Honza Přeučil je o rok 
mladší, Jirka Krampol je 
mladší o dva roky. 

Nejde se nezeptat na to, 
jak se vám hrálo pod 
režijní taktovkou Miloše 
Formana v oscarovém 
filmu Amadeus. 

Rád na to vzpomínám. 
Práce to byla skvělá, vše bylo 
na vysoké úrovni. Natáčeli 
jsme v Arcibiskupském paláci 
v Praze. Měl jsem dvaadva-
cet natáčecích dnů. S Pavlem 
Novým jsme hráli ochranku 
císaře Josefa II. V těch paru-
kách ve vedrech jsme si tehdy 
užili, ale stálo to za to. Zdeněk 
Mahler nám říkal: „Páno-
vé, vy jste byli první policajti 
v Rakousku-Uhersku.“ Mám 
i jednu vzpomínku přímo na 
Formana, kdy jsem o pauze 
seděl a přišel pan Forman, 
koukl na obrázek na zdi, kde 
byl císařův portrét. A zálib-
ně řekl: „To se mi povedlo.“ 
Pochválil se za výběr herce do 
role císaře (smích).

Ve vašem úctyhodném 
věku stále hrajete. 
Zrovna se připravujete 
na představení Noc 
na Karlštejně, kde 
ztvárňujete Arnošta 
z Pardubic, kterého ve 
známém filmu hraje Karel 
Höger. Jak se vám hraje?

Dobře. Jsem rád, že to 
tady hraji. Text je úplně 
stejný jako v tom známém 
českém filmovém muzikálu 
Zdeňka Podskalského. Však 
se přijďte na nás podívat. 
Hlavní představitelka Elišky 
Pomořanské je v podání Te-
rezy Mátlové a Karla IV. hra-
je Radek Zima.

Právě sedíme v ústeckém 
divadle. Jaké je zdejší 
publikum?

Je vidět, že lidé do diva-
dla chodí rádi. Jsou oprav-
du zdvořilí a slušní. I když 
není divadlo plné, i tak umí 
udělat bezvadnou atmosféru. 
Celkově ústeckému divadlu 
fandím. Jsou tu výborní herci, 

zpěváci. Je to všestranné di-
vadlo, které má dobré vedení. 

Kromě ústeckého jeviště, 
můžou vás lidé ještě 
někde vidět?

Ještě hraji v Divadle Radka 
Brzobohatého ve hře Pře-
let nad kukaččím hnízdem, 
který určitě všichni znají jako 
slavný film režiséra Miloše 
Formana. 

Měl jste hlavní roli v klipu 
písně Igora Orozoviče 
a Vladimíra Javorského 
Hippokratova armáda, 
který vznikl během 
první vlny pandemie 
koronaviru. Šlo o poctu 
práci lékařů. Jak jste se 
k tomu dostal?

Dozvěděli se o mně, sednul 
jsem jim. Je to role beze slo-
va, ale vlastně hlavní role. Vše 
jsem tam musel vyjádřit vý-
razem a vnitřním prožitkem. 
Jde o roli lékaře, který na své 
cestě do další služby potkává 
náhodou herecké a pěvecké 
osobnosti, a pak se ukáže, že 
největší osobností je on sám. 
V pětiminutovém klipu se 
vedle mě postupně objevuje 
bezmála čtyřicítka umělců.

A co jste vlastně dělal 
v době pandemie, kdy se 
toho moc dělat nedalo?

Sám jsem hned na začát-
ku pandemie koronavirus 
měl a zároveň jsem dostal 
i oboustranný zápal plic. Ji-
nak jsem prostě musel čekat, 
divadla zavřená. A říkal jsem 
si, že mám vlastně štěstí, že 
mám už důchod. Mladí herci 
museli jít dělat, co šlo, aby se 
uživili.

Ohlížíte se za něčím ve 
vaší kariéře s nostalgií?

To je tak těžká otázka. 
Někdy vám v hlavě problesk-
ne, jak ten život šel. Někdy 
přijdou role, které děláte ne-
rad, ale musíte, protože jste 
v angažmá. Ta herecká řehole 
je dost těžká. Stačí dostat 
nesympatickou roli v seriálu 
a hned čelíte lidské nenávisti. 
Ale nostalgie je u mě spíš ta-
ková úsměvná, kdy si řekne-
te, co už vám uteklo. Mladíky 
si už nezahraju (smích) ani 
tatínky, teď už tak dědečky. 

Takže vzpomínám s úsměvem 
a možnému zhrzení se musím 
jen smát. Prostě nebylo štěstí 
nebo jsem nebyl ve správné 
chvíli na správném místě. 

Na odchod do hereckého 
důchodu ještě nemyslíte?

Ještě mi paměť slouží, 
nekoktám, tak to pořád jde. 
Záleží jen na nabídce. Pro nás 
hodně dříve narozené už moc 
těch rolí není. Na rozdíl třeba 
od amerických filmů, kde je 
úplná plejáda starších herců. 

Oni mají stále příležitos-
ti a pořád hrají. Tady už pro 
můj věk nic není, moc se toho 
pro nás nepíše. 

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

Víte, já už bych si jen přál 
to zdraví. Abych se cítil dobře, 
tak rád chodím mezi mladé 
lidi, proto ještě to divadlo dě-
lám. Mladí se mají učit od nás 
a my se máme učit od nich, 
tak to v tom životě chodí.

S herečkou Ivou Janžurovou při natáčení klipu Hippokratova armáda. Foto: Tomáš Mikule 

S hereckou kolegyní Marií Drahokoupilovou se poznali už při studiích.  Foto: archiv KH
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Čížkovičtí otevřeli svůj zámek veřejnosti

Indiánské slavnosti 
zpestřily roztleskávačky

Do lounského klubu
zavítal ministr

Jako každý rok tak i letos na 
podzim jsme otevřeli dve-
ře zámku pro veřejnost. Ve 
středu 5. října se u nás v Do-
mově důchodců Čížkovice 
konal den otevřených dveří. 
Návštěvníci mohli nahléd-
nout do prostor zámku, který 
je vyzdoben podzimními de-
koracemi, a prohlédnout si 
místnosti, ve kterých uživate-
lé tráví svůj každodenní čas. 
Při vstupu do budovy byly 
vystaveny malované kres-
by a omalovánky uživatelek 
domova. 

