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Josef Dvořák: Odložme
trápení tohoto roku do koše
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Valorizace zvýší průměrný
důchod o 839 korun

Děti píší dopisy babičkám
a dědečkům v domovech
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STRANA 7
najdete nás i na

VOLNÝ ČAS

Veselý kalendář plný elánu a radosti
Bystřany – Veselý dárek pod stromeček si můžete pořídit v Domově důchodců v Bystřanech. Vznikl tam i díky spolupráci s fotografem Robertem Zauerem a dětmi z DS Solnička kalendář
na rok 2021.
„S dětmi se naši senioři pravidelně setkávají v Centru pro
celou rodinu na mezigeneračních akcích. Kalendář je tak plný
elánu a radosti ze života,“ podotýká ředitelka bystřanského domova Miroslava Barešová. Na snímcích jsou zachyceni senioři
s dětmi při různých společných aktivitách.
„Kalendář si můžete zakoupit v recepci domova za 150 korun
ve stolní nebo závěsné verzi. Myslíme si, že je to moc hezký dárek pod stromeček,“ říká ředitelka. Autor snímků Robert Zauer
je současně aktivní v teplickém Spolku proti samotě. Ten v regionu pořádá různé akce pro setkávání seniorů, včetně pikniků
v parku. ■ dam

TIP NA VÝLET
Kuriózní osud vzácné sochy světce, která se vrátila do Žatce
Vydejte se podívat do Žatce. Mají tam sochu sv. Jana Nepomuckého, která
stávala před Kapucínským klášterem a má velmi kuriózní osud. Dnes je socha
k vidění v zahradě Křížovy vily, ale mezitím pobývala třeba v Rakousku,
odkud se v roce 2012 vrátila doslova po kouskách. Zajímavá je i samotná
Křížova vila, která se nachází v historické čtvrti Skotník v dnešní Zeyerově
ulici, slouží jako pobočka muzea, na svatební obřady a je unikátním dokladem
novorenesanční architektury čerpající inspiraci v severoitalské renesanci.
Socha byla před Kapucínským klášterem vztyčena v roce 1818, zde vydržela
necelá dvě staletí. V roce 1992 srazil sochu nákladní automobil, a tak ji město
předalo k zrestaurování. Tím započala její pouť. Město za práce v 90. letech
zaplatilo, ale sochu si nepřevzalo. Když se po ní po deseti letech začalo
shánět, socha u restaurátora nebyla. Prý byla zcizena. Záhadně zmizela a po
letech pátrání byla policií nalezena v Rakousku. Po průtazích byla navrácena.
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Ale úplně poškozená. Špinavá, zničená, hlava byla rozlomená, od trupu byla
oddělená pravá ruka, andílek ulomený. Navíc se ukázalo, že první restaurování
se nepovedlo a sochu spíše poškodilo.
„Současný stav je díky práci restaurátora Radomila Šolce pod dohledem
Víta Honyse z Národního památkového ústavu v Ústí nad Labem zcela jiný.
Byly provedeny korekce starších problematických vysprávek, jednotlivé části
sochy dány dohromady a byla umístěna na nový podstavec,“ popsala Jana
Šmidtová z Odboru rozvoje města žatecké radnice. Za veškeré restaurátorské
práce a dopravu město Žatec zaplatilo 414 tisíc Kč bez DPH.
Originál sochy sv. Jana Nepomuckého v galerijní úpravě, tedy bez kované
zlacené svatozáře s pěti hvězdami, se tak zařadil k sochařským skvostům
v historickém městě Žatec. Na jejím původním místě před Kapucínským
klášterem stojí od roku 2006 její kopie. Vedle ní stojí před klášterem i kopie
sochy sv. Barbory, jejíž originál byl zlikvidován v 50. letech. ■ gz

ANKETA

Jaké budou vaše letošní Vánoce?
Miloslava
Bálešová
85 let, důchodkyně,
Teplice
Koronavir mám za
sebou a Vánoce
budu trávit stejně
jako už po několik roků u dcery.
Hlavně všem přeji hodně zdraví do
roku 2021.
Jana Wünschová
75 let, klub turistů,
Litoměřice
Co se týče turistických pochodů, tak
je pořádáme jen
nárazově. Jen tak
se mezi sebou sejdeme a půjdeme
na Varhošť na druhý svátek vánoční.
Navzdory koronaviru se provětráme.
Osobně to nějak moc neprožívám.
Bude to normální. Snažím se dodržovat, co se má.
Anna Šretrová
62 let, důchodkyně,
Ústí n. L.
Letošní Vánoce
prožiju s rodinou.
Těším se, až uvidím,
jak bude malá
reagovat na rozsvícený stromeček
a dárky pod ním. Jinak se nebudu
kvůli opatřením omezovat.
Josef Hon
76 let, spolek
Arkadie, Teplice
Budou velmi jiné.
U nás v Arkadii se
vše omezuje. Hygienické předpisy jsou
striktní. Vypadnul Mikuláš s čertem.
A tak bych mohl pokračovat dál.
Osobně jsem ve velmi těžké situaci,
co se rodinného zdraví týče.

Miroslava
Barešová
66 let, ředitelka
Domova důchodců,
Bystřany
Je to malinko předčasné. Pokud bude
trvat zákaz vycházení klientů, tak je
to problém. Doposud trpěliví klienti
už otevřeně říkají, že nemáme právo
je tu držet.
Zdeněk Balcar
72 let, Rada
seniorů, Chlumec
Oslavím je v rodinném kruhu, tak jako
každý rok.
Ilonka Šnorychová
73 let, důchodkyně,
Most
Co se týká domova,
tak to bude stejné.
Starám se o to
svoje, akorát je mi
líto toho, co se děje ostatním, které
to nějak poznamenalo.
Lenka Raadová
56 let, ředitelka
Domova pro
seniory,
Kadaň
Nebude žádný
rozdíl. Vítám
testování zdarma – kvůli dvěma
dcerám s rodinami kvůli klientům,
aby nedošlo k přenosu. Těším se na
společně strávený Štědrý den a svátky. Co se domova týče, stále nevím,
zda budeme moci pustit klienty na
vánoční svátky domů. Čekáme, zda
bude nějaká výjimka. Plánujeme s klienty i společnou večeři. Těšíme se
a doufáme, že to všechno zvládneme
a bude to v pořádku.

Zdeněk Kymlička
68 let,
pořadatel akcí,
Ústí n. L.
Musím konstatovat,
že slova pana prezidenta o hladovém
herci nepadla vůbec na úrodnou
půdu. K představení je potřeba
spousta lidí. Rok nic nedělám. Na
podzim se něco stačilo odehrát. Jinak
Vánoce budou doufám příjemné
a hezké. Vnučka ještě věří na Ježíška.
U stromečku budeme mít i druhé
vnouče – kluka – kterému bude v té
době 11 měsíců.
Zdeněk Lhoták
62 let,
důchodce, Děčín
Vánoce si chci užít
v kruhu rodiny, tak
jako každý rok.
Já dodnes celkem
hodně sportuji a myslím si, že mám
tuhý kořínek.
Jiří Vronský
57 let,
ředitel Domova
pro seniory,
Ústí n.L.
Moje Vánoce
budou stejné jako
vždy. Sejdu se s rodinou. Mám rád
pohodu a ta bude stejná jako každý
rok. Těším se i na vzdálené
příbuzné.

a optimismus.

Helena Voctářová
74 let,
spolek Zvonkohra,
Teplice
Vánoce 2020?
Hledat v srdci klid
a mír. Najít naději

SLOUPEK

Vážení a milí čtenáři,
drazí senioři,
těší mě, že vás mohu krátce
pozdravit na stránkách Seniorských listů. Můj
nástup do funkce byl ovlivněný
všudypřítomnou epidemií
koronaviru.
Uvědomuji si
plně vážnost
a ohroženost
právě vaší věkové skupiny. Proto
jsem se již před mým zvolením
hejtmanem Ústeckého kraje aktivně účastnil pravidelných jednání
krajského krizového štábu, abych
se seznámil se situací a všemi
opatřeními, která Ústecký kraj činí
k zajištění základního cíle – ochrany zdraví nás všech. Vím, že situace je turbulentní a pro spousty
z vás obtížná a stresující. Zároveň
vás chci ale ujistit, že děláme
maximum pro to, abychom v boji
s koronavirem obstáli a dokázali
pomoci nejpotřebnějším. Velké poděkování patří všem zdravotníkům,
ale i hasičům, záchranářům a policistům. Pomáhají žáci středních
škol, studenti vysokých škol a také
vojáci. Věřím, že společnými silami
vše zvládneme. Mé obrovské poděkování za obětavost a vytrvalost
patří rovněž veškerému personálu
v sociálních službách. Nejen jim, ale
i všem klientům využívajícím tyto
služby, seniorům a všem ostatním
bych nyní v čase adventním chtěl
ze srdce popřát krásné Vánoce
a šťastný nový rok 2021. Mým
největším přáním je, abyste mohli
prožít chvíle v kruhu svých bližních
a užít si kouzelný čas Vánoc ve
zdraví a s vlídným úsměvem.

Zdraví vás Jan Schiller,

hejtman Ústeckého kraje
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ZPRÁVY

V hotelu vzniknou
byty pro seniory
Krupka – Už příští rok na jaře
je v plánu rekonstrukce bývalého hotelu Horal na byty pro
seniory. Opravy za 38 milionů
korun zaplatí město Krupka
z větší části z úvěru. První senioři by se mohli nastěhovat
na podzim příštího roku. Ve
zrekonstruovaném bývalém
hotelu vznikne sedmnáct bytů
a společenská místnost pro
seniory.
Celkové náklady na rekonstrukci jsou 38,5 milionu
korun; město si vezme téměř
33 milionů na úvěr. ■ gz

Laureát věnuje
odměnu na charitu
Most –
Cenu města
Mostu získal
Vladimír
Rouček.
Bývalý generální ředitel
těžebních
společností
získal toto
ocenění za celoživotní práci
v oblasti podpory rozvoje regionu a prosazování zájmů
Mostecka na krajské i celostátní úrovni. „Tohoto ocenění
si mimořádně vážím,“ řekl
laureát. Součástí ocenění je finanční odměna ve výši 25 tisíc
Kč, kterou laureát věnuje na
charitu. Vladimír Rouček získal letos také medaili hejtmana Ústeckého kraje. ■ gz

Valorizace zvýší průměrný
starobní důchod o 839 korun
Ústecký kraj – Z pandemií
poznamenaného roku 2020
zbývají poslední týdny, během kterých důchodci dostávají jednorázový příspěvek ve výši pěti tisíc korun.
Dalšího přilepšení se dočkají
od 1. ledna 2021, kdy dojde
k takzvané valorizaci penzí.
Základní výměra se zvýší
o 60 korun, tedy z 3 490 na

3 550 Kč, a procentní výměra vzroste o 7,1 %. Vůbec
poprvé v historii valorizace
vychází také z indexů růstu
spotřebitelských cen domácností důchodců. Průměrný
starobní důchod by mohl od
ledna 2021 tedy činit 15 336.
Díky valorizaci tedy dojde k jeho zvýšení přibližně
o 839 Kč.

