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Eva Hrušková:  
Největší dárek je to,  
že jsme spolu 
STRANY 8–9
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Senioři jsou nejlepší pozorovatelé 
života ve městě i v kraji
STRANA 7

Pozor na šmejdy! I pouhé „ano” 
v telefonu může být problém 
STRANA 5
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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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Penze se budou vyplácet jinak
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Milí senioři, 
letošní rok utekl 
jako voda a zase se 
těšíme na nejkrás-
nější svátky v roce. 
Blížící se konec roku 
vybízí k bilancování. 
Prožíváme složité 
časy a musíme se 

potýkat s vlnou obrovského zdra-
žování. Krajská rada seniorů podává 
pomocnou ruku. Minimálně ve formě 
rad a kontaktů na místa, kde můžete 
požádat o finanční podporu, které 
nacházíte v Seniorských listech. Vím, 
že naše generace není zvyklá o nic 
škemrat, ale nesmíme se stydět 
o pomoc požádat, když se ocitneme 
v nouzi. 

Snažili jsme se letos alespoň 
trochu život seniorům zpestřit. V kaž-
dém klubu, spolku nebo domově se 
odehrála velká spousta báječných 
akcí, uspořádali jsme krajské sportov-
ní hry, dny seniorů, soutěž Senior Art 
a poprvé jsme v našem kraji hostili 
mezinárodní sportovní hry seniorů. 
Jsem pyšná na to, jak jsme si vedli. 
Děkuji všem za bezvadnou organizaci 
i reprezentaci a také našim partne-
rům. Bez přispění Ústeckého kraje, 
Ústí nad Labem, Mostu, Chomutova, 
Litvínova, Litoměřic a řady dalších 
podporovatelů by se tyto akce 
nemohly uskutečnit a také by senioři 
nemohli zdarma dostávat svůj oblíbe-
ný časopis. Věřím, že nás neopustí ani 
v roce 2023.

Přeji vám klidné prožití vánočních 
svátků a do nového roku hlavně hod-
ně zdraví a pohody.

■ Květoslava Čelišová
Předsedkyně Krajské rady seniorů 
Ústeckého kraje

Ústecký kraj – Termíny výplaty důcho-
dů a také období, za které budou penze 
vypláceny, se za necelé tři roky změ-
ní. Nyní jsou výplatní termíny penzí 
nejčastěji přidělené a jsou stanoveny 
na sudé dny v měsíci od 2. do 24. dne 
toho daného měsíce, popřípadě 15. den, 
pokud je penze zasílána do zařízení 
sociálních služeb. Důchody se v Čes-
ku nyní vyplácejí na takzvaný klouzavý 
měsíc. To znamená, že pokud máte dů-
chod vyplacený 14. listopadu 2022, tak 
je určený na období od 14. listopadu do 
15. prosince 2022. 

Podle návrhu ministerstva práce 
a sociálních věcí by se to mělo změnit. 
Od 1. července 2025 chce minister-
stvo sjednotit výplatu všech důchodů 
bez ohledu na to, kdo je vyplácí. Penze 
vyplácené přes sociální správu by měly 

mít nové výplatní období. Z klouzavé-
ho by se období změnilo na kalendář-
ní měsíc. To znamená od prvního do 
posledního dne daného měsíce. Termín 
výplaty by pak i nadále stanovovala so-
ciální správa, ale nově by musel tento 
termín spadat do první poloviny měsí-
ce, ideálně opět na sudý den od 6. do 
14. dne v měsíci.

O všech změnách, především o změ-
ně výplatního termínu, by měla infor-
movat sociální správa každého dů-
chodce písemně. Navíc, pokud by šlo 
o posunutí výplaty na pozdější den, než 
je tomu dosud, pak by to muselo být 
jedině s jeho souhlasem. Bez souhlasu 
může sociální správa posunout termín 
výplaty jen dopředu. Tyto změny by 
měly nastat od druhého pololetí roku 
2025. ■ gz

PORADNY PRO SENIORY

Centrum pomoci pro zdravotně 
postižené a seniory Chomutov 
474 332 816
Centrum pro zdravotně postižené 
Ústeckého kraje, 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/Občanská 
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

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.
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Přibývá seniorů, kteří musí i v penzi pracovat

Důchody budou od ledna vyšší

V našem domově budou mít senioři dostatek pohodlí

ACME Domácí péče s.r.o.
Železničářská 908/24
400 03 Ústí nad Labem
E-mail:  
dolezalova@dsmachova.cz
Tel.: 774 410 714

KONTAKT

Ústecká agentura zdravotní 
péče ACME buduje v Mácho-
vě ulici na ústeckém Střeko-
vě nový domov pro seniory. 
V současné době tam panuje 
čilý stavební ruch. Podle ma-
nažerky Šárky Doležalové pů-
jde o domov rodinného typu, 
který bude nabízet maximál-
ní komfort.

Přiblížíte nám lokalitu, 
kde domov pro seniory 
vzniká?

Vhodnou budovu pro 
náš nový projekt jsme našli 
v klidné oblasti městské části 
Ústí nad Labem – Střekov. 
Jde o bezbariérový objekt, 
vybavený výtahem, v klid-
né vilové čtvrti plné zeleně 
s nádherným výhledem.

Jak práce pokračují a už 
vás na cestě za novým 
domovem seniorů něco 
zaskočilo?

Všude po budově jsou vi-
dět postupující stavební prá-
ce, a protože chceme dbát na 
maximální komfort, je naším 

cílem nic neuspěchat a vše 
kvalitně dokončit. Samozřej-
mě práce na rekonstrukci 
budovy odkrývaly spoustu 

nedostatků, se kterými jsme 
nepočítali a které je potřeba 
kompletně předělat. 

Komu je domov určen 
a jaký koncept bude mít?

Je určen seniorům na 65 
let, pro které je složité nebo 
nereálné žít plnohodnot-
ně a spokojeně ve vlastním 
domácím prostředí. Domov 
bude nabízet celoroční uby-
tování, stavování, ošetřova-
telskou, zdravotní a sociální 
péči, fyzioterapii a chybět ne-
budou služby, jako je kadeř-
ník nebo pedikérka. Budeme 
disponovat šestnácti lůžky. 
Jeden pokoj bude třílůžkový, 
tři dvoulůžkové a ostatní jed-
nolůžkové. Na každém pokoji 
bude plně vybavená bezbari-
érová koupelna a signalizační 
zařízení, kterým si může kli-
ent přivolat personál. 

Kdo bude o klienty 
pečovat?

O klienty se budou starat 
pečovatelky a zdravotní péči 
budou poskytovat sestřičky 

z agentury domácí péče 
ACME. Pro komfort klientů 
bude do domova docházet 
praktický lékař a v jednání 
jsou i lékaři specializovaných 
ambulancí, jako je urolog, 
psychiatr nebo odborník na 
nutriční výživu.

Pociťujete už nyní zájem 
o pobyt u vás? 

Ano, už nyní nám sami 
klienti či jejich rodinní pří-
slušníci volají, informují se 
a chtějí podávat pobytové 
přihlášky. To ale zatím v sou-
časné době ještě není mož-
né, ale už si vedeme seznam 
zájemců, které budeme včas 
kontaktovat a informovat. 

INZERCE

Ústecký kraj – Seniory čeká 
hned zkraje nového roku pra-
videlná valorizace a novin-
kou je příspěvek za vychova-
né dítě. Důchody se od ledna 
zvýší v průměru o 825 korun. 
Podle ministra práce a sociál-
ních věcí Mariana Jurečky se 
tentokrát zvedne jak základní 
výměra, což je částka, která se 
vyplácí všem ve stejné výši, tak 

i procentní výměra, která je 
závislá na délce pojištěné doby 
a výši výdělků. Od ledna 2023 

bude součástí důchodu i vý-
chovné. Tomu z rodičů, který 
převážně pečoval o dítě, se zvý-
ší starobní důchod o 500 ko-
run za každé vychované dítě. 
Připočte se k procentní výměře 
důchodu a spolu s ní bude poz-
ději valorizováno. Nárok bude 
mít ten z rodičů, kdo o dítě 
pečoval ve větším rozsahu, ob-
vykle jeho matka. ■ gz

Ústecký kraj – Drahota, 
vysoké ceny potravin a ener-
gií nutí seniory pracovat i po 
dovršení důchodového věku. 
V České republice v loňském 
roce pracovalo necelých 137 ti-
síc seniorů a počty pracujících 
seniorů se v posledních letech 
mírně zvyšují. „Důchodový věk 
mužů je v současnosti 63 let 
a 10 měsíců. U žen závisí vedle 
roku narození i na počtu vy-
chovaných dětí,“ říká mluvčí 
ministerstva práce a sociálních 
věcí Eva Davidová a dodává, že 

počet pracujících v důchodo-
vém věku dlouhodobě mírně 
roste. „Poslední dostupná data 
však máme za rok 2021. Z toho 
důvodu tak není prozatím 
možné odhadovat, zda se ros-
toucí inflace, respektive růst 
cen energií, do tohoto počtu 
výrazněji propíše,“ vysvětlu-
je Davidová. Větší podíl mezi 
pracujícími seniory mají ženy 
a lidé s vyšším dosaženým 
vzděláním. 

Zaměstnanci v důchodo-
vém věku bývají často pro 

společnosti nenahraditelnými. 
Podle pracovníků organiza-
ce Život 90 se mnohdy stává, 
že senioři nejsou ohodnoce-
ni stejně jako mladší kolego-
vé. „Za odvedenou práci by 
senioři měli dostávat stejné 
platové ohodnocení, jaké by 
dostal kterýkoliv jiný mladší 
kolega, a to včetně benefitů. 
Lidé v důchodovém věku dále 
oceňují například zkrácené 
úvazky či flexibilitu pracovní 
doby,“ uzavírá Terezie Šmído-
vá ze Života 90. ■ gz

Vzniká akademie umění  
pro starší generaci
Teplice – Senioři v lázeňském 
městě by se už brzy mohli do-
čkat nové aktivity. V rámci stu-
dia třetího věku by měla být při 
teplické ZUŠ zřízena Akademie 
umění a kultury. 