Po prohlídce zámku byla 
možnost zakoupení výrob-
ků, které společnými sila-
mi ve volnočasových aktivi-
tách vyrábíme. Pro uživatele 
i návštěvníky bylo v zahradě 

domova připraveno občerst-
vení. Navštívil nás také har-
monikář pan Materna, který 
udělal svojí hudbou a zpěvem 
radost jak uživatelům, tak ná-
vštěvníkům. Hudba všechny 
nadchla natolik, že si i zatan-
čili a zazpívali. Vzhledem ke 

krásnému počasí se v zahra-
dě domova grilovaly klobásy 
a buřty, ke kterým se podá-
valo nealkoholické pivo. Den 
otevřených dveří se vydařil 
a všichni byli spokojeni.

■ Zděnka Enochová, Jiří Budil 
Domov důchodců Čížkovice

Naše tradiční Letní slavnos-
ti byly tentokrát na téma Indi-
ánské léto. Nechyběl nádherný 
kůň ani vystoupení zaměst-
nanců. Děkujeme i hostům, 
kteří nás navštívili, stejně jako 
vystupujícím úžasným dětem 
z Dětského domova a mladým 
slečnám z Basta Cheerleaders. 
Pro seniory našeho Domova 
byl připraven nejen zábavný 
program, ale i dobré pohoště-
ní. Krásné indiánské odpoled-
ne bylo pro všechny příjemné 
zpestření běžných dní.

■ Michaela Vlček Rybanská, 
Domov pro seniory Orlická

Zvonkohra dostala novou tiskárnu a pět tisíc
Senioři z teplické Zvonkohry 
dostali od Nadačního fondu 
FK Teplice novou tiskárnu a fi-
nanční dar ve výši 5 tisíc korun 
na koupi notebooku, nezbyt-
ného pro zdárnou realizaci 
jejich nového projektu. „Moc 
si vážíme dlouhodobé spo-
lupráce s teplickým spolkem 
Zvonkohra, ať již se týká napří-
klad fotbalu v chůzi, či besed 
pro seniory s bývalými legen-
dárními hráči našeho klubu 

Žlutomodré vzpomínky,“ řekl 
za Nadační fond FK Teplice 
Martin Kovařík. 

Spolupráci s díky ocenila 
i předsedkyně spolku Zvon-
kohra Helena Voctářová. „Dě-
kujeme upřímně a s úctou FK 
Teplice a nadačnímu fondu za 
podporu aktivit našeho spolku 
seniorů a zároveň i finanč-
ní pomoc při realizaci našeho 
projektu Tady žijeme. 

■ Nadační fond FK Teplice

Senioři v Lounech měli zdán-
livě běžnou schůzku klubu. 
Ale tentokrát přišli na setká-
ní s ministrem práce a sociál-
ních věcí Marianem Jurečkou 
a zástupci Ústeckého kraje. 
Pan ministr si návštěvu našeho 
klubu vybral záměrně. Chtěl se 
seznámit s životem seniorů ve 
středních a malých městech. 
Hlavně se chtěl potkat s oso-
bou, kterou v červnu letošní-
ho roku vyznamenal Cenou 
MPSV Pečující roku 2022 o se-
niora 65 +. Tuto cenu obdržel 
náš člen pan Miroslav Kohout 
ve Zlíně na Fóru rodinné poli-
tiky 2022 za velkého potlesku 
mladé a střední generace ve 
stoje, jako projev úcty, obdivu 
s poděkováním, že pomáhá 
svému příteli panu Štefanovi 
Červenákovi, který je handica-
pován a potřebuje v mnoha vě-
cech pomoc druhé osoby. Pan 
ministr mile překvapil přítom-
né srozumitelným a lidským 
vysvětlením všech dotazů. 

■ Vilma Svobodová,
Pomoc bližnímu senior klub

Dostali zmrzlinu 
jako poděkování
Letos v létě zažili zaměst-
nanci MěÚSS Jirkov veliké 
překvapení, když před stře-
diskem U Dubu zaparkoval 
pojízdný domeček se zmrz-
linou. To přijeli poděkovat 
našim zaměstnancům za 
péči a starostlivost o rodin-
ného příslušníka majitelé 
Farmy DRMALY, manželé 
Malarikovi. 

Poděkování bylo opravdu 
originální, neboť zaměstnan-
ci nic netušili, a tak překva-
pení bylo veliké a hlavně 
dobré. Výběr byl z 6 druhů 
jedinečné zmrzliny, takže 
si každý dle svého vybral. 
Velmi si vážíme ocenění 
práce našich zaměstnanců 
a děkujeme.

■ Blanka Koblicová, 
MěÚSS Jirkov

Vysadili jsme společně sekvojovec
Po covidové pauze jsme kon-
cem července přivítali naše 
přátele ze slovenských Práz-
novců. Setkání bylo nejen na 
úrovni turistů, ale i s vedením 
obcí. Užili jsme si po celou 
dobu bohatý progam. 

Pátek začal na radnici, 
pokračovalo se na krátké 
procházce městem. Odpole-
dní část dne byla věnovaná 
společnému vysazení sekvo-
jovce obrovského. Následoval 
přesun ke klubové kapličce 
sv. Antonína z Padovy. Hosté 
byli, za účasti člena klubu, 
který měl druhý nejvíc od-
pracovaných hodin při stavbě 
kapličky, seznámeni s celou 
historií objektu. Dále jsme si 
prohlédli Malý pruský tábor 
a užili si exkurzi ve firmě No-
bilis Tilia. Vrcholem páteční-
ho dne byl společenský večer. 

V sobotu se konal dlouho-
době připravovaný pěší výlet. 
Ale byly přeháňky, bylo ope-
rativně rozhodnuto navští-
vit Mikulášovické nožířské 
muzeum. Odpolední ná-
vštěva Všemil se skalní kaplí 
sv. Ignáce se neobešla bez 
deštníků. Na večer pak byla 
připravena návštěva hudební-
ho koncertu v našem kostele. 
V rámci krásnolipského kul-
turního léta vystoupilo v kos-
tele sv. Máří Magdalény hu-
dební těleso Virtuosi di Praga 
s koncertem duchovní hudby 
Ave Maria. Nedělní ráno bylo 
sice opět slunečné, ale nastal 
čas se rozloučit. O upřímnos-
ti vztahů svědčily u někte-
rých aktérů (nejen u žen) slzy 
v očích. Mottem loučení bylo: 
„Zase se uvidíme“. 