Valorizují se automaticky
starobní, invalidní, vdovské,
vdovecké a sirotčí důchody. Lidé o zvýšení nemusejí
žádat. Česká správa sociálního zabezpečení každý měsíc
vyplácí 3,5 milionu důchodů. Výše důchodu se odvíjí
mimo jiné od délky doby pojištění a výše příjmů pojištěnce. ■ sl

Talentovanému seniorovi pomohla solidarita lidí
Teplice – Dvacet let žil na ulici, teď mu pomoc Tepličanky
Martiny Šimonové a obrovská vlna solidarity na sociálních sítích pomohla najít bydlení a vlastně i přivýdělek.
Čtyřiasedmdesátiletý Jan
Chyský měl pohnutý osud
a divoký život. Potulný malíř
převážně cestoval, projížděl
různá města a vydělával si
kresbami. „Potkala jsem ho
v Teplicích na Tržním náměstí. Vyslechla jsem Janův
příběh a nechala si taky namalovat jeden obraz, a to za
pouhých sto korun a jednu
polévku,“ popisuje Martina
Šimonová.
Jan důchod pobírá, ale je
tak nízký, že mu sotva stačí
na léky, které denně užívá. Pandemie koronaviru
ho podle jeho slov doslova

odrovnala. „Vše je zavřené.
Ulehnout teď někde v teple, je
nemožné,“ říká Jan.
Martině Šimonové jeho
osud lhostejný nebyl. Téměř
okamžitě mu zajistila bydlení v ubytovně a díky silné
vlně solidarity na teplických
sociálních sítích má Jan od
ledna příštího roku zajištěný

i byt. Navíc má i možnost
přivýdělku.
Talentovaný kreslíř portrétů
našel azyl v teplické Dobrogalerii. „Jsme rádi, že i my můžeme dát panu Janovi příležitost
si svým uměním přivydělat
v teple naší Dobrogalerie, a přilepšit si tak k důchodu, který
je díky jeho kočovnému životu
velice nízký,“ říká Robert Zauer
ze spolku proti samotě, který
v těchto dnech Dobrogalerii
otevírá. Jde o prostor, ve kterém se vystavují a prodávají
fotografie a obrazy různých autorů. Ale i dárkové a umělecké
předměty, které získá galerie
z veřejné sbírky formou dobročinného bazaru. „Veškerý výtěžek půjde na podporu našeho
dobrovolnického centra, osamělých lidí a seniorů,“ vysvětluje Robert Zauer. ■ gz

Handicapovaný student pomáhal v sociálním centru
Děčín – Student prvního ročníku oboru sociální práce na ústecké Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně Ladislav Mrázik
navzdory vlastnímu handicapu
pomáhal během podzimní vlny
koronavirové epidemie v Centru sociálních služeb v Děčíně,
kde se starají i o seniory.
Jak jste se dozvěděl,
že potřebují pomoc
v děčínském centru?
O tom, že potřebují pomoci,
jsem se dozvěděl z Facebooku.
Krátce na to mi volali z krajského úřadu. Chtěli mě povolat
právě do děčínského centra, asi
osud. Když jsem jim ale řekl,
že jsem na vozíku, předali mi
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kontakt,
abych se
domluvil přímo
s ředitelkou centra v Děčíně. Volal
jsem tedy
paní ředitelce a ta mi tuto zprávu potvrdila s tím, že si mě napíše,
a kdyby jí něco napadlo, tak
mě kontaktuje. Upřímně jsem
si myslel, že to je jen takové to
uchlácholení a nikdo už se mi
neozve. Opak byl pravdou a za
pár hodin jsme s paní ředitelkou domlouvali můj nástup na
druhý den.

V čem vaše práce
spočívala?
Pracoval jsem zejména
v administrativě. Na starost
jsem měl kontakt s dobrovolníky, kterých každý den volalo
nespočet. Ale byl jsem ochotný
pomoci s čímkoliv, co zvládnu.
Sám jste handicapovaný.
Omezovalo vás to nějak?
Bohužel ano, omezovalo.
Myslím, že bych býval mohl být
více využitý, například při práci
na oddělení, kde se hodila každý ruka a noha.
Šel byste do toho znovu?
Rozhodně ano, během těch
skoro tří týdnů jsem poznal

skvělé lidi a získal spousty
zkušeností. Myslím, že se mi
i značně změnil pohled na svět
a priority. Přicházel jsem se
strachem a odcházel se zvláštním pocitem smutku. Celkem
tam bylo dalších asi 20 studentů a mnoho dobrovolníků,
kteří první den přišli také se
strachem a odcházeli s pocitem
dobře vykonané práce a velmi
obohaceni. A zejména jim bych
chtěl poděkovat, protože sloužili náročné dvanáctihodinové
směny, měli skafandr, dvoje
rukavice, roušku, respirátor,
a přesto si stále zachovávali optimismus. Stejně tak i kmenoví
zaměstnanci. Všem jim ještě
jednou děkuji! ■ gz

ZPRÁVY

Pohlednice z celé
republiky těší seniory

Litoměřice – I přes náročné
období, kterým si procházejí,
si senioři v domovech i lidé
v sociálních zařízeních umí
udělat radostné chvíle. Pomáhá k tomu i výzva Úsměv do
schránky, díky kterému jim
chodí pohledy a dopisy doslova z celé republiky. „Moc nás
potěšily pohledy s pozdravy
z celé České republiky i ze
zahraničí, které nám chodí
poštou.
Vážíme si toho, že v dnešní, pro každého tak těžké
době, myslíte i na druhé.
Hezkým pohledem s milým
vzkazem jste nás povzbudili v naší nelehké situaci,“
zní z Domova sociální péče
Skalice.
Projekt Úsměv do schránky propojuje seniory v domovech se všemi, kteří jim
pošlou pohlednici. Vše je
vysvětleno na internetových
stránkách https://usmevdoschranky.cz/. ■ gz

Pošlete nám vzkaz
a písničku na přání
Kadaň – Chcete vzkázat něco
svým blízkým do kadaňského domova pro seniory? Teď
můžete. Rozhlas v domově slouží i jako rádio, které
zpestřuje obyvatelům dny
o písničky na přání.
Písničky se pouští každý
den dopoledne i odpoledne.
„Má to velké ohlasy a těší
nás, že lidé posílají písničky
jak klientům, tak i našim zaměstnancům,“ říká ředitelka
kadaňského domova Lenka
Raadová a dodává, že písničky na přání budou pokračovat i nadále, dokud nebudou

moci běžet klasické aktivity,
to už pak nebude tolik čas.
A jak poslat svým blízkým
v domově oblíbenou písničku nebo dokonce osobní
vzkaz? Je to velmi jednoduché. Na e-mailovou adresu
mssskadan@seznam.cz pošlete název vybrané skladby,
jméno interpreta, případný text, který byste chtěli
vzkázat.
Pak už jen nezapomenout uvést, komu je hudební
vzpomínka určena. O zbytek
se již postarají zaměstnanci
domova. ■ gz

Svátky posunou
výplatu důchodů
Ústecký kraj – Některé termíny splatnosti všech druhů
důchodů, které vyplácí Česká
správa sociálního zabezpečení,
ovlivní i v prosinci zákonem
stanovené státní a ostatní svátky. Výplaty starobních, invalidních a pozůstalostních důchodů mírně posunou Vánoce.
Důchody s výplatním termínem ve čtvrtek 24. prosince
budou vyplaceny o den dříve.
Důchody se vyplácejí buď
bezhotovostním převodem na
bankovní účet klienta, nebo
v hotovosti prostřednictvím
České pošty na adresu jeho
bydliště. V zařízení sociálních
služeb s celoročním pobytem
se důchody vyplácejí 15. den
v měsíci. ■ gz

Taxíka dostali ústečtí senioři pod stromeček
Ústí nad Labem – Senioři
a lidé s handicapem se v Ústí
nad Labem snáze dostanou
k lékaři nebo na nákupy. Auto,
které bude označeno jako Taxík Maxík, se v ulicích města
objeví na začátku příštího roku.
„Taxík Maxík je určen seniorům nad sedmdesát let nebo
lidem s handicapem. Tato služba bude fungovat od pondělí
do pátku od 8:00-17:00, na
telefonním čísle 702 192 417.
Cena jízdného je 60 korun za
osobu a 30 korun pro doprovod,“ řekla Dita Hromádková,

ředitelka ústecké pečovatelské
služby, která bude senior dopravu provozovat.
Taxík Maxík doveze seniory k lékaři, na rehabilitaci,
úřady, ale i za kulturou či na
nákupy. „Máme velkou radost
a děkujeme, že se auto podařilo získat. Usnadní přepravu
ústeckým seniorům a handicapovaným po městě. Navíc
auto bude mít i rampu, takže
bude bezbariérové a to bude
velká pomoc,“ říká předsedkyně ústecké rady seniorů Květoslava Čelišová. ■ gz

Opakuji si denně: Jen rány dávají tvar věcem i životu
Teplice – Letos v listopadu
oslavila kulaté devadesátiny,
které by jí ale nikdo nehádal.
Ještě v září pracovala jako
uvaděčka v teplickém domě
kultury. Recept na věčné mládí a energii Zdeňka Řebíčková
neprozradila, jen říká, že životní rány ji vždy donutily být
stále střehu. A že se s ní život
opravdu nemazlil...
Jejím životním mottem,
které jí v dětství napsal do
památníku pan učitel, je: „Jen
rány dávají tvar věcem. I životu!“. Tehdy jí to přišlo líto,
ale teď si ho často opakuje.
„Na kreslení jsme měli akademického malíře pana učitele
Duška, který všem kreslil do
památníku nádherné obrázky. Jen mně tam napsal bez

obrázku, bez ničeho právě ten
citát. Já byla tenkrát překvapená a zklamaná, ale během
let, jak člověk zrál a stárnul,
tak v tom našel tu pravdu. Já
si to teď opakuji vlastně denně,“ vzpomíná paní Zdeňka.
Do Teplic přišla s manželem v šedesátých letech. Narodila se jí dvojčata, ale o jedno z dětí krátce po porodu
přišla. Během let přišla náhle
i o manžela a to jí téměř srazilo na kolena, jen myšlenka na
své blízké a práce ji postavila
zpátky na nohy. Další ránou
byla prodělaná rakovina prsu,
ze které se díky lékařům a pozitivnímu myšlení dostala.
„Člověk přemýšlí, jak bude
žít. Mám před sebou roky, dva
nebo pět let?“ říká.

Pracovala v zahraničním obchodu a po odchodu
do důchodu začala pracovat
v teplickém divadle a v domě
kultury, kde byla více než třicet let. Dokonce i devadesátiny oslavila s vedením divadla,

s kolegy a kolegyněmi. I přes
veškerá hygienická omezení se setkání povedlo. „Sešli
jsme se ve vstupní hale domu
kultury, chvíli jsme si popovídali a užili jsme si to. Moc mě
potěšilo, že všichni přišli, jen
kvůli mně, i když je doba taková, jaká je,“ říká paní Zdeňka. Energická devadesátnice
pandemii koronaviru bedlivě
sleduje. Chrání se a odpůrcům
omezení nerozumí a přirovnání ke chřipčičce ji zvedá ze
židle. „Mám v rodině tři zdravotníky, takže vím, jak je to
vážná nemoc. A já té nákaze
jít naproti nechci,“ říká a dodává, že si chce ještě užít svou
milovanou zahrádku a brzy si
i zajít na koncert oblíbené teplické filharmonie. ■ gz
5

ZPRÁVY
KRIZOVÉ LINKY
Tyto linky aktuálně zajišťují
koordinaci praktické pomoci
seniorům a zprostředkování
psychopomoci seniorům.
475 657 691 Krizová linka Ústeckého kraje pro seniory ke
koronaviru (denně 8:00-18:00)
704 829 502 Infolinka Krajské
hygienické stanice ke koronaviru (prac. dny 7:00–17:00)
224 972 222 Zdravotnická
linka ke všem zdravotnickým tématům (prac. dny
9:00–17:00)
475 603 390 Spirála Ústí n.
L., nonstop linka pomoci pro
osoby v krizi
800 157 157 Senior telefon,
nonstop linka důvěry pomáhá
seniorům překonat tíživé
životní situace
800 200 007 Linka seniorů,
služba pro seniory v krizi
(denně 8:00–20:00)
792 308 798 Linka pro seniory, nonstop pomoc seniorům
800 603 030 Zelená linka,
nonstop tísňová služba chrání
zdraví a životy, dává pocit
jistoty a bezpečí
800 405 060 Linka Eda, služba seniorům, kteří potřebují
hovořit o koronaviru (prac.
dny 9:00–17:00)