„Nápad zřídit zmiňovanou 
Akademii umění a kultury už 
má ředitel základní umělecké 
školy několik let a až nyní po-
malu dostává reálné obrysy,“ 
řekl zastupitel Petr Šíla, který 
si dal za cíl akademii pro tep-
lické seniory prosadit a pod-
porovat. Reálné otevření by 
mohlo být v září 2023. ■ gz

Granátová srdce  
mají své majitele
Louny – Ocenění za dlou-
hodobou nezištnou práci ve 
prospěch seniorů Lounské gra-
nátové srdce zná své majitele. 
V letošním roce bylo uděleno 
Kamile Blahoutové, Janu Čer-
mákovi, Vladimíru A. Honso-
vi, Olze Chaloupkové, Marii 
Macháčkové a Zdeně Patrov-
ské. ■ gz
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Pozor, ať neřeknete ano šmejdům
Ústecký kraj – Staří známí 
„šmejdi” se nevzdávají a vy-
mýšlejí nové taktiky. Senioři 
se stále potýkají s tím, že jim 
neznámý volající nabízí různé, 
často nekvalitní zboží nebo 
nepotřebné služby. V součas-
né době důvěřivým seniorům 
nejčastěji tvrdí, že volají kvůli 
průzkumu veřejného mínění 
nebo kvůli předem udělené-
mu souhlasu. Hovor obvykle 
začne jako průzkum několika 
otázkami, které opravdu nic 
nenabízí, ale po získání důvěry 

šmejd seniorovi nabídne něco 
ke koupi. „Ojedinělá ale není 
ani taktika opačná. Volající 
může být naopak velice milý 
a senior tak získá pocit, že je 
zcela výjimečným zákazníkem. 
Je třeba dát si také pozor na 
nabídku zaslání dárku zdarma, 
který ve výsledku být zdarma 
vůbec nemusí,“ říká Eduarda 
Hekšová, ředitelka spotřebitel-
ské organizace dTest a dodává, 
že nejlepší je naučit se říkat ne, 
případně nevyžádané hovo-
ry rychle ukončit. Jen vyřčení 

těchto slov by totiž mohlo zna-
menat, že souhlasíte s uzavře-
ním smlouvy. „To se změní 
zřejmě až od 1. ledna 2023, po-
kud celým legislativním proce-
sem projde novela občanského 
zákoníku,“ vysvětluje Jaroslav 
Švehla z dTestu, a proto do-
poručuje při takových hovo-
rech pozornost a obezřetnost. 
V případě, že budete přesvěd-
čení, že vás volající obtěžoval 
protiprávně, můžete si stěžovat 
u Českého telekomunikačního 
úřadu. ■ gz

Vánoční plamínek dorazí i do měst Ústeckého kraje
Ústecký kraj – Plamínek ode-
braný z věčného ohně, který 
hoří v jeskyni pod bazilikou 
v Betlémě, představuje symbol 
míru, lásky, naděje a přátel-
ství. V sobotu 17. prosince, ho 
skautští kurýři rozvezou vlaky 
do všech koutů republiky. Pro 
betlémské světlo nezapomeň-
te s sebou vzít lucerničku či 
hřbitovní svíci. ■ gz

Ústecký kraj – Současná eko-
nomická situace dopadá na 
všechny, ale silněji především 
na seniory. Zvyšující se ceny 
energií i potravin se negativně 
projevují v jejich peněženkách. 
Nadcházející zima nikomu kli-
du nepřidá. Dokonce přibývá 
seniorů, kteří volají se svý-
mi obavami, jak zimu zvlád-
nou, na krizové linky. Tam se 
je pracovníci snaží uklidnit 
a poskytnout informace, kam 
se mohou obrátit nebo jakou 
podporu jim poskytne stát. 

Ústí nad Labem – Za svoz 
popelnic budou Ústečané 
po pěti letech zase platit. Od 
1. ledna za svoz odpadu za-
platí každý obyvatel kraj-
ské metropole vyjma dětí do 
18 let 720 korun. Senioři nad 
65 let budou platit polovinu, 
což je 360 korun. Důvodem 
pro zavedení poplatku jsou 
podle ústeckého primátora 
Petra Nedvědického zvyšující 
se ceny za svoz i skládkování. 
Poplatek bude možné uhradit 

Krizové linky pomohou v nouzi
Podle ředitele krizové linky 
Elpida Jiřího Hraběte se pra-
covníci také snaží volající moti-
vovat k tomu, aby se nestyděli 
si o pomoc říct. Stále platí, že 
chudší domácnosti a senio-
ři, kteří se dostali do finanční 
tísně a nemají dost peněz na 
jídlo, oblečení nebo bydlení, 
si mohou požádat o příspěv-
ky. Stačí k tomu dojít na úřad 
práce ve vašem městě. Zda 
máte na finanční pomoc nárok 
a v jaké výši, zjistíte i na www.
energetickyprispevek.cz. ■ gz

Výstava láká na ozdoby 
ze skleněných perliček
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Česká Kamenice, Vánoční trhy v jednom ze stánků, 18. 12., 14:00–18:00
Šluknov, náměstí Míru, 17. 12., 14:00–15:00 a 23. 12., 11:00–12:00
Teplice, Beuronská kaple, 24. 12., 10:00–12:00
Chlumec, ZŠ Molekula, od 19. do 21. 12., 8:30–16:30 a 21. 12., 8:30–14:00
Chomutov, před Městským divadlem. 23. 12., 16:00–19:00
Postoloprty, Železářství od 18. do 24. 12., 9:00–11:00, 19. a 23. 12., 14:00–17:00 
Hrob, Výstava betlémů, 24. 12., 10:00–12:00 
Roudnice nad Labem, Zámecká restaurace, 24. 12., 10:00–12:00
Ústí n. L., šikmý kostel, od 17. 12., 17:30–19:00 (st 7:30-19:00, ne 8:30–12:00)

 KAM SI MŮŽETE DOJÍT PRO BETLÉMSKÉ SVĚTLO

v jedné, nebo ve dvou splát-
kách. V příštím roce bude 
splatný v první splátce nej-
později do 30. června a druhá 
splátka by pak byla do 31. říj-
na. ■ gz

Vrací se poplatek za odpad

Dubí – Užijte si předvánoč-
ní čas a navštivte výstavu 
vánočních ozdob ze skleně-
ných perliček. Tyto ozdoby se 
v Krkonoších vyrábí už více 
než sto let. „Rodinné firmě 
z Poniklé se podařilo zachrá-
nit staré vzory, formy na 
perle, zachovat ruční výrob-
ní postupy a hlavně udržet 
výrobu tam, kde kdysi začala. 
Snaha o zachování této typic-
ky české tradice byla oceně-
na a perlařské řemeslo bylo 
zapsáno na seznam nehmot-
ného kulturního dědictví 
lidstva UNESCO,“ řekla Jana 
Tanzmannová z Domu por-
celánu s modrou krví, kde 
výstavu uvidíte až do konce 
ledna.  gz
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Pátek 9. 12.
15:00 Štěpánčino divadélko
 Pohádka O namyšleném koblížkovi
16:30 Karavana
 Country, trampské a folkové písně
18:00 Hudební skupina OLI 
 Ústecká hudební skupina

Úterý 13. 12.
15:00 Sváťovo dividlo
 Pohádka O Šípkové Růžence
16:30 DDM Ústí nad Labem
 Vystoupení dětí z kroužků
18:00 Samuel Němec
 Ústecký zpěvák a kytarista

Středa 14. 12.
17:00 Vánoce s DDM
 Vystoupení dětí z kroužků

Čtvrtek 15. 12.
15:00 Divadlo Na Klice
 O jedlíkovi
16:30 Marcel Zmožek
 Český popový skladatel a zpěvák
18:00 Hudební skupina OLI 
 Ústecká hudební skupina

Sobota 10. 12.
15:00 Divadlo Na Klice
 O zlatém prasátku 
16:30 Historické vánoce
 Ukázky šermu, zápasy, středověké řemeslo
18:00  Leona Machálková 
 Česká muzikálová zpěvačka

Neděle 11. 12.
15:00 Divadelní soubor Mladá scéna
 Kocour Modroočko
16:30 Leona Gyöngyösi 
 Gospelová zpěvačka
18:00 Václav Noid Bárta
 Český rockový zpěvák a skladatel

Pondělí 12. 12.
17:00 DDM Ústí nad Labem
 Vystoupení dětí z kroužků 
18:00 ZŠ Brná
 Pásmo vánočních písní
19:00 Hudební skupina OLI 
 Ústecká hudební skupina

Čtvrtek 8. 12.
15:00 ZUŠ Evy Randové
 Vánoční písně a koledy
16:30 DDM Ústí nad Labem 
 Vystoupení dětí z kroužků
18:00 Jan Mečíř
 Ústecký zpěvák a skladatel

Čtvrtek 1. 12.
15:00 DDM Ústí nad Labem
 Vystoupení dětí z kroužků
16:30 Samuel Němec
 Ústecký zpěvák a kytarista
18:00 Hudební skupina OLI
 Ústecká hudební skupina

Úterý 6. 12.
15:00 Štěpánčino divadélko
 Pohádka O zlobivém čertovi
16:30 ZŠ Neštěmická
 Vystoupení dětí s vánočními písněmi a koledami
18:00 Hudební skupina OLI 
 Ústecká hudební skupina

Středa 7. 12.
17:00 Hudební skupina OLI 
 Ústecká hudební skupina 
18:00 Česko zpívá koledy s Deníkem
19:00 Pavel Houfek a Čočina
 Charismatický zpěvák s nadanou umělkyní

Pondělí 5. 12.
17:00 Sváťovo dividlo
 Pohádka Kašpárek a Honza v pekle 
18:00 ZŠ Brná
 Pásmo vánočních písní
19:00 Hudební skupina OLI 
 Ústecká hudební skupina 

Pátek 2. 12.
16:00 Cumbal
 Rocková kapela
17:30 Petr Bultas Band
 Ústecká southern rocková kapela

Sobota 3. 12.
15:00 Vánoční Brass Band
 Vánoční písně a koledy
16:30 Michal Volf
 Ústecký zpěvák
18:00 Magda Malá a Leona Gyöngyösi
 Gospelové a muzikálové vánoce