■ Václav Hieke, KČT Krásná Lípa
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Mezigenerační hry si senioři užili

Na zábavném dni na hipodromu byly i lamy

Mostečtí senioři mají 
plno sportovních aktivit
Za první pololetí letošního 
roku se do mosteckého Stře-
diska volného času zaregistro-
valo 65 seniorů. Díky tomu, že 
zde mají týdenní program, tak 
sportují každý den. V pondělí 
bowling, v úterý tenis a ping 
pong, středa badminton, čtvr-
tek minigolf, který je od 10:00 
do 12:00 za symbolickou jednu 
korunu, a v pátek walking fot-
bal v chůzi. Senioři za půl rok 
sportovních aktivit zaplatí po-
platek 250 korun.

■ Josef Houška, organizátor 
sportovních aktivit Most

Návštěva lázní Bílina 
s prohlídkou
Hned začátkem září jsme na-
vštívili bílinské lázně a ná-
sledně proběhl oběd v restau-
raci U Kádi. Dozvěděli jsme 
se, že o minerálních vodách 
v Bílině se zmiňuje už v první 
polovině 16. století kroni-
kář Václav Hájek z Libočan, 
ale až v roce 1712 byly zdejší 
prameny vyčištěny a přivítaly 
první hosty. O rozšíření po-
vědomí o lázních se zaslou-
žil geolog, balneolog a lékař 
Franz Ambroz Reuss, který 
potvrdil účinnost bílinské mi-
nerálky. Za nájemce Georga 
Schwaba se ve 2. polovině 
18. století začala zdejší voda 
stáčet do hliněných džbánků 
a zalévat voskem a rozvážet 
po okolí, později byla distri-
buována v lahvích. Výlet se 
všem velmi líbil, těšíme se na 
další cestování.

■ Lenka Nováčková a Jaroslava 
Čulíková, Seniorcentrum 
Pohoda

V Podkrušnohorských domo-
vech sociálních služeb v Dubí 
Na Výšině se letos konaly, po 
téměř tříleté covidové pauze, 
už osmnácté Mezigenerační 
hry. Jejich principem je se-
tkání dvou různých generací. 
Jednotlivá družstva se sklá-
dají vždy ze seniorů a dětí. 
Velmi nás potěšilo, jak byly 
děti k seniorům ohleduplné. 
Zcela automaticky jim po-
máhaly s úkony, které pro ně 
byly obtížné, všichni se vzá-
jemně povzbuzovali a chválili 
za své výkony. 

Akce se zúčastnilo 7 druž-
stev z celého kraje, tři týmy 
byly domácí a čtyři přijely ze 
spřátelených domovů. Druž-
stva seniorů doplnily děti ze 
základní školy Dubí 1. Díky 
počasí, které bylo slunečné, 
jsme mohli některé disciplíny 

umístit do venkovních pro-
stor, což bylo příjemným 
zpestřením. Všichni účastníci 
soutěžili, seč jim síly stačily, 
a personál se činil, aby vše 
mělo hladký průběh a účast-
níci se u nás dobře cítili. 

Tématem letošních her 
bylo „Z pohádky do pohádky“ 
a všech 8 soutěžních disciplín 
bylo inspirováno pohádkový-
mi postavami, nebo příběhy. 
Ještě před vyhlášením výsled-
ků vystoupil Cirkus Cecilka, 
který nadchl jak malé, tak vel-
ké účastníky soutěže.

První místo obsadilo druž-
stvo z DD Bystřany. Druhé 
místo získal Klub důchodců 
Krupka a bronz vybojovalo 
domácí družstvo z PDSS Dubí 
Ruská. Odměny byly bohaté, 
a protože všichni podali vy-
nikající výkony, tak byly pro 

všechny připraveny malé po-
zornosti na památku. 

Odpolední program pokra-
čoval vystoupením dechové 
hudby Krušnohorka, která 
sklidila velký úspěch. I přes 
velké horko se tančilo, klá-
bosilo, zpívalo a posloucha-
lo. Všem se akce velmi líbila 
a úsměvy na jejich tvářích 
nám to jen potvrzovaly. My 
můžeme jen říci, že jsme vel-
mi rádi vždy, když se takovýto 
den vydaří a jsou všude kolem 
nás spokojené tváře. Každý 
z nás, kdo se na přípravě podí-
lel, si odnesl dobrý pocit dobře 
odvedené práce a spoustu 
energie, kterou nám dodaly 
úsměvy všech kolem nás. Ne-
zbývá než všem poděkovat.

■ Pavla Kutarnia, 
Podkrušnohorské domovy
sociálních služeb Dubí

Letos v srpnu se konal již 
23. ročník tradičního Letního 
setkání seniorů na hipodro-
mu v Mostě. Pořadatelem akce 
byla Městská správa sociálních 
služeb v Mostě. Přizvaní byli 
i senioři města Mostu a Pato-
kryjí. Kromě seniorů mohly 
soutěžit i děti.

Tématem letošního ročníku 
byla oslava 30. výročí založení 
pořádající organizace. K tomu 
číslu bylo přizpůsobeno všech 
8 soutěžních disciplín. Šest 
z nich připravila jednotlivá 
zařízení, ať už domovy, nebo 
penziony, pořadatelem 7. dis-
ciplíny byl klub seniorů města 
Mostu a 8. disciplína patřila 
tradičně městu Most.

Kromě soutěžních disciplín 
byl připraven i doprovodný 
program. Celým programem 
příjemně hudebně provázeli 
manželé Hvozdo-
vi. Hitem letošní-
ho ročníku byla 
přítomnost 4 lam 
z Alpakárny Aleny 
Saladiakové. Dále 
měli také senioři 
možnost se vyfo-
tografovat a fotografii si hned 
odnést. Domluvena byla i pro-
hlídka koní ve stájích, což bylo 
velkým lákadlem. Pro seniory 
bylo připraveno i občerstvení. 
Své výrobky z ergodílen mohli 
senioři také představit v pří-
tomném stánku.

Soutěžilo se ve dvou ka-
tegoriích. Kategorii domovy 
vyhrálo 1. družstvo Domova 
pro seniory Jiřího Wolkera 

a kategorii penzio-
ny družstvo číslo 2. 
Penzionu pro seni-
ory Ke Koupališti. 
Letošní 23. ročník 
Letního setkání se 
opět vydařil. Užili 
si ho senioři, děti, 

přítomný personál a hosté 
i vystupující. Domů se senioři 
vraceli plni dojmů a krásných 
zážitků. Nezbývá než se těšit 
na 24. ročník tohoto setkání 
zase za rok.