Na návštěvu v domovech
potřebujete test a respirátor
Ústecký kraj – Začátkem
prosince se obnovily návštěvy
v domovech pro seniory. Návštěvníci se musí prokázat negativním testem na covid-19,
jen někde mohou absolvovat
antigenní test na místě, nebo
musí doložit, že v posledních
90 dnech nákazu prodělali. Zároveň po celou dobu
návštěvy musí mít nasazený
respirátor. Ministerstvo práce
a sociálních věcí předpokládalo, že domovy seniorů budou
návštěvníky na koronavirus
samy testovat. Nakonec od
toho po nátlaku krajů upustilo. Podle vedoucí odboru
sociálních věcí kraje Petry
Lafkové to vláda domovům
nakonec nenařídila, protože
od 18. prosince začne plošné
testování občanů, které bude
bezplatné. „Takže se už ani
nepředpokládá, že by domovům byla povinnost očkovat
návštěvníky uložená,“ uvádí.
Krajům nejvíc vadilo, že domovy nemají dost personálu,
který by mohly na testování návštěv uvolnit. Například ústecký domov v Orlické
nebo domov v Kadani návštěvy netestují. „Testování
návštěvníků na místě bohužel
nejsou z personálních důvodů
proveditelná,“ řekla ředitelka
kadaňského domova seniorů
Lenka Raadová. Dodala, že

v domově zřídili bezkontaktní
potkávácí zónu, kde návštěvy
probíhají. Naopak testování
na místě nabízí chomutovský
domov pro seniory Písečná.
Denně od 13:00 do 14:00 hodin jsou v domově schopni otestovat zhruba dvacet
návštěvníků.
Ředitelé domovů pro seniory se shodují v tom, že
adventní doba je pro seniory
v domovech zvlášť náročná.
Chybí jim především blízkost
rodiny, kterou úplně nedokáží nahradit ani sebedokonalejší spojení pomocí tabletů
či telefonů. Chystáte-li se na
návštěvu, je dobré sledovat
webové stránky domovů, na
návštěvu se předem objednat

a informovat se o možnostech
testování přímo v zařízení.
Na podzim se podle Asociace poskytovatelů sociálních
služeb nakazilo v Česku 12 tisíc
obyvatel domovů pro seniorů. Celkem jich v nich pobývá
zhruba 65 tisíc. Od poloviny
listopadu měly domovy povinnost klienty testovat antigenními testy. Vrchol epidemie
byl v těchto zařízeních kolem
poloviny listopadu, kdy bylo
nakažených asi 5 000 klientů
a 3 000 zaměstnanců. Mnohá zařízení kvůli nedostatku personálu musela povolat
dobrovolníky nebo vojáky.
V současné době je nemocných
asi 3 500 klientů a zhruba
2000 zaměstnanců. ■ gz

RADA SENIORŮ
Vážení senioři, vážení přátelé,
nastává konec roku, a tak je čas se nad ním zamyslet.
V letošním roce jsme zažívali něco, co ještě nikdy předtím, a že jsme
toho už zažili hodně. Konec války, nástup komunismu v roce 1948,
vstup vojsk v roce 1968, normalizaci, vítězství demokracie v roce
1989, totální rozkrádání majetků státu za vlád po revoluci a tak dále.
Abychom nemohli chodit mezi lidi, mít zavřené obchody, restaurace,
divadla, kina, je něco nového. Nikdo ale za to nemůže, přišel vir a obrátil
milionům lidí život naruby.
Samozřejmě se to dotklo i naší Krajské rady seniorů. Nemohla se uskutečnit řada akcí, které jsme letos plánovali, například krajské sportovní
hry, velké mezinárodní sportovní hry seniorů v Mostě, krajskou oslavu
dne seniorů v divadle, slavnostní poděkování seniorům kraje za pomoc
při šití roušek a plno dalších menších akcí. Podobně na tom byly i kluby.
Nemohli jsme se scházet, jezdit na výlety. O povinnosti nosit roušky ani
nemluvě. Že to je nepříjemné je samozřejmé, ale je to jediná možnost,
jak se nákaze chránit, a myslím, že se shodneme, že zdraví nás, seniorů,
je na prvním místě. Co je nejvíce smutné, je nemožnost navštěvovat
příbuzné v domovech pro seniory. Je to velmi stresující.
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Krátce se chci dotknout letošních krajských voleb.
Máme nového pana hejtmana, nové náměstky,
novou radu a další orgány. Požádali jsme pana hejtmana o setkání, abychom ho seznámili s činností
Krajské rady seniorů a o akcích, které připravujeme
na příští rok. Co nás příští rok, pokud bude epidemiologická situace dobrá a bude shoda s vedením
kraje, čeká. Například odložený den seniorů v divadle spojený s poděkováním za roušky, pořádání mezinárodních
i krajských sportovních her a v květnu sjezd Rady seniorů ČR. Na
podzim i volby do Poslanecké sněmovny. Chci vás pouze požádat,
dobře si promyslete, kterou stranu budete volit. Volte stranu, která
je vstřícná k seniorům.
Závěrem bych vám všem chtěl popřát hodně zdraví, štěstí a pohody.
Prožijte svátky v klidu a se svými nejbližšími. Dodržujme epidemická opatření vlády, nosme roušky a straňme se velkého počtu lidí.
Věřím, že se situace zlepší a budeme opět moci se scházet a užívat
si života jako předtím.
Alois Malý, předseda Krajské rady seniorů Ústeckého kraje


SPOLU TO ZVLÁDNEME

Děti píší dopisy babičkám a dědečkům

Svět dětí a seniorů se v nelehké době snaží propojit
teplické Salesiánské středisko
nebo ústecká Severočeská vědecká knihovna. A to tou nejjednodušší cestou, prostřednictvím dopisů nebo třeba jen
obrázků s krátkým vzkazem.
Děti seniorům, senioři dětem
V projektu knihovny Dopis
babičce a dědečkovi si vzájemně vyměňují dopisy a obrázky
děti ze škol a školek s babičkami a dědečky z blízkého seniorského zařízení. Prostředníkem
jejich korespondence je právě
ústecká knihovna. Obyvatelé seniorských zařízení, kteří
v současné době mají omezenou možnost návštěv, popřípadě návštěvy zcela zakázány,
tak potěší alespoň dopisy od

dětí. Akce běží pár týdnů a do
knihovny přišlo pro seniory
už zhruba sto padesát dopisů
a ještě se zdaleka nekončí.
„Prostředníka budeme dělat, dokud budou dopisy chodit. Hlavně bychom byly rády,
kdyby přišly i nějaké odpovědi od samotných seniorů, aby
došlo k tomu, co jsme měly
prvotně na mysli. Udělat radost seniorům, kteří nemůžou teď mít návštěvy nebo jen
omezeně. Ale také navázat
korespondenční přátelství.
Časem bychom chtěli ty dopisové kontakty přenést i do
těch osobních,“ říká iniciátorka
projektu Lucie Děrkačová. Dodává, že zároveň chtějí poslat
dopisy také jednotlivým seniorům, kteří žijí osaměle. Dopisy nebo obrázky pro seniory

anebo dopisy seniorů pro děti
očekává knihovna na e-mailu:
kleinova@svkul.cz. Možné je
také poslat dopisy na adresu knihovny W. Churchilla 3,
Ústí nad Labem. V průběhu
ledna zřídí knihovna na plotě
i schránku na tyto dopisy, kam
je půjde jednoduše vhodit. Knihovníci dopisy vytisknou, vloží
do obálek, ponechají v karanténě a pak bezpečně doručí
seniorům.
Namalujte a pošlete
svého anděla
Děti z obou teplických
salesiánských středisek se
zase zapojily do akce Úsměv
do schránky. „Vytvořili jsme
pohledy a přáníčka a zároveň jsme vyzvali děti, které
nám také nějaké poslaly. Vše

doručíme do Domova důchodců v Bystřanech,“ přibližuje
Hana Machová ze Salesiánského střediska. Kromě pohledů
obdarují salesiáni klienty Domova důchodců v Bystřanech
i v Podkrušnohorských domovech Dubí a Teplice publikací
o Karlu Gottovi.
A co jiného malovat v adventním čase než anděla.
Každoroční výtvarná soutěž
Namaluj svého anděla nabírá
v této nelehké době jiný rozměr. Téma letošního už devátého ročníku je Náš domácí anděl a zúčastnit se může
opravdu každý, od dětí po seniory. Soutěž potrvá do 15. ledna 2021, kdy je možné zasílat
obrázky na adresu Salesiánské
středisko Štěpána Trochty,
Rovná 277, Teplice. ■ gz
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ZPRÁVY
TIP
Aby se brýle nemlžily
Když nosíte roušku, často se stává,
že jakmile si ústenkou zakryjete
nos a ústa, vaše brýlové čočky se
okamžitě zamlží. Jak je možné se
této nepříjemnosti vyhnout?
Babské rady hlásají, že problém lze
eliminovat díky tomu, že nanesete
tenkou vrstvu tuhého mýdla do
tvaru kříže po obou stranách skel
a rozetřete hadříkem z mikrovlákna. Směs mýdla zanechává tenký
film a brýle se tolik nemlží. Pokud
ale máte na čočkách speciální
povrchovovu úpravu, poraďte se
s optikem, abyste si brýle nepoškodili. Také je možné zkusit holicí
pěny či jarové vody. Tato řešení
sice mlžení omezí, ale nezabrání
mu úplně, navíc můžete na sklech
vytvořit šmouhy, které ztěžují vidění. Existují rovněž speciální spreje
proti zamlžování skel nebo hadříky
s protizamlžovacím efektem.
Dalším tipem je zpevnění vrchní
části roušky kolem nosu. Čím
lépe bude rouška přiléhat ke kůži,
tím méně vzduchu bude vrchem
proudit směrem k brýlím, a tím
menší mlžení způsobí. Největší
problém nastává v oblasti nosu,
proto do látkové ústenky v tomto
místě všijte kousek drátku, který
vytvarujete podle reliéfu vašeho
obličeje. U jednorázových hygienických roušek drátek už je. ■ sl

Očkovat by se měli nechat
senioři i lidé v první linii
První by měli podstoupit očkování proti
onemocnění covid-19
senioři a mladší nemocní s vážnými chorobami. Očkování by
doporučoval, i proto
že je sám senior, také
zástupce ředitelky
krajské hygienické
stanice Jozef Král. Očkování
bude dobrovolné a hrazeno ze
zdravotního pojištění.
Stále více se mluví
o očkování proti covidu.
Jaký na něj máte názor?
Osobně bych se za proočkování populace přimlouval. Přednost by měli mít
samozřejmě lidé nad 65 let
a mladší nemocní s vážnými
chorobami, jako je chronická plicní obstrukční nemoc,
vysoký krevní tlak, vážné
nemoci srdce nebo třeba lidé
s vážnou formou diabetu.
Určitě bych očkování doporučoval obyvatelům pečovatelských domovů, přednost
by měli mít i zdravotníci z první linie, pak jejich

ostatní kolegové
a personál domovů.
Dále také lidé z rizikových zdravotních
skupin, kteří jsou
koronavirem více
ohroženi. Před ostatními zájemci by měli
mít přednost také
zaměstnanci kritické
infrastruktury, jako je policie,
armáda, energetika. Prostě
ti, co se starají o to, abychom
mohli dále fungovat. No
a pak zbytek obyvatel.