Neděle 4. 12.
15:00 ZUŠ Evy Randové
 Vánoční písně a koledy
16:00 Ústečtí trubači
 Vánoční písně a koledy
17:00 Mikulášská nadílka
 Interaktivní program s Mikulášem pro děti,
 čertovská patrola, Lucifer na trůnu
 s pekelnou váhou pro hříšníky

Středa 30. 11.
17:00 BB Flink
 Rockový big-beat
18:30 Kročipišť
 Hudba napříč žánry k poslechu a tanci

Úterý 29. 11.
15:00  Štěpánčino divadélko
 Pohádka O třech prasátkách
16:30  Petra Černocká a Jiří Pracný
 Česká herečka a zpěvačka s doprovodem
18:00 Hudební skupina OLI 
 Ústecká hudební skupina 

Pondělí 28. 11.
17:00 Vánoce s DDM   
 Vystoupení dětí z kroužků

MIKULÁŠ SE

ÚSTECKÉ VÁNOCE 2022 PROGRAM
Neděle 27. 11.
Andělé a kouzelné víly dělají radost
16:30 Vánoční Brass Band   
 Vánoční písně a koledy
17:00 Josef Vágner
 Český muzikálový zpěvák
17:40 Ústecké Bambini
 Dětský pěvecký sbor
17:50 Vánoční poselství primátora města 
 a arciděkana římskokatolické farnosti
18:00 Rozsvícení vánočního stromu

Pátek 16. 12.
16:00 Black Sabáka
 Ústecká rocková kapela
17:00 Ústečtí trubači   
 Vánoční písničky a koledy 
17:30 Sklap
 Big beat rock skupina z Děčína

Sobota 17. 12.
15:00 Michal Volf
 Ústecký zpěvák
16:30 Heidi Janků  
 Známá česká zpěvačka
18:00 Vánoční Brass Band
 Vánoční písně a koledy

Pondělí 19. 12.
17:00 Sváťovo dividlo
 Jak kočička s pejskem slavili Vánoce
18:00 DDM Ústí nad Labem
 Vystoupení dětí z kroužků
19:00 Hudební skupina OLI 
 Ústecká hudební skupina 

Neděle 18. 12.
15:00 Andělské vánoce
 Ježíškova pošta, čertova rodinka, sněhulák Kulička,
 andělská kapela, kamarád sob, poštovní králíček,
 zahraniční host Grinč 
18:00 So�an Medjmedj
 Energický mladý popový zpěvák

Středa 21. 12.
15:00          Trubači SLTŠ Šluknov + ZUŠ Evy Randové
 Koledy a myslivecké znělky
17:00  Eliška Lüftnerová
 Ústecká šansonová zpěvačka
18:00  Pavel Houfek a Kaca Rousová
 Charismatické pěvecké duo
19:00  Youlie
 Ústecká pop-rocková skupina

Čtvrtek 22. 12.
15:00 ZUŠ Evy Randové
 Vánoční písně a koledy
16:30 DDM Ústí nad Labem
 Vystoupení dětí z kroužků
18:00 Hudební skupina OLI 
 Ústecká hudební skupina 

Pátek 23. 12.
15:00  DDM Ústí nad Labem
 Vystoupení dětí z kroužků
16:00  Ústečtí trubači
 Vánoční písničky a koledy
17:00  Jan Venas
 Multiinstrumentalista a zpěvák
18:00  Michael Foret & FORETGUMP, Vánoce rocku
 Český zpěvák a skladatel s kapelou

Úterý 20. 12.
15:00  ZŠ Neštěmická
 Vystoupení dětí s vánočními písněmi a koledami
16:30  Jan Mečíř
 Ústecký zpěvák a skladatel
18:00  KvarteTones
 Dívčí vokální kvarteto

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA

VÁNOCE S

PREZENTACE PARTNERA
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Senioři jsou nejlepší pozorovatelé života v kraji
Současná vlna zdražování 
tvrdě dopadá na 
seniorskou populaci. Stát, 
obce i Ústecký kraj se snaží 
starší generaci pomoci se 
zorientovat v možnostech, 
které lidem mají pomoci 
krizi ustát. Podle náměstka 
hejtmana pro sociální 
věci Jiřího Kulhánka by 
se senioři neměli stydět 
o podporu požádat.

Česko ovládlo masivní 
zdražování. Jak kraj 
podporuje seniorské 
domácnosti a samostatně 
žijící seniory, na které 
krize drtivě dopadá? 

Snažíme se ve spolupráci 
s obcemi, úřady práce i pro-
střednictvím Krajské rady 
seniorů informovat všechny 
seniory, kteří v této situaci po-
třebují pomoci. Účelem je, aby 
se starší lidé nebáli a nestyděli 
požádat nejrůznější příspěvky, 
například na bydlení. Žádosti 
zprvu byly složité, ale už je to 
mnohem snazší. Lidé na úřa-
dech práce i v obcích pomáhají 
seniorům žádosti vyplnit, aby 
na příspěvek dosáhli. Na webo-
vých stránkách kraje máme 
veškeré potřebné kontakty.

Existují programy nebo 
nějaká jiná aktivita kraje, 
která je zaměřená na 
osaměle žijící seniory?

Podporujeme celou řadu 
sociálních služeb a terénních 
programů pro seniory. Jsou to 
například pečovatelské služby, 
osobní asistence, tísňové volá-
ní, odlehčovací služby, denní 
stacionáře a pak samozřejmě 
naše domovy.

Jak Ústecký kraj 
podporuje seniorskou 
komunitu?

Ústecký kraj je jeden 
z mála, ne-li jediný, kde už 
řadu let funguje poradní or-
gán hejtmana pro seniorské 
záležitosti. Pravidelně řešíme 
praktické otázky života seni-
orů a zdravotně postižených. 
Například bezbariérové vstu-
py do veřejných budov, nástu-
piště na vlakovou a autobu-
sovou dopravu, metodickou 
pomoc pro žadatele o dávky 
na bydlení a spoustu dalších 
věcí. Naše seniory kraj samo-
zřejmě podporuje i finančně. 
Formou dotací přispíváme na 
seniorské aktivity, jako je tře-
ba den seniorů, sportovní hry 
nebo Seniorské listy.

Zmínil jste poradní orgán 
hejtmana. Jak moc je pro 
krajské politiky důležitý?

Pro nás je výbornou zpět-
nou vazbou. Díky tomu, že 
v něm jsou i zástupci senio-
rů, dozvíme se věci, které by 
nás třeba ani nenapadly. Když 
jsem ještě dělal starostu v Ka-
dani, tak jsem se pravidelně 
několikrát do roka scházel 
s našimi seniory a vždy jsem 
říkal, že senior je nejlepší 
pozorovatel života ve městě. 
Pro mne to byla vždy velká 
inspirace co, kde a jak udělat 
ještě lépe.

Stát, kraj i města jsou 
zřizovateli domovů 
pro seniory. Podílíte se 
ještě jinak na podpoře 
seniorského bydlení?

Samozřejmě je snaha, aby 
senioři, pokud je to možné, 
zůstali co nejdéle v domácím 
prostředí, kde se cítí nejlíp. 
Usnadnit jim to mají právě 
terénní sociální služby. Pokud 
už není zbytí a senior potře-
buje intenzivnější péči, exis-
tuje spousta krajských, obec-
ních, církevních i soukromých 
domovů nebo penzionů urče-
ných pro starší generaci. My 
jsme zřizovatelem 13 domovů 
rozprostřených po celém kra-
ji. O seniory je vzorně posta-
ráno a lidé, kteří domovy ve-
dou, se snaží jim maximálně 
zpříjemnit podzim života.

Populace stárne. Je 
dost míst v domovech 
důchodců? 

V našem kraji je zhruba 
5500 míst. V současné době 
není aktuální potřeba na bu-
dování nových domovů. Přes-
to připravujeme projektovou 
dokumentaci na nový domov 
ve Velemíně.

Seniorům v domovech se 
zdražuje pobyt. Nemůže se 

stát, že na něj padne celý 
důchod?

Celý důchod by neměl na 
pobyt v domově padnout. 
Podle vyhlášky musí senio-
rovi vždy zůstat minimálně 
15 procent z důchodu. 

Vychází kraj vstříc 
starší generaci třeba se 
zlevněným vstupným na 
kulturu nebo do bazénu?

Vychází. Existuje tře-
ba program Senior pasy, na 
které lze čerpat slevy v síti 
služeb, které jsou do projek-
tu zapojeny. Je jich celá řada 
a máme je zveřejněné na 
webu kraje.

Jaké slevy na jízdném 
senioři mají?

Pro lidi nad 60 let věku 
platí 50procentní sleva z ceny 
jízdenky v linkových auto-
busech a ve vlacích po celém 
Česku. Stačí se prokázat ob-
čanským průkazem. V Ús-
teckém kraji je provozována 
veřejná integrovaná dopra-
va s jednotnou cenou jízde-
nek. Za jednodenní síťovou 
jízdenku, která je platná pro 
celé území kraje, zaplatí lidé 
nad 65 let 70 korun. Nárok 
na slevu senioři musí uplatnit 
v prodejním místě dopravní-
ho podniku. V případě měst-
ské hromadné dopravy v jed-
notlivých městech se slevy 
liší. Jízdu trolejbusem nebo 
autobusem mají v řadě z nich 
lidé nad 70 let zdarma.

Blíží se Vánoce a konec 
roku. Co byste seniorům 
popřál?