■ Helena Houšková, Městská 
správa sociálních služeb v Mostě

V Děčíně již po několiká-
té probíhal Týden seniorů. 
Jako tradičně začal 3. říj-
na plavbou lodí Bohemia 
po Labi. V letošním roce 
plula mimořádně až do Bad 
Schandau, kde se otočila. Se-
nioři se sešli ve velkém počtu 
a mohli tak v hezkém počasí 
obdivovat krásy labského 
kaňonu.

Druhý den se nesl v pod-
poře zdraví turistickou vy-
cházkou do obce Všemily. 
První zastávka byla u skalní 

Děčínské seniorky vyrazily do přírody, za památkami, na loď i na koncert 
kaple, která byla vytesána do 
skály již v 17. století a do-
dnes je dobře udržovaná. 
Další zajímavostí obce Vše-
mily je skalní převis, jeden 
z největších v ČR, zpřístup-
něný asi před čtyřmi roky. 
V 18. století pod ním dokon-
ce stávalo obytné stavení. Při 
průzkumu národního parku 
zde byly nalezeny artefakty 
již z doby pravěku. Naše ces-
ta pokračovala dále naučnou 
stezkou až do Srbské Kame-
nice podle řeky Kamenice. 

Ve zdejší restauraci všechny 
končily spokojeny u dobré-
ho jídla a již se těší na další 
cesty po našem krásném 
okolí. Týden byl naplněn 
dalšími zajímavými akcemi 
v knihovně, muzeu, ZOO, 

klubu „Zlatý podzim“ i po-
radními besedami. Nechybě-
ly ani dny otevřených dveří 
v sociálních službách. Celý 
týden byl zakončen divadel-
ními představeními. V sobo-
tu komedií Zázračné cviče-
ní v podání Metropolitního 
divadla z Prahy a největší 
zájem u seniorů byl o hudeb-
ní vystoupení Chantal Pou-
llain a jazzové trio Štěpána 
Markoviče.

■ Helena Ryšavá, 
Senioři – školství OROS, Děčín
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Když zářily v září Beskydy, Tepličtí byli u tohoUtkali se o pohár  
města v pétanque

Na fotbalovém hřišti se již po 
páté konal Třígenerační tur-
naj o pohár města Štětí v pé-
tanque, který pořádal Turis-
tický klub Štětí a Rada seniorů 
města. Akce se zúčastnilo 
14 týmů. Bojovalo se o každý 
centimetr urputně, ale férově. 
Počasí nám přálo, nálada byla 
výtečná, všichni byli spokojeni 
a již se těšíme na další ročník. 
Děkujeme všem sponzorům. 

■ Helena Krejčová, KČT Štětí

Senioři se školáky 
zdobili krabičky 
Obyvatelé domova pro seniory 
na Bukově si s žáky základní 
školy Pod Vodojemem užili 
společné tvoření. Společně 
zdobili krabičky na kapesníky. 
Takzvaný Tvořivý den proběhl 
v rámci Evropského týdne mo-
bility. Akce se uskutečnila ve 
velice příjemném a přátelském 
duchu a mnozí z účastníků se 
již nyní nemohou dočkat příš-
tího ročníku.

■ DPS Bukov

Za pouhých šest zářijových dní 
letošního roku jsme zapomně-
li, že už dávno patříme k seni-
orům naší teplické organizace 
SPCCH. Ušli jsme totiž s mla-
distvým elánem a bez reptání 
pár pěkných kilometrů, rychle 
překonali únavu a „vyšplhali“ 
se s chutí na beskydské kopce 
a kopečky. Vychutnávali jsme 
barvy podzimu a rádi sytili 
plíce zdravým ovzduším. A co 
víc? 

Naučili jsme se péct a jíst 
domácí chlebové placky (Chle-
bowa chata) ve skanzenu ky-
sucké dědiny Vychylovka. Ob-
jevili jsme v Pastýřském muzeu 
v Koňakowe tajemství výroby 
ovčích sýrů, které jsme také 
ochutnali, a nahlédli jsme do 
prastarých chaloupek pastýřů. 
Svezli jsme se i úvratovou lesní 
úzkokolejkou... Ale to nebylo 
všechno. 

 Z lázeňského města Ustroň 
jsme vystoupali lanovkou 
(1640 metrů) do nadmoř-
ské výšky 851 metrů. Zdatní 
turisté se ještě vydali dál na 
nejnavštěvovanější vrchol Slez-
ských Beskyd Velká Čantoryje 
(995 metrů n. m), kde je česká 
rozhledna a srubová chata. 
Vyšlápli jsme si i na vrchol 
Obchodzita (895 metrů n. m), 
prohlédli si malebné Beskydy 

z ptačí perspektivy a poté se 
spěchali občerstvit do dřevěné 
krčmy. A jak to bylo dál? 

Například v jednom jedi-
ném okamžiku jsme stáli jed-
nou nohou v České republice, 
druhou nohou v Polsku, a když 
jsme tou první nohou udělali 
krok stranou, tak jsme se dotý-
kali i slovenské země. No komu 
se takové kouzlení podaří? Na 
Trojmezí se totiž stýkají hra-
nice tří států. Proto jsme také 
měli v peněženkách tři měny. 

Ale teď trochu podrobně-
ji. Najezdili jsme autobusem 
1 400 km. „Velitel“ zájezdu 
byl náš zkušený Aleš Kleprlík, 
který má snad boty z toulavého 
telete. Nikoho z nás – 37 účast-
níků – nikdy nenutil k výšlapu 
ani k exkurzi, a přesto se cca 
95 % vždycky nechalo nalákat. 
Ale nikdo nelitoval. Zážitky stá-
ly za to!

Tak například hned první 
den jsme navštívili Štramberk, 
prohlédli si pamětihodnosti 

včetně náměstí Štramberská 
Trúba. Ochutnali jsme místní 
specialitu štramberské uši, 
o nichž je veršovaná pověst, že 
Tataři řezali obyvatelům uši, 
a tak následovala pranice a z ní 
potom vznikla místní tradice. 
V dalších dnech jsme zavítali 
do Staré Bystrice a počkali před 
slovenským orlojem, až se ro-
zezní zvony a v okénku začnou 
pochodovat svatí. Bylo jich 
celkem 7.

Poslední den jsme se zasta-
vili ve Frýdku-Místku na ex-
kurzi do Marlenky – velkový-
robny dortů a dalších sladkých 
lákadel, která v těchto dnech už 
asi ochutnávají rodiny našich 
cestujících seniorů.