Už teď je jisté, že to nebudou Vánoce, jak jsme na
ně zvyklí. Předpoklad byl, že
počet nakažených bude klesat, ale ono se to zase tak moc
neprojevilo. Spíše naopak.
Takže během Vánoc a na Silvestra s určitými omezeními
počítat musíme. Jako lékař
bych doporučil, abychom ta
omezení podstoupili, základní protiepidemická opatření dodržovali. Už jen proto,
aby příští rok byl už lepší než
tento.

Necháte se naočkovat?
Sám jsem v seniorském
věku, je mi osmašedesát let,
takže já bych se určitě očkovat nechal. Proočkování nám
pomůže. Samozřejmě vždy
se můžou po aplikaci vyskytnout komplikace, ale to je
minimum v porovnání s tím,
co pozitivního nám ta vakcína přinese. Doporučil bych to
všem.

Čeká nás třetí vlna?
Třeba v období
takzvaných chřipkových
epidemií?
Nemáme vyhráno, pohybujeme se v neprobádaných
vodách, takže bych jen spekuloval. Je to nové onemocnění
a zatím o něm nemáme žádné
velké poznatky, jak se bude
chovat. Takže těžko předpovídat. Ale určitě to záleží na
našem chování. Dodržovat
tři R: roušky, ruce, rozestupy
– je to nejmenší, co můžeme
udělat. ■ sl

Vánoce jsou za dveřmi,
jaké letos ve stínu
pandemie budou?

Neprožíváme lehké období, ale musíme se s tím poprat
Nový náměstek hejtmana Ústeckého kraje pro oblast
sociálních věcí Jiří Kulhánek
je ve funkci jen několik málo
týdnů a už musí řešit koronavirus v domovech pro seniory,
ale i tolik potřebné finance na
chod sociálních služeb.
Je v Ústeckém kraji
dostatek domovů
pro seniory, a tím
pádem dostatek míst
v domovech?
Jsem ve funkci teprve krátce
a doufám, že tomu tak je. Zřizovatelem domovů pro seniory
jsou většinou města, která se
o své spoluobčany v drtivé většině případů starají vzorně.
Co považujete v oblasti
seniorů za důležité?
Člověk, který dospěje do
seniorského věku a předtím celý život poctivě pracuje, si zaslouží odpočinek
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a v případě potřeby kvalitní
lékařskou péči. Ideální je, aby
senioři mohli žít aktivní život
v bezpečí a klidu a nemuseli
se stresovat, co s nimi bude
v dalších letech.
Je na seniory v kraji
dostatek peněz? Na co
konkrétně putují?
Finanční prostředky poskytuje na provoz domovů pro
seniory a na další sociální služby v této oblasti stát prostřednictvím Ministerstva práce
a sociálních věcí. Zda jich bude
dostatek, ukáže měsíc leden,
kdy se má rozhodnout o výši
příspěvku pro sociální služby
na náš kraj. Já doufám, že se
nebude opakovat situace, která zde byla před dvěma lety,
kdy peněz přišlo méně. Naši
předchůdci pak složitě jednali
s ministerstvem o dofinancování sociálních služeb v Ústeckém kraji. Finanční prostředky

putují například na provoz
domovů pro seniory, na mzdy
zaměstnanců, kteří o seniory
pečují, a také na řadu dalších
služeb.
Kolik peněz na seniory by
bylo ideální?
Tolik, aby zřizovatelé zařízení pro seniory nemuseli
doplácet velké částky ze svých
rozpočtů, a udrželi tak potřebné služby na co nejlepší
úrovni.
Jak podle vás zvládají
v domovech pandemii
koronaviru?
Na jaře se řada našich zaměstnanců uzavřela s našimi
seniory ve svých domovech
a na úkor svých rodin se o seniory postarali. Na podzim
je situace ještě náročnější,
protože nakažených je násobně více než na jaře, i přes
to všechno naši zaměstnanci

obětavě pomáhají a řeší
všechny potřeby našich seniorů, aby zabránili co nejvíce
tomu nejhoršímu. Pro nikoho
z nás to není lehké období,
ale musíme se s tím poprat
sami a jsem přesvědčen, že to
zvládneme.
Jak vidíte budoucnost
domovů pro seniory
v Ústeckém kraji?
Určitě se budeme snažit
společně s obcemi vytvořit
co nejlepší podmínky pro život našich seniorů po všech
stránkách. ■ gz

BABIČKA ROKU

Přípravu Babičky málem zhatil koronavir

Jak jste se vlastně na
soutěž připravovala?
Popravdě ani moc ne. Já
totiž na jaře prodělala covid se
středně těžkým průběhem. Ale
i když jsem se vyléčila, tak se až
dosud potýkám se zdravotními
potížemi, které jsem před nákazou neměla. Mám dechové
potíže, bolesti v kříži, našli mi
arytmii a beru léky na ředění
krve. Takže jsem se moc připravovat nemohla. Ale během
vystoupení jsem se snažila, aby
to na mně nebylo poznat.
Sledujete zprávy
a informace o šířící se
pandemii?
Ano, a dokonce jsem zařazena do studie, která covid zkoumá. Už jsem se dvakrát zúčastnila různých vyšetření a čeká
mě to ještě jednou.
V celostátním finále
Babičky to nevyšlo, ale
vyhrála jste krajské kolo.
Čekala jste stupně vítězů?
Nebyla jsem si jistá. Věděla jsem, že mám povedené

květiny, dárky. Nemůžu si
vůbec na nic stěžovat. Ústí se
opravdu vyznamenalo. Jen mi
chybělo publikum, to bylo znát
hodně.

vystoupení. Jmenovalo se veselá uklízečka a šlo o humornou scénku, ve které jsem měla
roli uklízečky. Měla jsem na to
oblečení jako pravá uklízečka
a jeden kolega mi dělal sparing
partnera. Myslím, že porotu
zaujalo právě to, že šlo o vtipnou scénku, to tam nikdo jiný
nedělal. Ale do poslední chvíle
jsem tomu moc nevěřila.

Jak se vám coby seniorce
vlastně na severu Čech
žije?
Já žiju 73 let v Mostě, mám
ráda celý Ústecký kraj. Chatu
máme v Českém středohoří.
Na Moldavu jezdím na běžky. Vlastně jen mi tady chybí
moře (smích). Jsem spokojená. Jediné, co mi život
ztrpčuje, tak jsou skupinky
nepřizpůsobivých, které se po
Mostě toulají nebo se houfují
v obchodech.

Byla tréma?
Byla velká. Já jsem vždy
okoukla, co mají za vystoupení
kolegyně. Řekla jsem si no tak
snad. Nervozita tam byla.
Která z disciplín v soutěži
byla pro vás nejtěžší?
Popravdě vůbec žádná.
Rozhovor mi problémy nedělal, protože jsem upovídaná (smích). Scénka mě bavila
a problém nebyla ani přehlídka v šatech. Pro módní
přehlídku jsem si vše pečlivě
vybrala. Šaty i boty mi půjčila
maminka moderátora Babičky
roku Vládi Hrona. Zrovna šaty
měla na jeho svatbě. My jsme
dlouholeté kamarádky. Dokonce to Vláďa i během moderování soutěžního odpoledne
vyzradil (smích).
Řekla jste si po vystoupení
ostatních babiček, tak ta je
dobrá?
To víte, že jo. Dokonce, když
už se vyhlašovalo a proběhla

bronzová a stříbrná babička,
tak jsem koukala, jak korunky ubývají. Už tam zbyla jen ta
jedna zlatá, tak si říkám, to už
není šance. Já si myslela tak
na ten bronz. Když vyhlásili
mě, tak jsem byla v šoku a málem jsem se radostí rozbrečela. Opravdu mě to překvapilo
a hrozně moc potěšilo.
Kdo vás do soutěže
přihlásil a litovala jste
třeba, že jste do toho šla?
Přihlásil mě manžel a nelitovala jsem ani chvilinku. Moc
se mi to líbilo, krásná výprava,

Je současná generace
jiná, než byla ta vaše?
Určitě ano, my se uměli lépe
bavit. Teď jsou mladí víc u mobilů a počítačů. My měli to
mládí lepší, takové zábavnější.
Jaké máte tipy na udržení
pozitivní mysli a dobré
nálady?
Člověk musí být pozitivní.
Velké panice nepropadám. To
víte, že mi teď chybí společnost. Chodím teď jen tam, kam
musím. Přeci jen se teď víc bojím. Covid bych znovu dostat
nechtěla. Přece jen jsem ráda,
že jsem se z toho dostala, podruhé by to už tak dopadnout
nemuselo. ■ gz
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Babička Ústeckého kraje
2020, třiasedmdesátiletá Mostečanka Ilonka Šnorychová,
sice v celostátním finále soutěže, které se konalo koncem listopadu v Olomouci, na stupně
vítězů nedosáhla, optimismus
však neztratila. Do podobné
soutěže by klidně šla znovu.
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Z METROPOLE KRAJE

Největší betlém
mají v Krásném Březně

Místnost pro návštěvníky se otevřela
V našem Domově pro seniory v Krásném Březně byla
zřízena návštěvní místnost,
která významně pomůže zlepšit sociální kontakty klientů.
Tato místnost, která je pro
návštěvy přístupná rovnou
z venku, a tedy se pak nemusí vcházet do domova, má
spoustu výhod.

Využít pergolu pro letní
posezení se rozhodli v našem
Domově pro seniory v Krásném Březně i v zimě. Pomocí
kulis a slaměných soch se přeměnila na nádherný betlém,
který mohou obdivovat klienti
DPS Krásné Březno hlavně
večer, kdy je nasvícen a na
střeše mu vévodí betlémská
hvězda. Troufáme si říci, že je
to jeden z nejhezčích betlému v širokém okolí, a vedení
DPS patří dík za to, že se snaží
v této nelehké době klientům
navodit vánoční atmosféru.
Pohled na tento betlém vykouzlí nejeden úsměv.

Návštěva je umožněna v návštěvní místnosti, která má
samostatný vchod napravo od
hlavního vchodu do budovy a za skleněnou přepážkou
zaručující setkání bez rizika nákazy. Termín návštěvy
je potřeba si dohodnout dle
níže uvedených pravidel pro
rezervaci.

PRAVIDLA

• Počet osob je dán velikostí návštěvní místnosti (cca 4 osoby).
• V průběhu návštěvy je zakrytí dýchacích cest vaší odpovědností
a volbou.
• Pro návštěvu není třeba doložit vyšetření na přítomnost viru
SARS CoV-2.
• Do návštěvní místnosti se vstupuje bez vyzvání v dohodnutý čas.
• Komunikace probíhá částečně prostřednictvím komunikátoru,
návštěva hovoří do mikrofonu a klientovi je hovor
zprostředkován po zesílení reproduktorem. Hovor od klienta
k návštěvě je slyšet pouze přes sklo. Duplexní provoz se dle
dosavadní zkušenosti neosvědčil.
• Do areálu domova je zamezen vjezd vozidel, s výjimkou vozidel
převážejících osoby s průkazem ZTP nebo ZTP/P, k parkování
tak použijte parkoviště v okolí domova.
• Bez rezervace termínu návštěvy nebude návštěva uskutečněna.