Víte, bude to znít jako kli-
šé. Ale opravdu bych chtěl 
všem popřát zejména hodně 
zdraví. Je to to nejdůležitější, 
co máme. ■ sl

Důchodci mohou požádat o dotaci na výměnu oken nebo zateplení fasády
Ústecký kraj – Stát bude 
přispívat na zateplení fasá-
dy, střechy, stropů, podlah 
i výměnu oken a vchodových 
dveří i chudším a zejména se-
niorským domácnostem, které 
nedosáhly na předchozí pro-
gramy. Mohou získat finanč-
ní pomoc až do výše 150 tisíc 
korun. „Nová zelená úsporám 

Light tu bude pro domácnosti 
důchodců a pro rodiny, které 
pobírají příspěvek na bydlení,“ 
řekl ministr životního prostře-
dí Marian Jurečka. Žádosti se 
budou přijímat od 9. ledna, 
ale s úpravami je možné za-
čít už teď, podpořeny budou 
práce realizované od letošního 
12. září. Nárok na dotaci budou 

mít podle ministra Jurečky do-
mácnosti obývané starobními 
či invalidními důchodci třetího 
stupně a lidé, kteří alespoň 
v části období od 12. září 2022 
do data podání žádosti o dotaci 
pobírali příspěvek na bydlení. 
Zároveň musí žadatelé vlastnit 
nebo spoluvlastnit nemovitost, 
kde budou úpravy provedeny, 

a mít tam po 12. září 2022 
trvalé bydliště. Požádat bude 
možné pouze o jednu dotaci na 
nemovitost. Žadatelé nebu-
dou potřebovat žádné vstupní 
investice, peníze mohou dostat 
před zahájením prací záloho-
vě a celková výše dotace může 
dosáhnout až 100 % přímých 
realizačních výdajů. ■ gz

Z KRAJE
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Eva Hrušková: Největší dárek je to, že jsme spolu
K tradičním televizním předvánočním hitům 
neodmyslitelně patří i Popelka. Před třiapadesáti lety ji 
ještě v černobílé verzi ztvárnila herečka Eva Hrušková. 
Přestože nedávno oslavila sedmdesáté narozeniny, 
stále jezdí s loutkovým divadlem po celé republice. 
Často ji doprovází i manžel Jan Přeučil.

Vypadáte výborně, hýříte 
energií. Jak se udržujete 
v kondici?

Nezabývám se negativními 
věcmi. Snažím se je nesledo-
vat, takže noviny čtu mini-
málně a na zprávy v televi-
zi nekoukám. Na internetu 
otevírám jen e-maily a hodně 
čtu příjemné knížky a kou-
kám na příjemné filmy. Ale ne 
v televizi. Takže si vlastně tu 
negativitu nepouštím do živo-
ta. Nepomlouvám, a když se 
dozvím, že o mně někdo šíří 
něco špatného, tak to pustím 
z hlavy. 

A cvičíte nebo jíte zdravě?
Razím heslo, že o zdraví 

se člověk musí starat hlavně 
sám. Před dvěma lety se mi 
podařilo dát dolů deset kilo 
a ty pořád díky zdravé stra-
vě držím. S manželem (Jan 
Přeučil) se snažíme stravovat 
takzvaně low carb, to zname-
ná, že jíme co nejméně sacha-
ridů. A to nám vyhovuje. Mít 
správnou váhu je dobré i pro 
zdraví. Protože nemoci, jako 
je cukrovka druhého typu, vy-
soký tlak a vysoký cholesterol 
máme především ze špatného 
stravování.

Letos jste oslavila 
sedmdesátiny. Byla 
nějaká velká oslava?

Oslava byla. Šlo vlastně 
o křest mojí knížky, která 
se jmenuje Popelka 70. Jde 
o takové knižní vzpomínání 
na můj život. Od dětství až do 
současnosti. Takže tak, je tam 
spousta fotek z televize, z po-
hádek, z divadla a ze života. 
A jsou tam i věci, které možná 
o mně dosud nikdo nevěděl.

Když jste dostala roli 
Popelky, bylo vám 
17 let. Jak na to období 
vzpomínáte?

Ráda, byli jsme všichni 
mladí. Ale na druhou stranu 
to bylo období plné zmatků 

a hledání. Takže já mu-
sím říct, že můj nynější věk 
mi vlastně nevadí, protože 
spoustu věcí v životě už mám 
vyřešených. Samozřejmě že 
člověk prožil i smutné věci, 
jako když odejdou rodiče, bo-
hužel to je života běh. Ale se 
samotným životem teď jsem 
spokojená, protože nemusím 
řešit zásadní věci. Důležité je, 
aby o mé tři syny bylo dobře 
postaráno, aby se oni o sebe 
dobře starali a o mé dvě vnuč-
ky. Jinak člověk má na starost 
jen sám sebe a manžela.

Jak jste se k roli Popelky 
dostala? Konkurzem?

Nene, já jsem od malička 
zpívala v pořadu Hledáme 
písničky pro děti, ten režíro-
vala Vlasta Janečková, která 
točila i pohádky. Dala mi role 
několika princezen a také mi 
nabídla roli Popelky. Vlastně 
ani nevím, jak k tomu došlo, 
ale jsem za to ráda. Ona to 
byla spíš náhoda, protože bylo 
více adeptek. Dokonce Milan 
Chladil loboval za to, aby Po-
pelku hrála Miluška Vobor-
níková. Takže to byla taková 
velká náhoda, jako tyhle velké 
věci bývají.

Není vám trochu líto, 
že se ta vaše Popelka 
nesměla po emigraci Jana 
Třísky vysílat? A lidem 
tak utkvěla více Popelka 
s Libuší Šafránkovou?

Teď už mi to líto není, pro-
tože teď už se vysílat může. 
Navíc já jsem pak přesedlala 
na divadlo pro děti, protože 
jsem šla na DAMU na loutka-
řinu, kterou jsem si zamilova-
la. Pak přišla barevná Popel-
ka, s Libuškou Šafránkovou, 
která je atraktivní a bohatá 
a má pro nás klasiky v sobě 
spoustu novinek. Musím 
vzpomenout na okamžik, kdy 
jsme se s Libuškou před dese-
ti lety osobně poznaly. Řekly 
jsme si, jak se nám vzájemně 
ty naše Popelky líbily. Celkově 
jsme se měly velice rády. 

Zmiňujete divadlo pro 
děti. Celý herecký život 
jste dětem zasvětila. Jaké 
jsou publikum?

Bezvadné, dětské publi-
kum vám okamžitě najevo, 
jestli se jim představení líbí, 
nebo ne. To dospělý člověk 
neumí. Ten slušně sedí až do 
konce a doma řekne, jaká to 
byla blbost. Ale herci nedá nic 
najevo, kdežto ty děti to uká-
žou hned a to miluji.

Hrajete i pro seniory…
Jezdíme do domovů nebo 

do místních divadel, ale také 
na představení, která pro 
seniory pořádají například 
místní úřady. Ta představení 
jsou pěkná, během nich vzpo-
mínáme, což dříve narození 
mají rádi, zpíváme písničky, 
které znají. Manžel vypráví 
historky z filmování. Jmenu-
je se to Popelka a Zloun na 
jednom jevišti. On je vizuál-
ně takový ten Zloun a i hraje 
takové role, ale realita je jiná. 
Jak říká můj syn… ten Zloun 
je v naší rodině úplně někdo 
jiný (smích). Kromě Popelky 
a Zlouna musím ještě zmí-
nit manželovo představení 
Bláznovy zápisky, které hrál 
před padesáti lety ve Viole, 
bylo to hodně slavné před-
stavení a s ním i nyní jezdí po 
divadlech.

Odmalička jste zpívala..., 
ale chtěla jste být vždy 
herečkou? 

Mě lákaly dějiny umění 
a dějiny divadla. Ale děku-
ji Pánu Bohu každý den, že 
mě na filozofii na ten obor 
nevzali, protože můj život by 
se ubíral úplně jinou cestou. 
Takže sen jsem si nesplnila, 
ale tahle práce, což vlastně 
ani není práce, ale trochu 
koníček a trochu poslání, mě 
velice baví. 

Dočetla jsem se, že 
hovoříte anglicky, 
francouzsky a domluvíte 
se italsky, španělsky 
a rusky. Opravdu? Kdo 
vás k jazykům vedl?

Je to tak, protože jsem 
na gymplu studovala latinu 
a románské jazyky, jako je 
francouzština, španělština 
a italština z latiny vycházejí, 
takže o to bylo učení jedno-
dušší. Naši žádný cizí jazyk 
neovládali, ale mně i mojí se-
stře ho umožnili studovat. Já 
jsem chodila v sedmdesátých 
letech na jazykový gympl, kde 
jsme měli ruštinu, angličti-
nu a francouzštinu a rodiče 
mi zaplatili paní profesorku, 
ke které jsem chodila ráno 
před školou. Ona se pta-
la hned u dveří, jak budeme 
dnes mluvit. Sama plynně 
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Eva Hrušková se narodila 27. března 1952 v České Skalici. 
Vystudovala loutkoherectví a dramaturgii na DAMU. Od jedenácti 
let vystupovala v televizním pořadu Hledáme písničky pro děti, díky 
tomu v roce 1969 získala hlavní roli v pohádce Popelka. Ta se po 
emigraci Jana Třísky nesměla vysílat. Herecký život spojila především 
s dětmi. Hrála v pohádkách a provozuje loutkové divadlo. Eva 
Hrušková byla třikrát vdaná a má tři syny. V současné době je jejím 
manželem herec Jan Přeučil, kterého si vzala v roce 2004.

PROFIL

Eva Hrušková: Největší dárek je to, že jsme spolu
mluvila německy, francouz-
sky a anglicky. Jediné minus 
bylo, že chovala fretku, která 
mě pořád kousala, a já měla 
neustále rozervané punčochá-
če (smích). A maminka mě asi 
i kvůli tomu od ní pak vzala 
pryč (smích).

Takže na dovolené se 
v pohodě domluvíte?

Jo, to určitě, to problémy 
nemám.

A cestujete ráda?
Velice ráda, ale teď mu-

sím počkat, až se manželovi 
uzdraví operovaná kyčel. Aby-
chom zase mohli někam vyra-
zit. Já bych jela i někam dál, 
třeba na Špicberky, ale to se 
manželovi moc nechce. Takže 
jezdíme po Evropě. Máme 
rádi města, jako je Londýn, 
Benátky, Barcelona.

S manželem hercem 
Janem Přeučilem 
a se synem Zdeňkem 
Rohlíčkem máte Divadlo 
nejen pro děti. Jaké to je 
mít rodinné divadlo?

Syn vymyslet slogan, že 
Rodina je základ divadla. 
A ono to tak vlastně v naší 
historii platí. Protože byly 
rody, kde byl táta principál, 
maminka vyráběla kostýmy 
a širší rodina hrála. My jsme 
vlastně takoví pokračovatelé. 