Ale ještě je třeba se zmínit, 
kde jsme přespávali. Bylo to 
v Polsku v pěkném komplexu 
Zagroň Istebna. V komplexu 
nechyběl obrovský krytý ba-
zén s nejrůznějšími atrakcemi. 
Venku na kopečku se prohá-
něly ovce a zvědavé kozy, které 
jsme si mohli pohladit. Přítulní 
byli i oslíci a koníček.

Za tak krátkou dobu jsme už 
začali rozumět polskému jazy-
ku a zopakovali si i jazyk slo-
venský. Ano, je to tak – Slova-
né se nezapřou a patří k sobě! 

■ Věra Lukášková, 
teplická organizace SPCCH
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Valdštejnský zámek nabízí stálé expozice a zajímavé výstavy
Dnešní tvář jedné z domi-
nant Litvínova vtiskl architekt 
F. M. Kaňka na přání Jana 
Josefa z Valdštejna. Zámek 
byl dostavěn v roce 1742, a to 
za působení dalšího ze zná-
mého šlechtického rodu Fran-
tiška Josefa Jiřího z Valdštej-
na. Litvínovský zámek je nyní 
přístupný veřejnosti po celý 
rok. Pozornost si zaslouží stá-
lá expozice přibližující historii 
nejen samotného zámku, ale 
i života a práce místních oby-
vatel v první manufaktuře na 
sukno ve střední Evropě. Ta je 
doplněna zvětšenými grafika-
mi, znázorňujícími právě vý-
robní proces v LITVÍNOVSKÉ 
HRABĚCÍ MANUFAKTUŘE. 
Na mladší historickou dobu 
odkazuje výstava HISTORIE 
VÝROBY HRAČEK HUSCH 
vyráběných v Litvínově v le-
tech 1925–1938. Tato výstava, 
která potrvá do konce roku, 

si zajisté získá především děti 
a mladší návštěvníky. Stávají-
cí výstava je doplněna o nové 
exponáty a velké elektrické 
kolejiště sestavené z železnič-
ních hraček HUSCH. Hračky 
zapůjčili sběratelé M. Smaha 
a M. Widenský. 

Aktuálně je v prostorách 
instalováno i několik vý-
stav. Do konce listopadu je 
prodloužená výstava LITVÍ-
NOVSKÉ ZÁMECKÉ IMAGI-
NÁRIUM DIVADLA BRA-
TŘÍ FORMANŮ A JEJICH 
PŘÁTEL. Díky nápadům 

přátel bratří Formanů a je-
jich divadla se zámek Vald-
štejnů proměnil v kouzelný 
svět. Prostory zámku jsou pro 
svět imaginária jako stvoře-
né. V každé místnosti se před 
návštěvníky otevírá úplně jiný 
svět. Střídá se maňáskové di-
vadlo, les s bystřinou, herny 
plné dřevěných hraček, o pár 
metrů dál se ocitnete u moře.

Prohlídky výstavy Litví-
novské zámecké imaginárium 
Divadla bratří Formanů a je-
jich přátel: út–ne 9.00, 10.30, 
13.00, 15.30 hodin. Vstupné: 

děti a studenti 30 Kč, důchod-
ci 50 Kč, dospělí 90 Kč, rodin-
né vstupné 150 Kč.

V neposlední řadě stojí za 
prohlídku stálá expozice SOCH 
STANISLAVA HANZÍKA. Zají-
mavostí je, že se některé z jeho 
vystavovaných soch objevi-
ly v českém filmu Pupendo. 
Výstava PŘEHLÍDKA ŘEME-
SEL, NÁPADŮ, ZRUČNOS-
TI A VTIPU aneb Vánoce po 
celý rok nabízí od 16. listopadu 
nové tradiční i zcela netradiční 
vánoční dekorace.

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

KONTAKT

Foto | Aleš Kleprlík
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Nejlepší koláč upekli senioři z Bystřan

Vladimír dostal od teplických sklářů invalidní vozík 

Turisté ze Štětí  
si užili další akci
Skupina turistů ze Štětí si kon-
cem srpna užila týdenní pobyt 
v Mariánských lázních a okolí. 
Cestou jsme se zastavili na 
prohlídku Kláštera a poutní-
ho místa – Mariánská Týni-
ce. Překvapila nás nejen tím, 
jak pokročila její oprava, ale 
i muzeální expozicí. Kromě to-
hoto objektu navštívili několik 
rozhleden, hrady Seeberg, Při-
mdu, zámek Tachov, jízdárnu 
ve Světcích a přírodní rezerva-
ce, jako například Soos nebo 
hledání minerálních pramenů. 
Našich akcí se může zúčast-
nit každý, včetně vozíčkářů. 
Pobyt se všem líbil a již se těší 
na další.

■ Helena Krejčová, KČT Štětí

Uspořádali jsme 
Jablíčkový den
Na lovosickém náměstí pro-
běhl takzvaný Jablíčkový den. 
Preventivní akce, která je 
zaměřená na rakovinu prsu. 
Akci pořádá spolek Úsměv = 
Zdraví, který každého příchozí-
ho, co se naučí, jak se správně 
vyšetřit, obdaruje jablíčkem 
a letáčkem.

■ Líba Žamberská, 
Úsměv=Zdraví

Do Podkrušnohorských domo-
vů sociálních služeb se 13. říj-
na sjelo 10 družstev z různých 
domovů pro seniory, aby změ-
řily své síly při XIX. ročníku 
Dubského koláče. Soutěžilo 
se v sedmi disciplínách, kde 
se testovaly znalosti soutěží-
cích z oblasti vaření, ale i to, 
jak šikovně by si v kuchyni se-
nioři počínali. Disciplíny byly 
zaměřeny na jemnou moto-
riku a paměť. Naše soutěž je 
originální především tím, že se 
nejen měří síly v disciplínách, 
ale každé družstvo přiveze zá-
kusek upečený hráči v jejich 
domově. Letošním tématem 
byl zákusek cheesecake a byla 
to výborná volba. U zákusků 
hodnotíme nejen chuť, ale i je-
jich vzhled. 

Soutěžní klání zahájil ředitel 
organizace Jaroslav Zeman, 

poté následovalo vystoupení 
tanečního souboru „Na Ko-
pečku“. Ke správné motivaci 
k soutěžnímu výkonu vystou-
pila také profesionální tanečni-
ce zumby Kateřina Pejcharová. 
Součástí programu bylo dnes 
již neodmyslitelné překvapení, 
které letos zajistil fakír. K od-
polední kávě a koláči zahrála 
kapela O.L.I.