Více informací na: http://www.dpskb.cz/

Poděkování za pomoc v době koronavirové krize
Vážení přátelé, pracovníci domovů pro seniory,
pečovatelské služby, odborů magistrátu města,
dobrovolníci i Vy všichni ostatní, kteří jste se během druhé
koronavirové vlny podíleli na zvládnutí nákazy. Přijměte
můj velký dík za to, co jste pro město a svoje spoluobčany
udělali. Zasloužíte si naše velké uznání, bez Vaší pomoci
by se město a jeho příspěvkové organizace pečující
o nejrizikovější skupiny obyvatel neobešly.
Děkuji Vám za to.
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RODÁCI
NARODILI SE V ÚSTECKÉM KRAJI

Zuzana Bydžovská | Most
V Mostě se v roce 1961 narodila
oblíbená česká herečka Zuzana Bydžovská. Po ukončení studia Státní
konzervatoře v Praze se Zuzana
Bydžovská stala členkou hereckého
souboru Divadla Na zábradlí. V letech 1990–2000 byla v angažmá v Národním divadle. Od roku 2000 je zpět v Divadle Na zábradlí.
Vidět ji můžete ale i v pražských divadlech Ungelt
či Kalich. Ona sama se považuje spíše za divadelní herečku. V obecném povědomí je ale i díky
řadě filmů a seriálů. Mohla zde uplatnit své charakterní herectví. Za vedlejší roli matky jednoho
z hlavních hrdinů ve filmu GYMPL (2007) získala
Českého lva. To samé ocenění si odnesla za hlavní roli ve snímku Venkovský učitel (2008).
Václav Kozák | Vrbno nad Lesy
Ve Vrbně nad Lesy v okrese Louny
se narodil Václav Kozák – český
sportovec, veslař, skifař, mistr Evropy a olympijský vítěz z LOH 1960
v Římě. S veslováním začínal v mládí
v Roudnici na Labem a stal se juniorským mistrem Československa. Po ukončení
své závodnické kariéry pracoval jakožto voják
z povolání a trenér v pražské Dukle. V roce 1991
byl z armády propuštěn a penzionován v hodnosti podplukovníka. V závěru svého života podlehl
alkoholismu a skončil jakožto bezdomovec, zemřel v zapomění v domově důchodců v severočeském Terezíně.
Milan Hejduk | Ústí nad Labem
Jeden z nejúspěšnějších českých hokejistů Milan Hejduk pochází z Ústí
nad Labem. Narodil se tu v roce
1976. S hokejem začínal v Ústí, ale
následně přešel do Teplic. Svoji

profesionální kariéru zahájil roku 1993 v extraligových Pardubicích, kde se mu velice dařilo,
a probojoval se až do finále play-off. V extralize
byl oceněn jako nejlepší nováček sezóny 1993–94.
Od roku 1998 hrál NHL v dresu Colorada Avalanche, kde byl po první sezóně nominován na cenu
Calder Trophy pro nejlepšího nováčka. S tímto
klubem získal v roce 2001 Stanley Cup. Úspěchy slavil i dál. V roce 2003 získal v NHL Maurice
Richard Trophy pro nejlepšího střelce. Největší
úspěch slavil spolu s českou národní reprezentací
na Olympijských hrách v japonském Naganu.
Miroslav Stingl | Bílina
Cestovatel a populizátor původních obyvatel Ameriky Miroslav
Stingl pochází z Bíliny. Jeho otec
pracoval jako důlní inženýr. Rodina se ale po obsazení pohraničních oblastí Československé
republiky musela vystěhovat. Po válce se rodina
usídlila v Karlových Varech. Po únoru 1948 ještě jako neplnoletý se spolužáky šířil protistátní
letáky, odsouzen byl k podmíněnému trestu.
Vystudoval mezinárodní právo na Filozofické
fakultě Univerzity Karlovy, poté dálkově tamtéž
vystudoval etnografii. Následně pracoval v Akademii věd, kde odpovídal za výzkum mimoevropských národů, jejich kultur a umění. Během
badatelské činnosti týkající se mimoevropské
etnografie se Miloslav Stingl zúčastnil několika
náročných výzkumných cest, zejména k původním obyvatelům Ameriky a Oceánie.
Jiří Bartoška | Děčín
Děčínským rodákem je oblíbený
český herec Jiří Bartoška. Tři roky
působil i v ústeckém Činoherním
studiu. Od konce sedmdesátých
let do začátku devadesátých byl
pak členem Divadla Na zábradlí
a následně do poloviny devadesátých let Divadla Bez zábradlí. Herecké zkušenosti získával
nejprve ve studiových divadlech, záhy se prosadil svým výrazným zjevem a provokativním
projevem, který uplatnil v rolích na divadle, ve

filmu i v televizi. V letech 1994–98 působil jako
prezident Nadace Film-Festival Karlovy Vary
a od roku 1998 zakladatel a poté prezident a.s.
Film Servis, která se podílí na organizaci Mezinárodního festivalu v Karlových Varech.
Alois Klar | Úštěk
V Úštěku se v roce 1763 narodil
první ředitel Klárova ústavu pro
slepce – Alois Klar. Byl to filolog,
pedagog a filantrop, profesor
pražské univerzity a děkan filozofické fakulty. Po studiu v Litoměřicích studoval na pražské univerzitě klasické
jazyky a roku 1782 získal doktorát filozofie.
Roku 1786 se stal profesorem gymnázia v Litoměřicích, kde působil také jako katecheta.
Roku 1806 byl jmenován profesorem řečtiny
a klasické literatury na pražské univerzitě. Mezi
jiným zde zavedl velmi oblíbená cvičení v rétorice a deklamaci básní, kam docházel i Karel
Hynek Mácha. Klar byl patrně první, kdo Máchu
v jeho básnické činnosti povzbudil a patrně
i hmotně podporoval. Mácha si ho velice vážil
a věnoval mu báseň. Vedle této činnosti učitele
se Klar – sám tělesně postižený – po celý život
věnoval dobročinným činnostem, zejména péči
o nevidomé.
Jiří Žáček | Chomutov
Z Chomutova pochází básník Jiří
Žáček. Narodil se tu v roce 1945
a dětství prožil v nedalekém
Prunéřově. Žáček je známý také
jako autor učebnic. Jeho Slabikář
a Moje první čítanka s ilustracemi
Heleny Zmatlíkové získaly několik ocenění. Je
také tvůrce dětské poezie, rozhlasových a divadelních her. Některé jeho říkanky už téměř
zlidověly. Do roku 1991 pracoval jako redaktor
nakladatelství Československý spisovatel. Od
roku 1994 je na volné noze. V roce 2011 dostal v Bratislavě za své básnické dílo Cenu Jána
Smreka, a zařadil se tak k laureátům této prestižní slovenské ceny. Žije v Praze, je ženatý. Má
dvě děti a tři vnoučata. ■ dam
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Města a obce v Ústeckém kraji se mohou pyšnit
řadou čestných nebo alespoň populárních či zajímavých rodáků. Víte, které osobnosti ze světa
sportu, kultury, ale třeba i medicíny pocházejí
ze severu Čech?
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ROZHOVOR

Josef Dvořák: Odložme všechna trápení to
Komediální herec, dabér a moderátor Josef Dvořák se
jako důchodce necítí. Rád sportuje a udržuje si dobrou
kondici. Vůbec byste nehádali, že za dva roky oslaví
osmdesátku. Chtěl být mořeplavec, nakonec ale, pro
radost nás všech, začal hrát a hraje dodnes. Prezident
mu letos udělil státní vyznamenání.
GABRIELA ZLÁMALOVÁ
Vyrostl jste v Kadani,
působil jste v ústeckém
Kladivadle. Jak na ty roky
vzpomínáte?
Hned po válce se celá naše
rodina přestěhovala z Vysočiny do Kadaně. Tam jsem
chodil do školy, vyučil jsem se
a šťastnou náhodou se potkal
s Kladivadlem. Bylo to úžasné
autorské divadlo a jeho šéf Pavel Fiala mi nabídl spolupráci. Dostal jsem malou roličku
ve hře „Máslo“, netušil jsem,
že se jedná vlastně o konkurz
a byl jsem přijatej. V pětašedesátém roce Kladivadlo dostalo nabídku vystupovat pod
hlavičkou Státního divadla
v Ústí nad Labem a to pro mě
znamenalo stěhování.
Vracíte se k nám na sever
Čech, máte tu třeba ještě
rodinu, přátele?
V Kadani bydlí moje dcera
Monika Andělová s rodinou.
Ona pracuje v tamním Domově pro seniory a čas od času
mě přemluví, abych jejich
sympatické staříky navštívil a povyprávěl si s nimi. Na
druhém konci Kadaně bydlí
moje neteř Dáška.
Zmiňujete návštěvy
kadaňského domova, tam
chodíte docela často?
Ano, stal jsem se totiž patronem Domova pro seniory
v Kadani. Tam se vracím rád
a vždy jsou ta setkání s místními staroušky krásná.

Chtěl jste být vždy herec?
A přemýšlel jste někdy
o tom, co byste dělal,
kdybyste hercem nebyl?
Já vlastně nikdy hercem
být nechtěl. Chtěl jsem jezdit
po moři, být automobilovým
konstruktérem, ale dopadlo to
jinak. Kladivadlo mě vytrhlo
ze snění a nabídlo mi za to nakouknout do světa.
Měl jste to štěstí hrát
s mnoha legendami.
Hrál jste stovky rolí. Na
jakou roli a na koho rád
vzpomínáte?
Ano, natočil jsem stovky
rolí, ale nedokážu se extra pro
jednu rozhodnout. Některé
snadno zapadly, ale velká řada
jich utkvěla divákům v paměti. Takže bych se spíš vašich
čtenářů zeptal já…, která role
byla podle vás nejlepší?
Každý rok se v televizi
reprízuje seriál Hospoda.
Jak na toto natáčení
vzpomínáte?
Vzpomínám (smích),
protože kolem naší chalupy
v Českém ráji proudí spousta
turistů a někteří na mě volají přes plot „Kachna, jak se
máš?“, Takže vidíte, že mám
denně seriál připomínaný
vděčnými diváky.
Vodník. To je postava,
kterou vám nikdo
neodpáře.
V muzikálu Divotvorný hrnec je hlavní postava vodník
Čochtan. Text téhle vodnické

PROFIL
Josef Dvořák se narodil 25. dubna 1942
v Horní Cerekvi, vyrostl v Kadani, působil
jako herec v ústeckém Kladivadle i v divadle
Semafor, kde hrál třeba s Jitkou Molavcovou nebo Jiřím Suchým. V roce 1990 vznikla
Divadelní společnost Josefa Dvořáka. Znám
je hlavně z oblíbených seriálů, hrál například
v Nemocnici na kraji města, Rozpaky kuchaře
Svatopluka, Arabela nebo Návštěvníci. Svůj hlas propůjčil mnoha
večerníčkům. Josef Dvořák je počtvrté ženatý a má tři dcery.
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S manželkou Jájou slaví Josef Dvořák Vánoce na chalupě. Foto: archiv JD

legendě nádherně napsal Jan
Werich. A napsal ho nepřekonatelně. Mám tu možnost
si Čochtana zahrát v naší divadelní společnosti, takže tím
pádem po žádném jiném hastrmanovi nepokukuju.
A klasika jsou vámi
namluvené večerníčky…
Kouzlo těchto večerníčků
není pouze mojí zásluhou. Při
natáčení jsme se scházeli s panem režisérem Bedřichem,
autorem hudby Petrem Skoumalem a výtvarníkem, naším
kamarádem Vladimírem Jiránkem. V téhle partičce se
zrodily hlasy králíků Boba
a Bobka a Maxipsa.
Letošní rok je
poznamenán
koronavirem. Co děláte,
když nemůžete hrát nebo
točit?
Pandemie nás zamkla na
chalupě a každý chalupář vám
potvrdí, že na chalupě se nebudete nikdy nudit. Špacíry,
štípání dříví, sekání trávy,
opravy na baráku, položení
nové střechy, oprava komínů,

oprava příjezdové cesty a čas
od času vyjedu natáčet Humoriádu do pražského rozhlasu.
Na co nás můžete pozvat,
až se zase začne hrát?
Na repertoáru máme v současné době dvě hry S Pydlou
v zádech a Čochtan vypravuje.
A co vlastně máte raději?
Divadlo nebo natáčení?
Na prvním místě vždycky
bylo a je divadlo. Dívat se do
očí diváků je daleko větší zážitek než zírat do kamery. Víte,
jaká je to radost, když se po
představení lidi zvednou a začnou tleskat.
Ve svém věku už
jistě máte nárok na
odpočinek, ale prozradíte
nám, na čem pracujete,
co připravujete?
V důchodu jsem prý už
řadu let. Ale vůbec si nevzpomínám na okamžik, kdy jsem
se důchodcem stal. Snažím
se udržet si co nejlepší kondici. Takže rád hraju tenis,
ale v současné době, když
jsou kurty zavřené, tak hraju