Zahráli jste si s manželem 
někdy společně, třeba ve 
filmu nebo v divadle?

V divadle ne, ale v seriálu 
Stopy života, který režíroval 
Tomáš Magnusek, jsme hráli 
manželskou dvojici. Ale fakt 
příšernou (smích). Manžel 
tam hrál dirigenta, který ob-
těžoval malé kluky, a já jsem 
hrála jeho ženu, opravdu 
strašnou mrchu. Když jsem 
ten scénář četla, tak jsem si 
říkala, kdo asi tuhle mrchu 
bude hrát, a když mi Tomáš 
Magnusek zavolal a řekl, že si 
představoval, že bych tu roli 
té bestie mohla hrát já, tak to 
mě překvapilo. Na jednu stra-
nu to byla výzva, na druhou 
stranu jsem se i radila s ma-
minkou, jestli to mám vzít, 
když přeci jen hraju divadlo 
pro děti. Ta mě v tom podpo-
řila a já si to s gustem zahrála. 

Dokonce Libuška Šafránková 
po natáčení řekla režisérovi, 
že nikdy takovou pořádnou 
roli nedostala, že by taky ráda 
někdy hrála takovou mrchu 
(smích).

Často zmiňujete Libušku 
Šafránkovou. Kdo vám 
z osobností, se kterými 
jste se za ta léta setkala, 
nejvíce přirostl k srdci?

Určitě je to právě Libuška 
a moje kamarádka Valentina 
Thielová, která nás v polo-
vině října opustila. My jsme 
s Valentinou strávily spo-
lečně spoustu hodin u ní při 
kávě. Ona neměla děti a byla 
vdova, takže byla sama a ří-
kala mi, že jsem první ženská 
z oboru, kterou si pozvala do 
bytu. Hodně jsme si povídaly. 
Vyprávěla mi o tom, že byla 
v padesátých letech na fil-
movém festivalu, kde získala 
cenu za nejkrásnější ženu fes-
tivalu a vyhrála nádherný prs-
tem, který se jmenoval Perla 
Atlantiku. Dokonce ji na festi-
valu do schodů gentlemansky 
pomáhal sám Marcello Mast-
roianni, když šla ve vysokých 
podpatcích na podium. 

Setkáváme se v Duchcově. 
Jaký je váš vztah 
k Ústeckému kraji? 
Jezdíte sem často?

Jezdíme. V Teplicích 
mám spolužačku z gymnázia 

a v Ústí nad Labem je nakla-
datelství AOS publishing, kte-
ré vydalo moji knihu. Navíc 
v Ústeckém kraji často hraje-
me právě seniorům.

Jste velmi aktivní... 
Stihnete i odpočívat?

Ráda chodím pěšky, po 
městě, do parku. Chodím 
a tím si čistím hlavu. A čím 
jsem starší, tím raději cho-
dím do parků, pod stromy, ze 
kterých čerpám energii. Teď 
chodím sama, ale doufám, že 
se manžel ke mně zase přidá, 
až se mu kyčel zahojí.

Jaký je vlastně život 
s Janem Přeučilem?

Když jsem ho poznala, tak 
jsem říkala, že takoví, jako je 
on, by se měli klonovat. Nikdy 
jsem nezažila empatičtější-
ho muže. Nejen že je hodný 
a nikoho nepomlouvá, ale on 
si ani do hlavy nepustí žádná 
negativa. Nehodnotí, a když 

se mu něco nelíbí, tak to pře-
jde. Je to opravdu šťastný 
muž. Ten jeho klid se snažím 
od něj naučit.

Plánujete, nebo žijete 
okamžikem?

Určitě okamžikem, udělat 
si to co nejlepší teď. Myslíme 
na budoucnost v tom, že cho-
díme na preventivní prohlíd-
ky, dbáme na očkování a tak… 
přeci jen těm zdravotním 
věcem rozumíme méně než 
lékaři a imunologové, takže 
respektujeme jejich názory. 
A musím říct, že jsme s man-
želem covid dvakrát prodělali 
a vždy úplně v pohodě.

Jak se podle vás u nás žije 
seniorům?

Asi jak kterým. Myslím si, 
že podstatná je rodina. Nej-
složitější to mají ti osamělí 
senioři. Osobně si to neumím 
představit. Moje maminka se 
dožila devadesátky a skutečně 
byla s námi doma, moje sest-
ra se o ni do poslední minuty 
postarala. Přála bych každé-
mu, aby měl svoji rodinu ko-
lem sebe.

Blíží se Vánoce, jaké jsou 
u Přeučilů?

Vánoce máme takové 
trochu netypické. S celou ro-
dinou se scházíme už v po-
ledne, tedy se syny a jejich 
rodinkami, uděláme si malé 
pohoštění, rozdáme dárky, 
ale tajně, aby děti neviděly, 
a pak je každá rodina spolu 
u sebe doma. A my jsme pak 
večer s Honzíkem a nejmlad-
ším Pavlem u nás, nebo u něj. 
Protože bydlí kousek od nás 
na Vinohradech.

A co dárky?
Největší dárek je to, že 

jsme spolu.
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Do Litvínova na výstavy i na adventní trhy s programem

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

Litvínovský zámek Valdštej-
nů je přístupný veřejnosti po 
celý rok. Na mladší historic-
kou dobu odkazuje expozice 
HISTORIE VÝROBY HRAČEK 
HUSCH vyráběných v Litví-
nově v letech 1925–1938. Tato 
výstava, která potrvá do konce 
roku, si zajisté získá především 
děti a mladší návštěvníky. 
Stávající výstava byla dopl-
něna o nové exponáty a velké 
elektrické kolejiště sestavené 
z železničních hraček HUSCH. 
Hračky zapůjčili sběratelé 
M. Smaha a M. Widenský. 

Aktuálně je v prostorách in-
stalováno i několik výstav. Do 
konce prosince je prodloužená 
výstava LITVÍNOVSKÉ ZÁ-
MECKÉ IMAGINÁRIUM DI-
VADLA BRATŘÍ FORMANŮ 

A JEJICH PŘÁTEL. Díky ná-
padům přátel bratří Forma-
nů a jejich divadla se zámek 
Valdštejnů proměnil v kou-
zelný svět. Prostory zámku 
jsou pro svět imaginária jako 
stvořené. V každé místnosti se 
před návštěvníky otevírá úplně 
jiný svět. Střídá se maňáskové 
divadlo, 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, důchodci 
50 Kč, dospělí 90 Kč, rodinné 
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.

Město Litvínov i letos po-
řádá po celou dobu adventu 
vánoční trhy na náměstí Míru, 
které jsou doplněné každoden-
ním programem. V pondělí 
28. listopadu netradičně roz-
svítí vánoční strom obří loutka 
Mikuláše. Dalším velkým lá-
kadlem bude vystoupení Anny 
K. v sobotu 10. prosince od 
17.00 hodin.

Chomutovští jsou rádi, že mohou trávit volný čas společně
Každý týden se v Chomuto-
vě schází klub seniorů. Ten 
nabízí rozmanité volnočasové 
aktivity, a že jich za letošní rok 
nebylo málo. Pojďme si ně-
které z nich představit. Začala 
bych setkáváním v Merkuru, 
kde si vyprávíme o všedních 
i zajímavých skutečnostech 
nad šálkem horké kávy a také 
zde slavíme narozeniny. Hned 
v lednu jsme si zde vyslech-
li i přednášku sociální pra-
covnice ze společnosti Anděl 
strážný Ivy Skřivánkové, která 
nám představila službu tísňo-
vé péče. V přednáškách jsme 
dále pokračovali do Městské 
knihovny v Chomutově, kde na 
nás čekaly ještě dvě na téma 
„Jak na tablet a chytrý telefon“.

Senioři mají také možnost 
každý měsíc navštívit odpoled-
ní promítání aktuálních filmů 

v kině Svět Chomutov 
nebo divadelní před-
stavení v Městském 
divadle v Mostě. V září 
jsme zhlédli i zpracová-
ní Rusalky v Ústí nad 
Labem.

 Vítanou změnou 
v životě seniorů jsou 
výlety. Letos nás čekala půl-
denní komentovaná prohlídka 
města Chomutov. Dále tu byly 
výlety celodenní. V dubnu do 
porcelánky Dubí a oseckého 
kláštera, o měsíc později na 
Horní hrad s vystoupením so-
kolníků, kdy si ti nejodvážnější 
nechali samotné dravce sed-
nout přímo na ruku. Červen 
nám nabídnul výlet do města 
Mělník, ve kterém jsme si užili 
prohlídku zámku s přítomnos-
tí knížete Lobkovice, návště-
vu kostnice, chrámu sv. Petra 

a Pavla a to vše jsme zakončili 
v hradní vinárně s ochutnáv-
kou vín. Prázdninové měsíce 
utekly jako voda, načež nás 
září uvítalo Zahradou Čech 
v Litoměřicích a v říjnu naše 
putování zakončila zdařilá 
cesta historickou mašinkou 
do německého Schwarzbachu 
s odborně komentovanou pro-
hlídkou spojenou s ochutnáv-
kou saské klobásky a piva.

Všichni jsme rádi, že mů-
žeme trávit čas v přítomnosti 

Jirkovské potěšily Pověsti české
Poslední říjnový den se v jir-
kovském domově konal zá-
bavný interaktivní pořad pro 
„dříve narozené“ s výpravou 
do našich dějin, nepostráda-
jící humor a krásné písnič-
ky. Ústředními postavami 
byla paní Jirásková v podání 
herečky Evy Hruškové a pan 
Jirásek, kterého ztvárnil herec 
Zdeněk Rohlíček. V představe-
ní se odvíjejí příběhy praotce 
Čecha, kněžny Libuše a Bivoje, 

ostatních, což mimo 
jiné dokazují i čty-
ři rekondiční týdenní 
pobyty. První z nich byl 
ve slovenském Mederu, 
následoval ten ve Spá-
leném Poříčí, poté v Se-
zimově Ústí, no a nako-
nec jsme se vypravili do 

Vrbna pod Pradědem. Jednou 
z posledních aktivit bylo pod-
zimní setkání v rámci dne seni-
orů, kde nám k tanci a posle-
chu zahrál pan Baranjak.