Sportovní klání bylo napí-
navé až do posledního okamži-
ku. Dvě družstva získala stejný 
počet bodů a bylo tedy potřeba 
zařadit ještě jednu disciplínu. 
Pořadí bylo následující. První 
místo v kuchařských soutě-
žích vybojovalo družstvo PDSS 
Teplice, domov U Nových láz-
ní, na druhém místě se umístili 
soutěžící z PDSS Dubí Na Výši-
ně a třetí místo vybojoval tým 
DPS V Klidu ze Severní Terasy. 

Nadační fond FK Teplice ten-
tokrát pomohl dalšímu z jeho 
teplických klientů, panu Vla-
dimírovi, kterému zakoupil 
nový invalidní vozík za 12 tisíc 
korun. „Jsme velmi rádi, že 
jsme mohli Vladimírovi za-
koupit vhodný invalidní vozík, 
který si moc přál. Určitě si ho 
zaslouží, a to nejen proto, co 
vše dělá pro ostatní lidi s roz-
troušenou sklerózou v tep-
lické ROSCE, jejímž předse-
dou je již více než 15 let,“ říká 

předseda správní rady fondu 
Martin Kovařík. Vladimírovi 
před více než třiceti lety ukon-
čila roztroušená skleróza jeho 
vysokoškolská studia a po-
stupně mu poškodila i většinu 

svalů a kostí v jeho těle. Přesto 
se stalo jeho hlavním životním 
krédem: „Hýbat se a nevzdá-
vat to!“ „I když Vladimír musel 
v minulosti skončit s milo-
vanými túrami po horách či 
kolektivními sporty, kterým se 
dříve aktivně věnoval, pohyb 
a sport, včetně sledování tep-
lického fotbalu, pro něj zůstaly 
důležitou součástí každoden-
ního života,“ doplňuje za na-
dační fond Vilém Kunz.

■ Nadační fond FK Teplice

Zaujala nás zvědavá ulička s hrázděnými domky
I letos jsme vyjeli na týdenní 
pobyt. Tentokrát do Hotelu 
Sumo v Jilemnici a poznáva-
li Podkrkonoší. Účastnilo se 
45 našich členů. Turistických 
cílů jsme dosáhli za pomoci 
autobusu a ochotného pana 
řidiče Kozlíka.

Samotná Jilemnice nás 
zaujala množstvím hřišť, tě-
locvičen i bazénů a celkově 
dojmem upraveného čistého 
města. Líbilo se nám v zámec-
kém parku i zámku. Zajímavý 
byl Metelkův betlém, galerie 
malíře Kavana i pivovar s mu-
zeem lyží. Zvláštností Jilem-
nice je zvědavá ulička s hráz-
děnými domky. Mají okna ve 
štítu obrácená k náměstí, aby 
lidem nic neuniklo. Deštivé 

úterý jsme strávili na hradě 
Pecka v jediném zachovalém 
paláci, obklopeném zřícenina-
mi staré části. Další den vedla 
naše cesta do obce Poniklé na 
exkurzi do výrobny perliček 
a vánočních ozdob z perlí. Jako 
ojedinělá řemeslná práce zís-
kala cenu UNESCO. Ještě nás 
zaujala národopisná sbírka 
krkonošských řemesel v bývalé 
stodole. Naše zpáteční cesta 
vedla přes nádherné výhle-
dy a do Malé Skály. Další dny 
jsme zajeli do Bozkovských 
jeskyní, Špindlerova Mlýna 
i lanovkou na rozhlednu Žalý. 
Poslední den pobytu naše ces-
ta směřovala do Nové Paky. Ta 
nás překvapila množstvím pa-
mátek, secesní dům Suchardů 

a zvláště torzo zkamenělého 
kmenu stromu starého 3 mili-
ony let. Celý týden byl naplněn 
pestrým programem, krásným 
počasím a dobrou náladou. 
Budeme se těšit na další týden 
v roce 2023. 

■ Blanka Marková 
a Dana Vodvárková

Skupina Českého červeného 
kříže z Duchcova si vyjela na 
poslední letošní výlet. Kon-
cem září jsme se vydali na 
zámek Pátek v okrese Louny. 
Počasí naštěstí vyšlo a kas-
telán Petr Rasken Chaloup-
ka nás už čekal. Poznali jsme 
ho v roce 2019 na zámku ve 
Vrbičanech, kde působil. Ne-
stačili jsme se divit, jak se zá-
mek od roku 2019, kdy jsme 
tam byli poprvé, celý promě-
nil. Každá místnost už měla 
své jméno a pěkné vybavení, 
i když bude potřeba ještě část 
doplnit. Však vděční návštěv-
níci se nenechají zahanbit 
a posílají různé dárky na do-
plnění interiéru. Proto i naše 
skupina plánuje třetí návště-
vu, rovněž s nějakým dárkem. 
Jen škoda, že jsme nepřijeli 
o týden později, kdy se zde 
slaví s medovinou. 

■ Marie Polívková, ČČK Duchcov

Senioři z Duchcova  
si užili zámek Pátek

V hlavní disciplíně, kde se 
hodnotí jak vzhled, tak i chuť, 
zvítězil koláč z DD Bystřany, 
druhé místo si „vypekli“ účast-
níci z DSS Janova a třetí místo 
získal koláč z PDSS Dubí Na 
Výšině.

■ Pavla Kutarnia, 
Podkrušnohorský 
domov sociálních služeb
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Den s koníčkem aneb Byli jsme 
předskokany Malé Paříže

Hlasový asistent usnadní Bohoušovi život
Pomoci Bohoušovi z Teplic, 
který od svých třiceti osmi let 
statečně zápasí s roztroušenou 
sklerózou, se rozhodl Nadač-
ní fond FK Teplice spolu se 
skupinou OLPE. Společně mu 
pořídili za téměř 60 tisíc korun 
chytrého hlasového asistenta – 
tzv. zařízení mouthmouse.

„Toto zařízení, které se sklá-
dá z centrální jednotky, ovlá-
dání hlavou, aplikace a zvonku, 
pomáhá Bohoušovi být o kou-
sek dál samostatnosti. Pro 
Bohouše je toto zařízení „malý 
zázrak“ a velmi mu zkvalitní 
jeho těžký život. Byť bere mno-
ho věcí s nadhledem, sama 
vím, že ta úplná závislost pro 
něj úplně jednoduchá není,“ 
přiblížila manželka Jindřiška.