ROZHOVOR

ohoto roku do odpadkového koše
zápasy jenom v duchu. A stejně tak i trénuji. Poslední dobou vyhrávám jeden zápas za
druhým. Kéž by to tak zůstalo
(smích).
Ohlížíte se za něčím ve
vaší kariéře s nostalgií?
Máte ještě nějaké přání,
které byste chtěl, aby se
vám splnilo?
Nostalgie není na programu. Okolo nás je tolik věcí,
které jsme ještě nestihli. Jako
jsou filmy, knihy nebo cestování. Takže naším cílem je
udržet se v dobré pohodě.
Co říkáte na to, že se pan
prezident rozhodl vám
udělit státní vyznamenání
za zásluhy v oblasti
umění? A co na to říkali
vaši nejbližší?
Nečekal jsem to, že takové
vyznamenání dostanu. Ocenění pana prezidenta si velice
vážím a můžu říct, že celá
moje početná rodina se radovala se mnou. Pro vyznamenání si příští rok rád půjdu.
A s manželkou si ten večer
patřičně užijeme.
Blíží se Vánoce, jak je
Josef Dvořák slaví?
Na chalupě. Vánoce ve
městě si už vůbec nedovedu
představit. Jenom nám poslední roky chybí sníh a mráz
a půlnoční chumelení.
Jak to máte s dárky?
Kupujete je předem nebo
třeba na poslední chvíli?
Dárky jsou můj největší
problém (smích). Do poslední chvíle nevím komu a co,
protože žiju v přesvědčení,
že všichni už všechno máme.
A tak na poslední chvíli
brouzdám Mladou Boleslaví
a každému koupím nějakou
pozornost. Ono to prostě bez
těch balíčků pod stromečkem
nejde.
Co byste našim čtenářům
popřál do roku 2021?
Aby všechno trápení odložili s kalendářem tohoto roku
do odpadkového koše a s novým rokem všichni omládli, zkrásněli a začala se jim
každým dnem plnit všechna
jejich přání.

V roli vodníka Čochtana je Josef Dvořák bezkonkureční. Foto: archiv JD
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Vánoční tvoření
v Meziboří
Doháníme ztracený čas, během kterého jsme se nemohli
scházet a vyrábět vánoční dekorační předměty. Dnes jsme
se po delší odmlce sešli v omezeném počtu a dbali na dodržení bezpečnostních předpisů.
Ale už nám to tvoření chybělo
a navíc, Vánoce se blíží. Dnes
jsme vyráběli vánoční skřítky,
někteří z nás připravovali polotovary na příští tvoření a pokračovaly „ stavební práce“ na
dokončení vánočního kostela
z papírového kartonu.
■ Domov sociálních služeb

Meziboří

Psí kusy ovčáka
Barneyho

Ještě před uzavřením domova jsme si užili povídání
a ukázku výcviku australského
ovčáka Maximiliána Barneyho
III. Senioři byli velmi překvapeni, když je ovčák s honosným jménem navštívil. Předvedl nám, co umí, a byl to moc
hezký zážitek.
■ Domov důchodců

Roudnice nad Labem

Obrázky od dětí
potěšily seniory v Dubí
Děti z teplické mateřské školy
v Jugoslávské ulici namalovaly pro
naše seniory
nádherné obrázky
nebo spíše
obrazy. Při
předání obrázků měly
nacvičené krásné písničky
a upekly vynikající buchtu. Obrázky jsou opravdu krása, která
udělala neskutečnou radost.
Moc děkujeme.
■ Podkrušnohorské domovy

sociálních služeb Dubí
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Už chceme zase
chodit na výlety
Zřejmě na poslední letošní
organizovaný výlet jsme vyšli
od železniční stanice Zahrádky
v počtu 17 turistů po nedávno vyznačené cestě, vedoucí
nejprve romantickým Pavlíniným údolím. Za osadou
Nový Svět jsme vystoupili na
Skleněný vrch (356 m), na jehož vrcholu je mnoho skalních
útvarů. Posíleni svačinou jsme
pokračovali do obce Kvítkov,
před kterou jsme minuli stejnojmenný skalní hrad. Za obcí
jsme si udělali druhou odbočku k barokní soše sv. Barbory,
od které je krásný rozhled na
Českolipsko. Poslední odbočení nás čekalo u skalní vyhlídky
Hanlův kámen a nepatrných
zbytků Robečského hrádku.
Pak už následoval jen sestup po
Pekelných schodech k Dolnímu
Pekelskému rybníku a konečná
zastávka MHD v Dubici. Zde

skončila oficiální část výletu.
Vzhledem k dostatku času se
však většina účastníků rozhodla prodloužit si trasu o 6 km
navíc a vrátila se oblíbeným
údolím Peklo do Zahrádek.
Ostatní podle plánu odjeli busem do České Lípy. Výlet byl
původně zařazen do akce Dny
zdraví 2020.Vzhledem k momentální problematické situaci
se jej však z řad veřejnosti nezúčastnil nikdo. I tak jsme prožili krásný podzimní den a kromě krásných zážitků při pobytu
na zdravém vzduchu si mnozí
přinesli i plné tašky hub. Věříme, že „covidový stav“ nebude
trvat dlouho, a do té doby nám
zbývá chodit na výlety případně jen v malých skupinkách.
Příroda, zvláště les, je nyní tím
nejlepším lékem proti stresu
a strachu.
■ Turisté z

Litoměřic

Taxík Maxík vyrazil do ulic
Senioři nad 70 let a zdravotně handicapovaní můžou
za zvýhodněnou cenu 30 korun za jednu jízdu po městě
využít služeb Taxíku Maxíku.
Ten jim usnadní cestu k lékaři, na úřad či nebo na nákup.
Hlavní podmínkou využití
zvýhodněného taxíku je trvalé
bydliště v Čepirozích, Mostě, Rudolicích, Souši, Starém
Mostě, Velebudicích anebo
Vtelně. Zájemci si mohou
službu objednávat telefonicky a e-mailem, na telefonním

čísle 778 767 676, na adrese
taxikmaxik@dpmost.cz nebo
osobně u dopravce, a to vždy
nejméně jeden pracovní den
předem od 7:00 do 15:00
hodin. Provozovatelem je
Dopravní podnik měst Mostu
a Litvínova. ■ Most

Chotěšovští slaví advent
v nové jídelně

Chotěšovští se těší z nově
zrekonstruované jídelny, kterou
jen umocnila nádherná sváteční výzdoba. Adventní oslavy
a veselí jsou v plném proudu.
Podívejte se na fotogalerii.
■ Domov sociální péče Chotěšov

O koupi dárečku
byl velký zájem

Protože jsme během roku
vytvořili spolu s našimi klienty
mnoho výrobků, které jsme
letos neměli možnost prodávat
na trzích, rozhodli jsme se je
prezentovat v našem domově. Obyvatelé domova i personál si tak mohli prohlédnout
a nakoupit různé dekorace či
dárečky pro své blízké. K dispozici byly vánoční dekorace
a vizitky, drobné hračky, malované tašky, ručně vyráběná
mýdla, pohankové polštářky
a mnoho dalšího. Prodej se
uskutečnil na dvou patrech domova a ze strany klientů i personálu byl o něj velký zájem.
■ Domov pro seniory
a Pečovatelská služba v Žatci

Podbořanské potěší ovoce, sušenky i kosmetika
V letošním roce jsme se bohužel nezúčastnili celorepublikové akce Ježíškova vnoučata, a to z důvodu probíhající
epidemie. Vzhledem k četným
dotazům z řad veřejnosti jsme
se ovšem rozhodli oslovit vás
s prosbou o obdarování našich
klientů v době Vánoc. Tedy
mírná modifikace akce „Ježíškova vnoučata“. Pokud byste
měli zájem stát se na chvíli Ježíškem a obdarovat naše klienty
drobným dárkem, tak je možné vybrat z níže přiloženého

seznamu věci a tyto donést,
případně poslat do Domova.
My je následně dle individuálních potřeb klientů rozdělíme
do balíčků tak, aby dárek odpovídal potřebám obdarovaného.
Dárky lze věnovat do 21. 12., tak
abychom vše stihli zabalit a připravit na Štědrý den. Drobným
dárkem nesmírně potěšíte,
a „způsobíte“ tak radost obdarovaným. Letošní rok byl pro
naše klienty velmi náročný. Zákazy, omezení, nemožnost vídat
se s blízkými a další výzvy, které

snášeli velmi statečně. Za jejich
odvahu a trpělivost jim patří
veliké díky, které lze realizovat
i prostřednictvím drobného
dárku.
Obyvatele našeho Domova
potěší například: sušené ovoce (meruňky, jablka), čokolády (hořké, mléčné), sušenky
(esíčka, kávenky), dia sušenky,
sprchové gely, šampony, tělová
mléka, vlhčené ubrousky a podobně. Děkujeme vám!
■ Za tým Domova

ředitel Kamil Hajný

Z KLUBŮ

Voňavé koblížky
zpříjemnily odpoledne

Vlastnoručně usmažené
voňavé koblížky chutnají nejlépe. O tom něco vědí senioři
z domova v České Kamenici,
kteří si výborné koblížky plněné marmeládou vyrábí rádi.
A nezahálíme ani v průběhu
smažení, kdy stíháme nakrájet
i jablíčka na křížaly.
■ Domov pro seniory
a pečovatelská služba
Česká Kamenice

Relaxační pobyt se
seniorům vydařil
Letošní rok byl s covidem
velmi náročný. Všechny naše
aktivity na jaře a nyní již opět
do října musely být zrušeny.
Přesto nám trochu štěstí přálo a my mohli v červnu odjet
na týdenní relaxační pobyt.
Třicet sedm seniorů si užilo
krásný týden v příjemném
prostředí. Ubytování pěkné, dobré jídlo, vstřícný pan
vedoucí i personál. Každý
den jsme se vydávali na procházky kolem řeky Berounky
a pozorovali vodáky. Využili
jsme i místní, dobře vybavený
sportovní areál k uspořádání
„sportovních her“. Soutěžilo

se v šesti disciplinách a zúčastnili se jich všichni účastníci pobytu. Vydali jsme se
i do okolí na turistickou vycházku na zříceninu hradu
Libštejn a Krašov. Z hradeb
byly nádherné výhledy do
údolí Berounky. Autobus nás
zavezl do historických objektů Mariánská Týnice, Kralovice i na zámek Zbiroh. Všichni
účastníci pobytu byli velmi
spokojeni a již nyní se těší na
další pobyt v roce 2021. Můžeme všem pobyt v Liblíně
vřele doporučit.
■ Za děčínské seniory
Helena Ryšavá

Nadílka vykouzlila
úsměvy na tvářích
Rok 2020 není pro seniory jednoduchý. Jsme proto
moc rádi, když jim můžeme vykouzlit úsměv na tváři.
Rozhodli jsme se proto pro ně
udělat mikulášskou nadílku.
Byl to skvělý nápad a během
adventu chystáme i další tematické akce.
■ Domov

důchodců Bystřany

Nejhezčí balkón
je na Bukově

Město Ústí nad Labem
uspořádalo druhý ročník
soutěže TOP květinové Ústí
2020. Do soutěže se mohli
přihlásit občané města starající se o svůj balkón, lodžii,
terasu nebo předzahrádku,
kde pěstují kvetoucí rostliny
či keře. Štěstí zkusila i naše
klientka Domova pro seniory Bukov se svým barevně
rozkvetlým balkónem. Paní
Fritzová, která letos na jaře
oslavila úctyhodných 90 let,
bydlí v DPS Bukov již deset
let a květiny si na balkóně
svého pokoje pěstuje po celou
dobu. Letos její dceru napadlo vyfotit snahu své maminky a poslat fotku květinové
výzdoby do této soutěže. Jaké
bylo překvapení, když paní
Fritzová soutěž v kategorii
Balkón, lodžie vyhrála! Naší
seniorce velmi blahopřejeme a přejeme pevné zdraví a krásně rozkvetlý balkón
i příští rok.
■ Dana Muziková,
Domov pro seniory Bukov

Nová Kia STONIC za akčních 359 950Kč skladem v KIA ÚSTÍ!

realcentrum cars s.r.o.