Toto byl stručný výčet ak-
tivit, za kterými stojí výteč-
ná spolupráce vedení klubu 
s jejich členy a hlavně radost 
i ochota se scházet a vídat mezi 
sebou. Doufáme, že nám toto 
vše dlouho vydrží s pevným 
zdravím a úsměvem na tváři.

■ Věra Vejražková za výbor 
Klubu seniorů Chomutov

Ctirada a Šárky či chrabré 
Vlasty. Všichni naši senioři si 
představení velmi užili.

■ Blanka Koblicová, 
MěÚSS Jirkov

Tak to u nás obvykle chodívá
Haló, Zdeno, jsi tam? Ano, 
jsem. Co potřebuješ? Jako 
správná ženská jsem zvědavá, 
jak si letos vedli tvoji „méně 
zdatní“ tepličtí turisté  
SPCCH, v jejichž čele sto-
jíš. Tak poslouchej. Současný 
počet kilometrů není koneč-
ný. Ještě zbývá kus listopadu 
a celý prosinec. Zatím máme 
na kontě skoro tři tisíce ki-
lometrů, přesně 2 967,5. Se 
zvyšujícím se počtem „méně 

zdatných“ turistů stoupá kaž-
dý měsíc i počet našlapaných 
kilometrů. Většinou chodíme 
v rámci okresu Teplice, zejmé-
na v zimě je to pak nejbližší 
okolí. Trasy nejsou náročné, 
protože jiné by zhruba polovi-
na turistů nezvládla. Nejvíce 
chodců bývá na túrkách, kde 
jsou zastávky na dobré jídlo, 
například na výletech do Unčí-
na, Dubí a Hudcova. 

■ Věra Lukášková, SPCCH Teplice
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Přivítali advent i se strašidelnými pekelníky

Kdyby promluvily lavičky v šanovském parku...

S oslavami pomohli 
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Chystala se u nás v domově 
„Hallowenská oslava“, a tak 
se tvořila výzdoba. Milé děti 
z MŠ Velké Březno byly tak 
hodné a přijaly naše pozvání, 
aby nám s výzdobou pomohly. 
Práce nám všem šla pěkně od 
ruky. 

Děti dlabaly dýně a naše 
milé dámy třídily semínka, ne-
boť na jaře se budou určitě ho-
dit, až si budeme chtít vypěsto-
vat vlastní dýně. Za chvíli bylo 
hotovo. Vznikla nám krásná, 
dýňová strašidla. Úžasné me-
zigenerační setkávání prospí-
vá všem, starším i dětem. Děti 
si odnesly něco na zub a naše 
milé dámy dostaly skvostná 
podzimní přáníčka. Nejed-
no oko nezůstalo suché. Již se 
těšíme, až nám opět děti z MŠ 
přijdou vykouzlit úsměv na 
tváři.

■ Jitka Štolfová, 
Domov Velké Březno

pódium pod stříšku Mušle. 
Když se sluníčko zbláznilo 
a rtuť se vyšplhala téměř ke 
třicítce, ženám nabídly stín 
vzrostlé stromy. Od jara až do 
konce října se na lavičkách 
objevuje v průměru 14 a někdy 

až 22 cvičenců. Aby to prota-
hování nebylo tak jednoduché, 
tak používají jako pomůcky 
pružné gumy, místo činek PET 
lahve naplněné vodou, šátky, 
míčky, ať ten pohyb stojí za 
to! Samozřejmě, že cvičení na 
lavičkách nelze přehlédnout, 
a tak mají „sportovci“ čas-
to diváky. Jednou se mezi ně 
vmísily i děti z mateřské školy, 
když tudy šly na vycházku.

V zimním období se cvičen-
ky vždy přemístily do Centra 
radosti. 

■ Věra Lukášková, SPCCH Teplice

Senioři mají v domově 
unikátní betlém

Senioři i zaměstnanci domova 
v ústecké části Krásné Březno 
se můžou i letos v adventním 
čase pokochat neobvyklým 
betlémem. Postavy v životní 
velikosti jsou vyrobené ze sena.

■ Jaroslav Marek, Domov 
pro seniory, Krásné Březno

Určitě znáte tu písničku „Kéž 
lavičko, kéž bys promluvila“, 
text je o lásce. Ale my máme 
v Teplicích v šanovském par-
ku před Mušlí laviček tolik, že 
kdyby všechny „promluvily“, 
tak by to byl pořádný šum! 
Tyto lavičky totiž slouží seni-
orům teplického SPCCH jako 
tělocvičné „nářadí“. Cvičitelka 
Věra Heinová totiž už v roce 
2021 pozvala naše členky prá-
vě tam. A začalo cvičení vsedě.

Když se zatáhla obloha 
a spustil se déšť, tak se cvi-
čenky vždycky schovaly na 

Uživatelé z Domova dů-
chodců Čížkovice oslavili 
25. listopadu nastávající ad-
vent. Přivítání nadcházejících 
čtyř neděl před příchodem Bo-
žího hodu vánočního proběhlo 
venku v zahradě domova. Byly 
připraveny nazdobené stoly 
vázičkami, ve kterých svítily 
svíčky, a občerstvením v po-
době slaného pečiva a teplého 
čaje, který byl lehce ovoněn 
rumem na zahřátí. 

Společné slavnostní poseze-
ní nám zahájila vedoucí domo-
va Vlasta Jakubcová a zároveň 
proběhlo slavnostní rozsvěcení 
venkovního prostoru domova, 
betlému a vánočně nazdobe-
ného stromku u vchodu. Další 
překvapení pro naše uživa-
tele bylo hudební vystoupení 
Marie Pojkarové a dcery naší 
uživatelky paní Chládkové. 
Zahrály a zazpívaly u osvětle-
ného betléma vánoční koledy. 
V navozené atmosféře bylo 
podáváno výborné svařené 

víno s citrónem a domácí me-
dové řezy. S dobrou náladou 
si senioři společně zazpívali 
vánoční koledy a připomněli 
si čas, který je zasvěcen klidu, 
rozjímání, tradicím, přípravě 
vánočního cukroví a společně 
trávených chvil v kruhu ro-
dinném a mezi přáteli.

Na návsi u rybníka se 
uskutečnilo 27. listopa-
du rozsvícení vánočního 

stromu obce Čížkovice. Ně-
kolik uživatelů se se svým 
doprovodem vypravilo užít 
si atmosféru vánočních trhů 
a kulturních vystoupení. Při-
pravena byla lákavá nabídka 
sladkých a slaných pochutin, 
teplých i studených nápojů, 
nechyběl ani vánoční punč 
a voňavé svařené víno. Další 
stánek obsahoval krásné vá-
noční výrobky dětí ze Základ-
ní a mateřské školy Čížkovice. 

V rámci kulturního pro-
gramu se představil rej pěti 
strašidelných pekelníků, 
proběhla mikulášská nadílka 
a děti ze ZŠ Čížkovice zazpí-
valy vánoční koledy s hu-
debním doprovodem paní 
učitelky. Večer byl zakončen 
slavnostním rozsvícením 
vánočního stromu. Uživate-
lé se domů vrátili spokojení 
a v dobré vánoční náladě.

■ Iva Žaludová, 
Zděnka Enochová
Domov důchodců Čížkovice
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Chystáme se na novoroční výstupLetošní rok  
byl plný zážitků
Chci se s vámi podělit o dojmy 
z letošního týdenního poby-
tu ve Sloupu, kam jezdíme už 
řadu let na houby a relaxa-
ci v příjemném zařízení Doly 
Bílina. Vše je tam na vysoké 
úrovni – strava, ubytování, 
příjemný a vstřícný personál. 
Vždy se tam cítíme skoro jako 
doma. Letos nás navíc velmi 
mile překvapily zrekonstruo-
vané společné sprchy a dva na-
prosto úžasné večírky. Spolek 
aktivních seniorů nás, členy 
Svazu seniorů města Ústí nad 
Labem, pozval na posezení 
s harmonikou a výtečným pro-
gramem. My jsme na oplátku 
nabídli taneček s živou hudbou 
a převleky za námořníky. Spo-
kojenost byla na obou stra-
nách. Doufám, že se příští rok 
opět sejdeme, a už dnes se na 
to moc těšíme.

■ Zdeňka Vlčková, členka 
Svazu města Ústí nad Labem

Navštívili jsme školní 
dílnu švadlenek 

S velkým nadšením jsme opět 
zavítali na návštěvu Odborné-
ho učiliště a Praktické školy 
v Jirkově, kde jsme navští-
vili dílnu švadlenek. Kromě 
pohoštění si pro nás třída 
připravila výrobky, jež jsme 
kompletovali. Vytvořili jsme 
látkové ptáčky a sovičky, které 
nyní zdobí naše pokoje. Ruční 
práce nás zcela pohltila a byla 
o to radostnější, že nám „šva-
dlenky“ byly nápomocny třeba 
při navlékání nití. I když jsme 
se těžko loučili, nebylo to na 
dlouho, neboť jsme hned v dal-
ším týdnu přivítali žáky u nás 
v domově. Společně jsme de-
korovali magnetky a budky pro 
ptáky. Vzniklo mnoho hezkých 
výrobků a na památku jsme 
žákům předali malé dárečky, 
které jsme vyrobili na Klubu 
ručních prací.

■ Eva Lhotská, 
Sociální služby Chomutov

Klub seniorů KČT Krásná Lípa 
každoročně pořádá novoroč-
ní výstup na Vlčí horu. Letos 
to bude již po 40. Společný 
start je z náměstí v Krásné 
Lípě v 11:30 hodin. Nenároč-
ná pětikilometrová trasa vede 
přes Krásný Buk, Sněžnou na 
Vlčí horu z obce okolo stu-
dánky Veroniky k rozhledně. 
Nejstarší cihlová rozhledna 
na Šluknovsku byla Horským 
spolkem pro nejsevernější 
Čechy (Gebirgverein für das 
nördlichste Böhmen) postave-
na v letech 1887 až 1889, vedle 
horské chaty z roku 1885. Dva-
náctimetrová rozhledna byla 
slavnostně otevřena 19. května 
1889. V roce 1908 věž dostala 
konečnou podobu, vrcholové 
cimbuří bylo nadezděné a za-
střešené, vyhlídková plošina, 
na kterou vede 64 schodů, byla 
osazená okny a věž dosáhla 
výšky 19 metrů.