„Bohumil Samek je dlouho-
letým fanouškem FK Teplice 
a navíc byl v minulosti více než 
deset let vedoucím mládež-
nických mužstev, za něž hráli 
i oba dva jeho synové. Jsme 
moc rádi, že jsme Bohoušovi 
mohli také pomoci. Zároveň 

si velmi vážíme toho, jak pod-
poruje dlouhodobě nejen náš 
klub, ale i náš nadační fond, na 
jehož transparentní účet pravi-
delně zasílá své finanční dary,“ 
říká předseda správní rady 
Nadačního fondu FK Teplice 
Martin Kovařík.

Na pořízení tohoto zařízení 
přispěla svým darem ve výši 
20 tisíc korun i skupina OLPE. 
„Snažíme se od samého začát-
ku podporovat aktivity Nadač-
ního fondu FK Teplice. Pomoc 
Bohoušovi, který byl navíc 
v minulosti i jedním z prvních 
zaměstnanců naší firmy, byla 
pro nás samozřejmostí,“ do-
dal Oldřich Slavík ze skupiny 
OLPE.

■ Nadační fond FK Teplice

To, že se dá oslavit Meziná-
rodní den seniorů i s koníč-
kem, nikdo netušil. Stalo se 
to 11. září, kdy se z altánku za 
Zahradním domem v Zámecké 
zahradě v Teplicích ozvaly prv-
ní hudební tóny, které vítaly 
seniory SPCCH Teplice a také 
pozvané hosty. V té chvíli jsme 
vlastně byli „předskokany“ 
tradiční Malé Paříže.

Konferenciéři Věra Lukáš-
ková a Mirek Kalabza přivítali 
kromě našich seniorů i tep-
lického primátora a senáto-
ra Hynka Hanzu, dále jeho 
náměstka Jiřího Štábla a ve-
doucí sociální pracovnici Ivu 
Tichou. Po krátkém slavnost-
ním projevu primátora začal 
program. Nejprve se předsta-
vila děvčata z místní Lidové 
školy umění, která vyučuje 
ve zpěvu paní Galina Prokel. 
Pak se před altánkem rozvlni-
la těla orientálních tanečnic, 
které v Teplicích zasvěcuje do 
tajů ladností pohybu Stanisla-
va Mužíková. Potlesk střídal 
potlesk a úsměvy úsměv. To 
svědčilo o tom, že se přehlíd-
ka a umění krásných dívek 
a žen líbí.

Vše ubíhalo v zábavné po-
hodě, kterou vkusně doplňoval 
hrou na klávesy pan Gejza. V té 
chvíli už na cestičce v Zámecké 
zahradě netrpělivě zaržál kůň 
Kiki a snad i zahrábl kopytem. 
Náš hospodář Aleš Kleprlík ho 

uklidnil slovy: „Už se dočkáš.“ 
Byl totiž čas odměnit 12 ak-
tivních členů naší organizace 
SPCCH za to, že nemyslí jen 
na sebe, ale dělí se o vlastní 
energii s ostatními seniory, aby 
neseděli jen u televizních seriá-
lů. A tak je vyšňořený kůň Kiki 
za odměnu bezpečně povozil 
v kočáře podzimní Zámeckou 
zahradou. Byl to opravdu ne-
všední zážitek, který ozdobil 
pěkné seniorské odpoledne.

Oslavu Mezinárodního dne 
seniorů zakončil hezkými slovy 
náměstek Jiří Štábl a slovo si 
vybojovala také jeho čtyřle-
tá dcerka Elli , která dodala: 
„Tatínek má pravdu!“ Konfe-
renciér Mirek Kalabza doplnil 
loučení pravdivým heslem: 
Stáří není pro sraby!

■ Věra Lukášková, 
SPCCH Teplice

V letních měsících se usku-
tečnila minigolfová liga klubů 
mosteckých seniorů. Šlo o sou-
těž tříčlenných týmů. Hrálo se 
na 18 minigolfových jamkách. 
Během soutěže nás navštívil 
i mistr České republiky v mini-
golfu a předvedl ukázky na jed-
notlivých jamkách. Senioři si 
tak užili hru profesionála. Ten-
to sport je mezi seniory, kteří 
ho hrají kromě zimy celoročně, 
velmi oblíbený. 

Většina týmů odehrá-
la sedm her. Vítězem teamů 
se stal klub číslo 4 ve složení 
Valdová, Majerová, Vykou-
ková s náhozem 1055 bodů, 
před klubem číslo 2 Kmento-
vá, Wohlrabová, Krejčí, kteří 

Minigolfový turnaj se vydařil
odehráli většinu. Štěchovská, 
Kubatová, Šulc zaskakovali, 
nához 1122 bodů a třetí skončil 
klub číslo 6 Hlebová, Bullo-
vá, Richterová 1343 bodů. 
V jednotlivcích získala 1. místo 
Valdová Míla 367 bodů, 2. mís-
to Kmentová Hana 374 bodů 
a 3. místo Majerová Božena 
375 bodů.

Organizátorem minigol-
fu klubů byl Josef Houška, ve 
spolupráci s Klubem seniorů, 
magistrátem města a koupališ-
těm v Mostě. Ceny do soutěže, 
která byla vyhodnocena 14. říj-
na v klubu seniorů, poskytl 
Magistrát města Mostu.

■ Josef Houška, 
Sportovní klub seniorů

V létě k nám přijela zpěvačka 
Magda Malá a přivezla spoustu 
radosti a dobré nálady. Nej-
prve si její energii užívali naši 
senioři a následně se k nim 
přidaly i děti ze spolku Proh-
andicap, které se k nám přišly 
rozloučit se školním rokem 
a pochlubit se vysvědčením. 
Celé vystoupení bylo nesku-
tečně pozitivní a svou bezpro-
středností okouzlila i personál. 
Bylo to setkání se vstřícným 
a bezprostředním člověkem se 
srdcem na pravém místě, což 
dokázala hned na místě, kde 
věnovala část honoráře pro 
chlapce z Prohandicapu. Moc 
doufáme a těšíme se, že to ne-
bylo setkání poslední.