REALCENTRUM Cars s. r. o., Podhoří 374/2a, 400 10 Ústí nad Labem
tel: 472 744 039, e-mail: kia.prodej@realcentrum.cz
web: www.kia-usti.cz
SL20201204

Kombinovaná spotřeba a emise CO2 (NEDC 2.0). Kia Stonic: 4,1-5,4 l/100 km 94-123 g/km. Reprezentativní příklad financování Stonic Comfort 1.2 DPI s programem Kia s 0% navýšením; pořizovací cena 359 980 Kč vč. DPH, výše úvěru 233 987 Kč, akontace 35 % (125 993 Kč);
pevná úroková sazba 0,00 % pa., RPSN 8 % p.a.; měsíční (1.-48.) splátka úvěru 4 875 Kč, měsíční splátka pojištění HA 747 Kč, POV 506 Kč; poplatek za poskytnutí úvěru 2 340 Kč; délka úvěru 48 měsíců. Celková částka k uhrazení (jistina, úrok, hav. pojištění, pov. ručení, poplatek):
296 484 Kč, pojištění sjednáno u pojišťovny ALLIANZ. Nabídka je určena pro individuální zákazníky - spotřebitele na nákup jednoho vozu. Pro fyzické osoby podnikající a právnické osoby akontace možná od O %. Pro fyzické osoby nepodnikající akontace možná od
20 %. Podmínky pro firmy a podnikatele žádejte u autorizovaných dealerů Kia. Vyobrazení vozu je pouze ilustrativní a může obsahovat doplňkovou výbavu. Pro bližší informace navštivte www.kia.com. Nabídka platí do 31.12.2020.
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Radostné chvilky seniorů
v karanténě v Milešově

I přes náročnou karanténu,
která už několik týdnů sužuje
Domov důchodců Milešov, si
tam umí udělat veselé a radostné chvilky. Díky projektu Výzva
- Úsměv do schránky senioři
tráví odpoledne čtením milých
pohledů a dopisů, které jim
chodí doslova z celé republiky.
Zapojilo se Ostravsko a Plzeňsko, ale také Znojmo, Zlín,
Kadaň, Velemín, Praha i Havířov. Děláte seniorům velkou
radost, tak posílejte dál. Adresa: Domov důchodců Milešov,
Milešov 1, Milešov – Velemín,
411 32.

Domov prošel dezinfekcí
Práce na čtyři dny, ale je
hotovo. Celý kadaňský Domov
pro seniory včetně detašovaného oddělení v nemocnici prošel
v prvním listopadovém týdnu
kompletní dezinfekcí. „Bohužel, ani nám se koronavirová
nákaza nevyhnula. S ohledem
na stávající situaci v Domově a ochraně jeho obyvatel
a zaměstnanců byl tento krok
nezbytný,“ uvedla k logisticky
náročné akci ředitelka zařízení

Lenka Raadová. V Domově
jsou již přibližně měsíc nastavena nejpřísnější možná hygienická a bezpečnostní opatření, jeho chod se řídí podle
červeného, tedy nejvyššího
stupně v předem připraveném
krizovém plánu. Všichni si
ale uvědomují, že ani zdaleka
není vyhráno. „Každý den je
jiný, čeká nás ještě dlouhá cesta,“ říká ředitelka. O odborné
dezinfekční práce se v Kadani

Den otevřených dveří v Čížkovicích

■ Domov důchodců Milešov

Vánoční prodej
ve Vroutku

První adventní víkend jsme
přivítali prodejem vánočních
dekorací, které vyráběli naši
klienti pod vedením šikovných děvčat. Prodej byl úspěšný a za získané prostředky nakoupíme materiál pro výrobu
ve volnočasové dílně. Další
možnost si zakoupit výrobky
bude i následující víkend. Přejeme krásný adventní čas.
■ Domov

pro seniory Vroutek

Krásná přání Polárky
k našemu dni
Na 1. října připadá Mezinárodní den seniorů. Tento
svátek zvyšuje povědomí o problémech, které mají vliv na
seniory, jako je stárnutí nebo
zneužívání seniorů. My tímto
děkujeme dětské skupině Polárka za krásná přání, která byla
vytvořena právě pro naše klienty, s radostí jsme je předali.
■ Dům pokojného stáří

sv. Ludmily, Chabařovice
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Uživatelé Domova důchodců Čížkovice se každoročně
těší na říjen, kdy mohou společně oslavit Mezinárodní
den seniorů. Letos tomu bylo
7. října a zaměstnanci si pro
seniory, k jejich význačnému dni, připravili překvapení
pro zpestření a zpříjemnění
celého dne. Uživatelé domova
si tento den mohli užít již od
dopoledních hodin. Posezení
začalo v půl desáté, kdy seniory v kulturní místnosti přivítali zaměstnanci převlečeni
do kostýmů ve stylu 70.–80.
let. Za doprovodu reprodukované hudby z této doby si
uživatelé pochutnali na domácích pečených koláčích,
kávě či čaji. Zpívali se písničky, tančilo se a diskutovalo
na různá témata. Po obědě se
zájemci o venkovní posezení
přesunuli do zahrady, kde se
pro všechny seniory domova
včetně zaměstnanců jako poděkování za odvedenou práci

v této těžké době pekly na
venkovním grilu dvě vepřové
kýty. Vůně pečeného masa se
linula celým prostranstvím
až do vnitřních prostor zámku. Bohužel, v ten den příliš
počasí nepřálo, bylo větrno
a po druhé hodině začal padat jemný deštík. Uživatelé se
proto přesunuli zpět do kulturní místnosti, kam jim bylo
postupně grilované maso doneseno. Podávalo se s chlebem, hořčicí, pivem a výtečným strouhaným křenem
s jablky. Grilované kýty bylo
dostatek, pochutnali si i ti
senioři, kteří se nemohli venkovního posezení zúčastnit,
a pohoštění jim bylo servírováno na pokoj. Špatné počasí
veselou a bujarou náladu
nikomu nezkazilo a uživatelé domova i zaměstnanci si
tento den užili s úsměvy na
tváři.
■ Michaela

Hrnčířová,
Domov důchodců Čížkovice

postarali krajští a kadaňští hasiči. „Moc jim za pomoc
děkujeme, byli úžasní. Ráda
bych také poděkovala celému
personálu, který neuvěřitelné
množství práce navíc zvládl za
plného provozu, v neposlední
řadě děkuji také všem obyvatelům zařízení za trpělivost, klid
a pochopení v průběhu celé
akce,“ skládá poklonu všem
zúčastněným Raadová.
■ Domov

pro seniory, Kadaň

Společně jsme rozsvítili
vánoční stromek
Advent
je tady.
I přes těžké chvíle,
které jsme
zažívali během
uzavření
domova,
jsme se
dočkali
alespoň
částečného
uvolnění. 1. prosince jsme si
proto užili rozsvícení vánočního stromku. Zazpívali jsme si
koledy a bylo nám všem moc
dobře. Naši senioři už se moc
těší na společná setkávání i na
návštěvy blízkých.
■ Domov

pro seniory Orlická

Hokejisti podpořili
seniory z Bukova
V tomto nelehkém období
podpořil ústecký Slovan ve
spolupráci s Replay's Restaurant Domov pro seniory na
Bukově. Zaměstnancům hokejisté předali pizzy a roušky.
„Za pizzy moc a moc děkujeme, udělalo to zaměstnancům velkou radost. Je to
krásné gesto,“ řekla ředitelka
Domova pro seniory Bukov
Věra Vonková. Za Slovan se
účastnili obránce Vladimír
Brož a útočník Martin Tůma.
„Jsme rádi, že jsme mohli
udělat radost pracovníkům.
Nemají to v současné době
jednoduché. Přeji jim hodně
zdraví a pevné nervy,“ dodal
Vladimír Brož.
■ Domov

pro seniory Bukov
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Fotbalisté darovali domovu vody

Naše klientka oslavila
své 100. narozeniny.
Všichni paní
Věnceslavě
Markové moc
gratulujeme.
Hlavně jí přejeme pevné zdraví a sílu do dalších let. Věříme,
že situace v našem domově už
bude jen lepší a lepší, a těšíme
se, až budeme pořádat našimi
seniory oblíbené akce.

Fotbalový klub Teplice spolu s partnerem klubu
společností BHMW daroval
stejně jako na jaře nápoje do
Domova důchodců v Bystřanech. „Chceme jim opět pomoct v téhle složité době alespoň touto drobností,“ říká
Přemysl Hruška z FK Teplice, který spolu s výkonným
ředitelem BHMV Vojtěchem
Milkem nápoje předával ředitelce Domova důchodců Miroslavě Barešové.
■ FK

■ Domov pro seniory
Krásné Březno

Teplice

S tablety od srdce
napříč generacemi
Do tajů moderních technologií nás pomáhají zasvěcovat studenti Gymnázia
Teplice. Podobně jako další
spolky byla Zvonkohra Teplice v rámci projektu Tablet od
srdce obdarována těmito šikovnými přístroji za účelem
poznávání nových komunikačních prostředků. Ty jsou
právě v těchto časech užitečnější než kdy dříve. Jakož
třeba i procvičování paměti,
postřehu a tak dále – to vše
zábavně, efektivně, hrou.

Oslava stých narozenin
v Krásném Březně

V těžkých chvílích pomáhali vojáci

V mimořádně těžké době
koronavirové epidemie, kdy
byla péče o klienty domova
ohrožena nedostatkem personálu, k nám nastoupili příslušníci Armády České republiky.
Zařadili se mezi naše kmenové zaměstnance, přijali jejich
povinnosti. Stali se součástí

zavedeného týmu, přinesli
podporu vyčerpanému personálu. Patří jim naše obrovské
poděkování. Předané sovičky,
které vznikly v naší ergoterapeutické dílně, jsou jen zlomkem
našeho vděku. Vojáci, děkujeme Vám, vážíme si vás.
■ Domov důchodců Bystřany

Na Vánoce jsme
v domově připravení
Na první
advent jsme
byli v našem domově
připravení.
Pustili jsme
si a zazpívali koledy.
Naše klientky
navíc ve všech patrech krásně
nazdobily vánoční stromečky.
Daly si opravdu záležet. Výsledek můžete vidět na fotografiích. Věříme, že spolu všechno
zvládneme a Vánoce si užijeme v klidu a v pohodě.
■ Domov

pro seniory Dobětice

Staňte se Ježíškem seniorů z Vroutku i letos
Díky naší dlouhodobé
spolupráci s teplickým Gymnáziem – jmenovitě zvláště
s panem ředitelem Zdeňkem
Bergmanem – nás v našem úsilí podporují místní studenti, kteří nám vše
ochotně a trpělivě vysvětlují.
A neváhají nám nabídnout
praktické rady z bohatého
repertoáru svých vlastních
zkušeností. Zatím jsme sice
stihli absolvovat jen pár
úvodních lekcí. Velmi se ale
těšíme, až se současná situace zlepší, tak budeme moct
v našem společném snažení
dále pokračovat. Velké díky
SenSen, vše dobré, pohodu
a pevné zdraví nám všem.
■ Richard Sedláček,
Helena Voctářová,
Senzační senioři Teplice