Pokud počasí dovo-
lí, návštěvníkům se otevře 

nádherný pohled. Rozhledna 
nabízí kruhový výhled a může-
te obdivovat souvislý hřeben 
Lužických hor, dominanty 
Luž, Jedlovou a Studenec. 
Jihozápadní strana vám na-
bídne pohled na Českosaské 
Švýcarsko. Uvidíte Růžovou 
horu, Děčínský Sněžník, ale 
zahlédnout můžete i stolové 
hory našich německých sou-
sedů. Další výhledy ukazu-
jí Šluknovskou pahorkatinu, 
při dobré viditelnosti se v dáli 
rýsuje Ještěd, Jizerské hory či 
část Krkonoš.

Kolem 14. hodiny si účast-
níci připijí a popřejí do no-
vého roku. Každý účastník 
dostane novoroční klubový 
kalendář. Návštěva rozhledny 
je 1. ledna možná i individu-
álně v průběhu dne od 10:00 
do 15:00 hodin. Klub seniorů 
KČT Krásná Lípa vás srdečně 
zve k účasti.

■ Václav Hieke, Klub seniorů 
KČT Krásná Lípa

Taneční soutěž si všichni užili
Nedělní odpoledne s Loun-
skou třináctkou zpestřila ta-
neční soutěž pro seniory s ná-
zvem Senioři tančí pro radost. 
Z více jak stovky přítomných 
se pouze soutěže zúčastnilo 
pět tanečních párů. Soutěži-
lo se v šesti tancích – polka, 
valčík, mazurka, walz, chacha 
a na přání soutěžících tango. 
Odměnou pro vítězné páry 
byly medaile s poukázkou na 
občerstvení v místě konání 
akce. Soutěž měla velký ohlas 
a od nesoutěžících vzešel ná-
vrh… opakovat. Úspěšná spo-
lupráce se známým hudebním 
tělesem Lounská třináctka 
není první. Seniory přišel po-
zdravit i nový lounský staros-
ta Milan Rychtařík. 

■ Vilma Svobodová, 
Pomoc bližnímu Louny

Do klubu za námi 
přijel tým zdravotníků
Listopad u nás zahájila Výstava 
ručních prací. Na výstavu na-
vazovaly Dny zdraví a preven-
ce respiračních onemocnění, 
8. listopadu přijel do klubovny 
tým zdravotníků ze skupiny 
ČČK Hrob-Osek-Háj. Celé od-
poledne vyšetřoval občany Du-
chcova se zaměřením na krevní 
tlak, glykémii a saturaci. V ně-
kolika případech byly zjištěny 
vyšší hodnoty tlaku a glykémie. 
Dostali doporučení k obvodní-
mu lékaři na podrobnější vy-
šetření. Celý tým ve složení Da-
vid Kašpar, Jindra Jahodová, 
Petra Pekařová a Tomáš Nový 
si vybavení klubovny ČČK po-
chvaloval a rádi za námi přije-
dou znovu.

■ Marie Polívková, 
předsedkyně ČČK Duchcov

KONTAKTY  
NA SOCIÁLNÍ ODBORY:

Domácnosti, kterým 
chybí peníze na energie 
a bydlení, si mohou požádat 
o příspěvek na úřadu práce 
v místě bydliště. S žádostí 
pomohou i 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
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
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Hledáme seniorské kluby, ozvěte se nám 

Mikuláš ztratil plášť, 
Mikuláška sukni

Tak začíná říkadlo k svát-
ku Mikuláše, které známe 
z dětství. Tento svátek si 
připomínáme i v našem dů-
chodovém věku. Uplynula již 
řada let od založení. Kromě 
jiných aktivit si tento svátek 
připomínáme mikulášským 
večírkem. Jako každoročně 
i letos se koná v restauraci 
v Růžové u Děčína. Kromě 
poslechu zpěvu a tance při 
živé hudbě pořádáme i vě-
domostní soutěž. Samozřej-
mě nás svou návštěvou poctí 
i Mikuláš, anděl a čert. Věří-
me, že se náš večírek povede 
i letos.

■ Zuzana Hausenblasová, 
Senioři-školství Oros Děčín

Návštěva divadla 
Broadway se povedla

Koncem října navštívila pa-
desátka našich seniorů mu-
zikálové představení „Láska 
nebeská“ v divadle Broadway 
v Praze. Jednalo se o zamilo-
vanou komedii s nejznáměj-
šími hity Waldemara Ma-
tušky. Scénář a režie Zdeněk 
Zelenka. Všichni senioři si 
divadelní představení moc 
užili, zavzpomínali si, většina 
si i zazpívala společně s her-
ci. Domů jsme se vraceli sice 
ve večerních hodinách, ale 
plni dojmů jednak z diva-
delního představení, jednak 
z návštěvy Prahy. Opět to byl 
jeden z krásných zážitků, kte-
ré si senioři mohli prožít. 

■ Helena Houšková, 
Městská správa 
sociálních služeb v Mostě

Vyrazte na vánoční koncert teplických sklářů 
Na vánoční atmosféru, stán-
ky, dobroty a hudební vy-
stoupení zvou tepličtí skláři. 
Předvánoční akce se koná 
11. prosince v prostorech za 
Zahradním domem v Tepli-
cích. „Užijete si parádní hud-
bu a navíc si zde budete moci 
koupit vánoční výrobky z ru-
kou pracovnic chráněné díl-
ny Ateliér Pod dubem a dětí 
a mládeže ze Salesiánského 
střediska Štěpána Trochty,“ 
řekl personální ředitel AGC 
Flat Glass Czech Libor Sehnal 
a dodal, že si tak každý může 
nejen udělat radost, ale sou-
časně podpořit bohulibou čin-
nost těchto spolků.

Odpoledne odstartuje už 
ve 14:00 hodin vystoupení 

dětského pěveckého sboru 
Poupata, následovat bude 
kapela plná skvělých hu-
debníků Hitshakers a od 
16: 00 zazpívá majitel výji-
mečného hlasu Jiří Zonyga 

s jihomoravskou skupinou 
Větry z jihu. Vánoce s AGC 
jsou volně přístupné všem, 
kdo budou chtít přijít a strá-
vit příjemné odpoledne 
v předvánočním duchu. ■ gz

Jsem jedna z vás a zastávám 
funkci místopředsedy Kraj-
ské rady seniorů v Ústeckém 
kraji. Mám na starosti sta-
tistiku, přehled o seniorech 
a organizacích, včetně péče 
obcí o seniory žijící doma. Je 
důležité pro nás znát počet 
seniorů v jednotlivých regio-
nech, organizace, které jsou 
zaměřeny na aktivity pro 

seniory, ale i ta vedení obcí, 
kde se sami o seniory stara-
jí dle zákona o obcích nebo 
podporují zájmové či nezis-
kové organizace. Oč žádám? 
Prosím o sdělení názvu, 
kontaktní osoby s uvedením 
telefonického a e-mailového 
spojení a počet aktuální se-
niorů. Můžete se spolehnout, 
že informace z mé strany 

nebudou použity k jinému 
účelu. 

Kontaktujte mne prosím 
na e-mail: senior.louny@se-
znam.cz nebo na adresu Po-
moc bližnímu z.s., SNP 2206, 
440 01 Louny. Děkuji všem 
za pochopení, váš čas a hlav-
ně velkou pomoc. 

■ Vilma Svobodová, 
Pomoc bližnímu Louny

Živá světla rozsvítila v Kadani Kámen vzpomínek
Jako by se na pár minut za-
stavil čas. Obyvatelé a za-
městnanci kadaňského 
Domova pro seniory uctili 
Památku zesnulých. Koncem 
prvního listopadového týd-
ne se všichni společně sešli 
u pietního místa v domovní 
zahradě, aby zde za přítom-
nosti děkana Josefa Čermá-
ka vzpomněli své nejdražší 
zemřelé. „Máme tak trochu 

typicky dušičkové počasí, to 
nám ale náladu nepokazí,“ 
usmíval se kněz, „zapalme 
společně živé světlo, protože 
tak lze skutečně svíčku na-
zývat, a věnujme vzpomínku 
našim blízkým, kteří již od 
nás odešli. Skloňme hla-
vy k tiché modlitbě a vzpo-
meňme všechny ty, které 
jsme milovali.“ V souvislos-
ti s Dušičkami se také sluší 

poděkovat studentům a kan-
torům kadaňského středis-
ka Střední školy technické, 
gastronomické a automobil-
ní, oboru Zahradnické práce, 
kteří s týdenním předstihem 
navštívili Domov s prodejní 
výstavkou svých tematických 
výrobků. Ceny mírné, věci 
krásné, klienti spokojení…

■ Zdeněk Moravec, 
MSSS Kadaň

Lounští slavili v plné parádě svůj den
Sto dvacet seniorů se zúčast-
nilo Dne seniorů v Lounech. 
Se svým pozdravem vystou-
pila Speciální mateřská škola 
z Loun pod vedením ředitelky 
Zdeny Neudertové, pěvecký 
seniorský sbor Senior Melo-
dy Louny pod vedením Evy 
Kleinové. Bylo opět rozdá-
no šest granátových srdcí, 
jako poděkování za nezištnou 

práci pro seniory. Letos toto 
odměnění bylo pod záštitou 
senátora Ivo Trešla. Toto oce-
nění převzali i naši dva bývalí 
místostarostové Jan Čermák 
a Vladimír Hons. Akce se vel-
mi vydařila, přijela i delegace 
seniorů z partnerského města 
Zschopau se svoji ředitelkou 
Birgit Demmler. Naše spo-
lupráce již trvá devatenáct 

let a přátelství města Louny 
s městem Zschopau již pade-
sát let. Po programu k tanci 
a poslechu zahrála hudební 
skupina Šraml pod vedením 
Milana Bittnera. Byl to pro 
všechny velice silný zážitek 
a dlouho na ten den vzpomí-
nali senioři nejen v klubu.