■ Blanka Koblicová, MěÚSS Jirkov

Zpěvačka Magda Malá 
potěšila nejen seniory

Rok plný akcí prožívají Litoměřičtí
Letošní rok byl pro naši organi-
zaci přeci jen veselejší. Už jsme 
nebyli omezováni pandemií 
koronaviru, takže jsme od jara 
nezaháleli a uspořádali řadu 
akcí. Hned začátkem dubna 
jsme si užili zájezd do divadla 
v Mostě, v květnu jsme byli na 
exkurzi v čokoládovně v Šesta-
jovicích. Koncem června bylo 
pro naše členy uspořádáno 
sportovní odpoledne v Terezí-
ně, kde jsme si pěkně protáhli 
tělíčka a u kávy jsme se dobře 
pobavili. Za to dík hlavně Jar-
ce Smutné a Evě Soubustové. 
A v říjnu jsme si užili kulturu 
v mosteckém divadle. Členové 

naší organizace se během roku 
zúčastňují týdenních rekon-
dičních a ozdravných pobytů, 
které pořádá Okresní organiza-
ce SPCCH. Díky organizátorům 
Jarce Petrusové a Jarce Smut-
né jsou tyto pobyty velice dobře 
organizované a oblíbené.

■ Jana Bauerová, 
ZO SPCCH Litoměřice
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Setkání českých a polských turistů 
Během pravidelného setkání 
v Hrádku nad Nisou jsme si 
tentokrát nepřipomněli jen 
pět let od společně vysaze-
né lípy, kterou nám věnovalo 
město Krásná Lípa, ale také 
25 let vzájemné spolupráce 
naší a polské strany.

V souvislosti s touto udá-
lostí výbor klubu zvažoval pro 
polského partnera vhodný dá-
rek. Volba nakonec padla na 
sklo. Využili jsme novobor-
ského přítele Petra Randuse, 
který nám nechal zhotovit dva 
atypické skleněné návrhy. Lo-
gisticky přepravu skleněných 
polotovaru z České Lípy do 
Mikiulášovic zajistili postup-
ně R. Andonov, J. Straubo-
vá a L. Hanzlíková. Finále už 
bylo na malířce písma paní 
S. Machorkové, která ztvár-
nila naši představu. Z Miku-
lášovic nám výrobek přivezl 
M. Kučera. 

V den D v 10:00 hodin 
jsme se sešli společně s pol-
skými přáteli a starostou 
Hrádku Nad Nisou panem 
Josefem Horinkou. Ten ne-
chal velkolepě zrevitalizovat 

parčík, ve kterém máme 
společně zasazenou lípu. Po 
krátkých zdravicích a připo-
menutí začátku spoluprá-
ce jsme v koloně aut odjeli 
do nedaleké Bogatiny, kde 
byla krátká vycházka. Dal-
ší zastávkou byla přehrada 
Niedow. Poslední poznávací 
zastávkou byl zámek Rado-
mirzycin. Společný oběd byl 
zajištěn v restauraci Raného 
Grillhouse u Osieku Łužyckie-
go. Troufnu si říct, že většina 
účastníku měla o nabízené 
gastronomii jinou představu. 
Ani rychlost a přehled obslu-
hujícího personálu neodpo-
vídaly běžným standardům. 
Musím dodat, že účelem vzá-
jemného potkání bylo zcela 
něco jiného, a to po pandemii 
setkání přátel. Popřáli jsme 
předsedovi PTSM Henry-
ku Sławińskému k 75 letům. 
Polskému klubu jsme předali 
k 25. výročí pohár, přátelé 
nám věnovali plaketu a jejich 
plán činnosti na rok 2023. 
Následovalo srdečné rozlou-
čení a návrat domů.

■ Václav Hieke, KČT Krásná Lípa

Návštěvu lázní si senioři z Loun užili
Lounští senioři začátkem září 
absolvovali relaxačně re-
kondiční, poznávací pobyt 
v Lázních Kynžvart. Bylo zde 
propojení balíčku procedur 
pro seniory s návštěvou pa-
mátek a lázní – zámek Kyn-
žvart, Mariánské a Františ-
kovy Lázně, rašeliniště SOOS 
a Kladská. Neopomněli jsme 
navštívit Wágnerův Bayroyth. 
Seniorům se pobyt velmi líbil, 
protože se propojil pohyb na 
zdravém vzduchu se vzpomín-
kami a poznáním nového. To 
vše bylo umocněno profesio-
nálním přístupem personálu 
v lázních a propojením tří zá-
padočeských lázní. 

V rámci tréninku paměti 
a vzpomínkové terapie jsme si 
osvěžili historii nejen našich 
lázní. Škoda jen, že minister-
stvo zdravotnictví na tyto po-
byty nepřispívá všem senio-
rům, jen vybraným skupinám. 
Senioři potřebují aktivizaci 
různými formami, bohu-
žel některým na to nezbývá, 
a přitom by stačilo málo, po-
chopení ministerstva přispět 
na dopravu všem aktivním 

klubům, které se o seniory sta-
rají stejnou částkou. Je třeba 
pro seniory hodně pohybu ve 
skupinách a vzájemně se na-
vštěvovat a předávat si poznat-
ky a zkušenosti a tak vznika-
jí i nová přátelství. Pokud to 
nebude v zájmu ministerstva 
zdravotnictví, měl by se nad 
tím zamyslet Výbor sociální 
a zdravotnictví našeho kraje. 
Byl by to super dárek pro se-
niory k jejich Mezinárodnímu 
dni seniorů. 

■ Vilma Svobodová, 
Pomoc bližnímu senior klub
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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 XCeed: 1,4-7,1 l/100 km 32-64 g/km. Vyobrazení vozu je pouze ilustrativní a může obsahovat doplňkovou výbavu.  
Pro bližší informace navštivte www.kia.com.

Technologie, která vás rozhýbe.
Nová Kia XCeed a XCeed Plug-in Hybrid.
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Vánočn í  t r hy
26. 11. Adv e n t n í  k o n c e r t  v  k o s t e l eAdv e n t n í  k o n c e r t  v  k o s t e l e
27. 11. Rozs v í c e n í  v á n o č n í h o  s t r omuRozs v í c e n í  v á n o č n í h o  s t r omu
2. 12. Svě t l o  s v a t é  Barbo rySvě t l o  s v a t é  Barbo ry

4. 12. Chr i s tma s  RunChr i s tma s  Run
5. 12. Mikulá š s ká  t r am va jMiku l á š s ká  t r am va j
11. 12. Čer t o v s ká  s h owČe r t o v s k á  s h ow

17. 12. 4.  f a rmá ř s k é  s l a v n o s t i4 .  f a rmá ř s k é  s l a v n o s t i
24. 12. Půlno č n í  m š ePůlno č n í  m š e
31. 12. Sil v e s t rSi l v e s t r