■ Vilma Svobodová, 
Pomoc bližnímu Louny
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Ohlédnutí za soutěží Babička roku

Obědové menu  
všem chutnalo
Konec října byl u nás ve zna-
mení kulinářského zážitku. Pro 
naše klienty jsme připravili VIP 
obědové menu. Byl to velký 
den, na který se velmi těšili. 
Šéfkuchař si dal na přípravě 
pokrmů velmi záležet. Jako 
předkrm se podával tatará-
ček z lososa s toastem. Polévka 
byla hovězí vývar s knedlíč-
ky a na hlavní chod si klienti 
vychutnali vepřovou panenka 
s česnekovou omáčkou, šťou-
chané brambory s glazovanou 
zeleninkou. Nechyběl zákusek, 
kterým byla lahodná panna 
cotta. Celé VIP obědové menu 
byla nádhera na pohled, ale ta 
chuť…

■ Jaroslava Čulíková, 
Seniorcentrum Pohoda Dubí

Soutěžit se má v každém 
věku. Aktivita, setkávání se 
komunikace – to vše je veselá 
mysl, a ta je půl zdraví, jak 
naše přísloví praví. Teprve na 
této soutěži jsem si uvědomi-
la, že platí i další přísloví…, 
a to jiný kraj, jiný mrav. Jsem 
rodačka našeho kraje i pa-
triotka, ale potvrdila se mi 
moudra, která jsem slýchá-
vala po válce, v době, kdy se 
osidlovaly Sudety, kam patří 
převážná část našeho kraje, 

a tím je, že mnoho lidí tu stále 
není doma. Přistěhovali se 
sem z nějakého důvodu a žije 
tu opravdu pel mel, na roz-
díl od Moraváků. Také jsem 
se motivovala celou soutěží 
k lepší a aktivnější práci kraj-
ské rady seniorů, větší prová-
zanosti jednotlivých regionů 
a setkávání se mezi sebou ve 
větších skupinách. Motivovat 
seniory by měly i obce. Orga-
nizace spolu s obcemi by se 
měly spojit v aktivní činnosti 

a vzájemně si pomáhat, spo-
lupracovat a nesoupeřit nebo 
se předhánět. Více informací 
o činnosti a aktivitách seniorů 
by mělo procházet sdělova-
cími prostředky. Informovat 
nejen o valorizaci důchodů, 
ale jak jejich aktivní život po-
máhá celé společnosti zadar-
mo, dobrovolnicky. Zamys-
lete se prosím všichni napříč 
generacemi. Děkuji.

■ Vilma Svobodová, Pomoc 
bližnímu Louny

Senioři ze štětského klubu 
turistů pobyli 8 dnů v Jesení-
kách, počasí jim přálo, a tak 
mohli navštívit elektrárnu 
Dlouhé stráně, přehradní ná-
drž Slezskou Hartu, sportov-
ní areály Kouty a Dolní Mo-
ravu. Krásné zámky Hradec 
nad Moravicí, Velké Losiny, 
Častolovice, hrad Sovinec 
a také technické zajímavosti 
jako vitrážový ateliér, ruční 
papírnu v Losinách, výstup 
do zvonice kostela sv. Arch-
anděla Michaela nebo roz-
hlednu na Hraničním vrchu 
a mnoho dalšího. Akce se 
vydařila, všichni si odnesli 
nevšední zážitky.

■ Helena Krejčová, 
KČT Štětí

Pobyt v Jeseníkách  
byl plný zážitků

Povedené setkání se sousedy

Zábava v Penzionu pro 
seniory Ke Koupališti

Ve středu 9. listopadu se 
v našem klubu ve Varnsdorfu 
konalo pravidelné setkání se 
seniory z Grosdrebnitz, které 
je v Německu. 

Sešlo se celkem asi 35 se-
niorek a seniorů. Velmi přá-
telské setkání mělo tentokrát 
pracovní náplň. Pekly se sva-
tomartinské rohlíčky. Upeklo 
se velké množství, které byly 
použity a rozdány na Svato-
martinském setkání v míst-
ním kostele a faře. Přišlo 

mnoho lidí, hlavně s malý-
mi dětmi, a tak si pochutna-
li všichni na rohlíčcích. Byly 
vynikající.

■ Josef Fuxa, 
Pohádka Varnsdorf

V mosteckém Penzionu pro se-
niory Ke Koupališti se konala 
Pod-
zimní 
zábava. 
Sál byl 
vyzdo-
ben do 
podzimních dekorací. Obyva-
telé prožili pohodový večer za 
poslechu živé hudby manželů 
Hvozdových. Tančilo se, zpíva-
lo se, prostě to na „Koupališti“ 
žilo a končilo se až po dvacá-
té hodině. Zpestřením zábavy 
byla výherní výstava, kde se 
daly vyhrát pěkné ceny. Chtěla 
bych moc poděkovat samo-
správě penzionu za celkové za-
bezpečení akce a personálu za 
pomoc při samotné zábavě.

■ Lucie Budilová, Penzion 
pro seniory Ke Koupališti Most

Sportovní podzim  
mosteckého klubu
Letos v září zahájil svou čin-
nost Sportovní klub seniorů 
v Mostě. Aktivit se zúčastňu-
je sedmdesátka seniorů, kteří 
mají týdenní program až do 
Vánoc. V pondělí je bowling, 
v úterý tenis a ping pong, ve 
středu badminton, ve čtvrtek 
minigolf a v pátek walking, 
což je fotbal v chůzi. Největší 
zájem je o bowling a minigolf, 
velký zájem je i o badminton, 
kde se sejde až třicítka. Mírně 
zaostává ping pong s dvacítkou 
hráčů a na tenis či fotbálek pak 
přijde kolem dvanácti seniorů. 
Závěr listopadu byl ve zname-
ní halové hry seniorů, která 
byla určena pro všechny kluby 
Mostecka. 

■ Josef Houška, organizátor 
sportovních aktivit Most

V Pohádce se slavily 
narozeniny
Mezi svými kamarády osla-
vila naše seniorka paní Anna 
Langrová z klubu Pohádka 
Varnsdorf začátkem listopadu 
krásných 98 let. Je stále čilá, 
aktivní členka, kromě nároč-
ných tras se jinak pravidel-
ně účastní všech akcí. Není 
problém i jít na 10 km dlouhý 
výlet. Gratulujeme a přejeme 
hodně zdraví a mnoho dobré 
nálady. 

■ Josef Fuxa, Pohádka Varnsdorf

Čilý život na webových stránkách
Naší teplické seniorské organizaci SPCCH nechybí webové 
stránky, které spolehlivě zaznamenávají čilý život dříve naroze-
ných. Texty doplňují fotoreportáže, takže je nač se dívat a vyu-
žívat i možnost vracet se do historických okamžiků. Fotografie 
zavěšuje Petr Knorr, a proto jsme mu položili několik otázek.

Petře, máš spočítáno, kolik jsi v tomto roce uveřejnil 
na našich webových stránkách fotografií?

Na to jsem nepomyslel, takže přesný počet nevím. Možná to 
bylo asi tak 750 kousků z turistických výletů. Nefotím však jen 
já, ale občas i Vlasta Krasedenská, Eva Křepelová, Dáša Veselá 
a Věra Michoňová. Tyto dámy patří do naší skupiny neúnav-
ných turistů.

Na webovkách nejsou jen záběry našich turistů 
a přírody...

Je tam ještě asi 200 fotek z oslav, akcí a schůzí SPCCH. 
Naše web stránky jsou v galerii fotek určitě nejaktivnější z celé-
ho SPCCH. A abych nezapomněl, poslední dobou dává na naše 
stránky fotografie z různého dění i Zdena Večerníková.

Vytýkají ti seniorky, že jim na fotkách nevymažeš 
vrásky a že jim to tam nesluší?

Odstraňování vrásek u našich seniorských dam není třeba. 
Jsou to stále půvabné modelky, kterým nechybí úsměv, ani 
když čas nejde zastavit. Retuš použiji jen v případě, že jsem je 
opravdu špatně vyfotografoval. Jiným fotografickým tvůrcům 
občas upravuji jejich díla, například jas a ostrost – pokud je to 
třeba. 

■ Věra Lukášková, SPCCH Teplice
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Ano, je to možné...  
v naší EUC Klinice Vám nabízíme tyto dárkové poukazy:

PREVENCE JAKO DÁREK POD STROMEČEK 
PRO VAŠE BLÍZKÉ? 

EUC Klinika Ústí nad Labem 

Masarykova 2000/ 92 
400 01 Ústí nad Labem
tel.: 477 102 111, 477 102 170

V oboru FYZIOTERAPIE: 
• Individuální fyzioterapie (30 minut) 
• Jednorázový rašelinový obklad malý 
• Jednorázový rašelinový obklad velký 
• Aplikace Kineziotapingu – cena bez pásky
• Klasická masáž bederní  

+ krční páteř (30 minut)
• Klasická masáž šíje – krční páteř 

(20 minut)
V oboru DERMATOLOGIE:
• Kosmetické služby (soft laser, chemický 

peeling, sněžení při vypadávání vlasů – 
bez konzultace s lékařem)

V EUC LÉKÁRNĚ:
• Dárkový poukaz do lékárny na volně 

prodejné produkty 

V oboru JEDNODENNÍ CHIRURGIE:
• Operace očních víček 
• Operace prostaty vodní parou

V oboru SPORTOVNÍ MEDICÍNY: 
• Zátěžová ergometrie se sportovní 

prohlídkou a posudkem
• Vyšetření složení těla – samostatně
• Spiroergometrie s měřením tepové 

frekvence, konzultací s lékařem 
a výstupním protokolem

• Spiroergometrie se zátěžovým EKG, 
výstupním protokolem, sportovní 
prohlídkou a posudkem

• Komplexní vyšetření pohybového aparátu 
včetně specializovaného podiatrického 
vyšetření 

Bližší informace o cenách jednotlivých voucherů jsou k dispozici 
na webových stránkách https://euc.cz/nase-zarizeni/kliniky/
euc-klinika-usti-nad-labem/, dále na naší recepci a jednotlivých 
odděleních, kde si poukazy můžete zakoupit.
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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