Již pátým rokem zde máme
výzvu Staňte se naším Ježíškem. V minulých letech jsme
vždy dělali medailonky jednotlivých klientů, kteří by z různých důvodů neměli pod stromečkem žádný dáreček, a s tím
jsme se nechtěli smířit, protože
kdy jindy než o Vánocích by
měli být všichni šťastní a měli
by najít pod stromkem alespoň
něco, co je potěší. A s vaší pomocí se nám to pokaždé podařilo. Dokonce se nám každý rok
podařilo od vás, Ježíšků, nasbírat i dostatek dalších věcí tak,
že jsme mohli udělat balíček
každému z našich 52 klientů, za
což jsme neskutečně vděční.
V letošním roce je však
všechno jinak a my, bohužel,
vzhledem k situaci nemůžeme
věnovat dostatek času individuálním medailonkům. Rozhodli jsme se proto letos zveřejnit

jen jeden dopis Ježíškovi, kdy
jeho splnění udělá radost všem
našim obyvatelům. Letošní rok
byl opravdu velmi náročný pro
nás všechny a především pro
naše klienty, kteří jsou velmi dlouho odloučeni od svých
rodin, přátel a všech kontaktů
mimo Domov, proto bychom
velmi rádi přispěli k tomu, že
budou mít krásné Vánoce, a budeme vám vděčni za pomoc.
Pokud chcete být naším Ježíškem, vyberte si ze seznamu

věcí a v jakémkoliv množství
(je jedno, jestli 1 kus nebo krabici) nám je přineste nebo zašlete do Domova, my je následně dle individuálních potřeb
obdarovaných rozdělíme do
balíčků. Konec příjmu dárečků
jsme letos stanovili na 20. 12.,
tak abychom vše mohli vydezinfikovat a teprve následně
balit klientům a připravovat na
Štědrý den. Děkujeme Vám!
■ Za všechny v

Domově
Markéta Sosnová, ředitelka
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Senioři posílají obrovské díky dárcům
Chtěla bych upozornit
na dobrý skutek paní Kláry Ryskové, která i před lety
na naše seniory podobným
způsobem myslela. Letos na
přelomu měsíce října a listopadu nás paní Klára Rysková
oslovila, že by ráda společně se svojí rodinou, přáteli
a skauty z oddílu Stopa zpříjemnili a zpestřili předvánoční čas našich seniorů. I za
cenu toho, že bohužel kvůli
covidu-19 a zákazu návštěv
nebudou moci dárečky osobně předat a popřát klientům.
Požádala nás o tipy na dárečky. Nakonec nás příjemně
zaskočila tím, že se rozhodla
zrealizovat úplně všechno, co
jsme napsali, a nebylo toho
rozhodně málo. Mezi náměty patřilo: upečení tradičních
vánočních perníčků, upečení
domácího cukroví různého
druhu, vyrobení vánočních
přáníček, pořízení fólií na
okna s vánočním motivem,
zakoupení stolní hry Člověče,

nezlob se a karty na hru prší.
A to vše (kromě her) vynásobeno 101×. Na zrealizování
těchto přání bylo potřeba několik týdnů času, ve kterých
to pro všechny, kteří se na
splnění přání podíleli, bylo
namáhavé organizačně, fyzicky i finančně, ale výsledek
stál za to. Na konci listopadu,

kdy paní Rysková se svou
kamarádkou přijely předat
zástupcům střediska všechny
dárky, jsme byli sami překvapeni, jaké velké množství krabic přivezly. Vše bylo zároveň
i nádherně a vkusně zabaleno, ozdobeno. Veškerá práce
se ale vyplatila a při individuálním obdarování klientů

Domova pro seniory a Domova se zvláštním režimem
(dárky předávali kvůli zákazu
návštěv zaměstnanci oddělení sociálně terapeutického)
byli senioři velice šťastni za
krásné, milé a chutné dárečky.
Balíčky jim vykouzlily úsměv
na tváři, přáníčka si hned vystavili a kladli nám na srdce,
ať určitě dárcům poděkujeme.
Tímto bych tedy ráda poděkovala především paní Kláře
Ryskové a její celé rodině za
prvotní nápad a celou realizaci a práci s tím spojenou.
Manželům Odvárkovým za
zakoupení okenních fólií s vánoční tématikou a za pomoc
při zdobení perníčků. Všem
rodinným kamarádům paní
Ryskové za upečení cukroví,
skautům z oddílu Stopa za vánoční přáníčka a cukroví.
Zároveň přejeme všem
dárcům krásné prožití svátků
vánočních.
■ Dita Hornová,
Domov pro seniory Děčín

Sestřička: V naší práci nás jen tak někdo nezastoupí

Jak náročná je péče
o pacienty během
pandemie koronaviru?
Je to rozhodně jiné. Musíme teď řešit věci, na které
bychom před rokem nejspíš
ani nepomysleli. Objevují se
problémy jako rušení objednaných termínů vyšetření, dlouhé čekací doby nebo strach lidí
dojít k lékaři. Většinu problémů musíme s lékaři konzultovat především po telefonu
a snažit se o kontinuitu péče
o klienta a nedělání chyb. Snažíme se také, aby klienti neztráceli motivaci a uvědomili
si, že ani nouzový stav tu nebude věčně a zase bude lépe.
Jak se v této době
chráníte?
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Naštěstí máme všechno
potřebné vybavení, jako jsou
respirátory, ochranné obleky, rukavice. Samozřejmě
dodržujeme všechna opatření
a pravidelně se na covid testujeme. Na druhou stranu je
teď možná víc než kdy předtím
důležité chránit své psychické
zdraví a odolnost v této náročné době. To je samozřejmě
individuální dle potřeb a preferencí jednotlivce – procházky
do přírody, vzájemná pomoc,
dostatek odpočinku.
A co pacienti?
Velký problém u pacientů
pociťuji v jejich izolovanosti
a samotě. Většina našich klientů patří do rizikové skupiny,
takže je rozumné, že se je jejich
rodiny snaží chránit. A nejde
to jinak než omezením styku
a různých společenských událostí. Spousta z nich omezuje
kontakt jen na telefonování
a předání potřebných věcí. To
v nich ovšem vyvolává pocit
samoty, snižuje se jejich aktivita a zhoršuje se psychický
i fyzický stav.

Nehrozí, že se kvůli
nákaze koronavirem nebo
karanténě za pacientem
nedostavíte?
Věřím, že taková situace u nás nenastane.
Klienty s koronavirem neodmítáme
a snažíme se ze
všech sil naplnit
jejich potřeby
i při ztížených
podmínkách.
Ani situace, že
bychom všechny
sestry naráz onemocněly, není pravděpodobná. Důsledně dodržujeme
ochranná opatření, nestýkáme se a snažíme se ochránit,
především kvůli této práci. Nás
totiž nemůže zastoupit jen tak
někdo. Klienti se na nás můžou
určitě naprosto spolehnout.
Co vás v době hrozby
nákazy koronavirem
trápí?
Rozhodně to jsou popírači covidu, zlehčování situace,
informační chaos, nezodpovědnost lidí, kteří odmítají

dodržovat základní opatření
a vysoký počet nemocných
z řady zdravotnického personálu – už před pandemií
ho bohužel byl velký
nedostatek.
Fungujete jako
tým?
Myslím si,
že ano. Při výpadku sestry reagujeme
velmi pohotově
a jsme schopny se
ve službách zastoupit.
Pomáháme si a zůstáváme optimističtí. Nemám strach
některé z kolegyň zatelefonovat nebo požádat o pomoc.
Rozhodně už se ale všichni těšíme, až budeme moct odhodit
své respirátory a toto zvláštní
období bude za námi. ■ pr
ACME Domácí péče s.r.o.
Železničářská 908/24
400 03 Ústí nad Labem
Email: info@acmepece.cz
Tel. 475 216 331
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Pečovat o nemocného člena rodiny doma vám i během
pandemie koronaviru pomůže
ústecká agentura domácí péče
ACME. Podle jedné ze sestřiček Bc. Terezy Matasové se
péče o nemocné během pandemie neliší a klienti se na ně
můžou naprosto spolehnout.

Z KLUBŮ

Pomohli jsme azylovému domu
Během roku máme v Českém červeném kříži Duchcov
spoustu akcí, které zakončujeme v polovině prosince vánočním posezení u stromečku. Vyhradíme si vždy peníze
na občerstvení, dárečky,
k tomu si zazpíváme koledy
a zarecitujeme třebas od Erbena nějakou baladu.
Letošní rok ale akcím
nepřál, nouzový stav kvůli
koronaviru vše změnil. Posezení se zrušilo. Využila se ale
výzva místní Základní školy

Jaroslava Pešaty v Duchcově
na pomoc azylovému domu
v Oseku "Rodina v tísni".
V úterý 8. prosince se během dopoledne nachystaly
v naší klubovně v Domkách
pytle a 12 krabic s dětským
oblečením, s dárky pro děti,
knížky a taky batohy s potravinami, ovocem a sladkostmi
pro 8 rodin, co donesly naše
členky. A hlavně se využily
peníze připravené na vánoční posezení. Auto ředitelky
z uvedené školy Veroniky

Prchalové se celé zaplnilo
a já využila možnost společně dopravit dopoledne zásilku do azylového domu.
Sbírka pokračovala ještě
ve škole, takže autíčko tam
jelo odpoledne ještě jednou.
Přejeme si, aby ten nový rok
2021 byl lepší, ve zdraví,
beze strachu a aby nákaza,
která ochromila celou republiku, skončila.
■ Marie Polívková,
Český červený
kříž Duchcov

Inspirovali se na sítích a malují putovní kamínky
V Domově důchodců
Bystřany jsme se rozhodli
zapojit se do „kamínkování“.
Malování na kamínky patří
v současnosti mezi oblíbené
aktivity v České republice.
Inspirovali nás skupinky na
Facebooku, kde lidé vkládají fotografie svých či nalezených putovních kamínků.
Nápad nás natolik nadchl, že
jsme se v malování rozhodli
nezůstat pozadu.
Současná nelehká doba
nám neumožňuje věnovat
se skupinovým aktivitám,
které našim seniorům velmi
chybí. Rozhodli jsme se tedy
se skupinovými činnostmi

vyčkat, ale nezahálet a dál se
bavit. Zaměřili jsme se proto
na individuální činnost, pro
kterou je kamínkování jako
stvořené. Nakoupili jsme
materiál, v okolí nasbírali oblázky a mohlo se začít

malovat. Každý, kdo se do
malování zapojil, maluje kamínek s vědomím, že bude
dále předán a zajisté někoho potěší. Kamínky prozatím budeme schraňovat a na
jaře, až bude pěkné počasí,
vyrazíme do zahrad a parků
a kamínky rozneseme.
Věříme, že udělají nálezcům radost, tak jako nám
dělalo radost malování kamínků s vědomím, že někoho
potěšíme. Proto náš kamínek
nemusí být putovní, ale nálezce si jej může nechat jako
dárek od našeho domova.
■ Hana Daňková, ergoterapeutka DD Bystřany

Je nám sice při pandemii ouvej, ale zvládneme to
Každoročně se naši senioři scházejí o Vánocích jako
jedna velká rodina, usedají
ke slavnostně prostřeným
stolům a při svíčkách přátelsky rozpráví.
Vždy je připraven hodnotný kulturní program, zní
koledy, po celém sále se rozléhá švitoření děti, živá hudba hraje k poslechu i tanci.
Bohužel, to vše je nám letos
zapovězeno.
Ale členky zájmového klubu ještě v září pilně pracovaly, vyráběly přání a dárky
všem členům a sponzorům.
Výrobu však musely dokončit doma. Nyní je vše připraveno, „úsekářky“ přání
s dárky do Vánoc roznesou
téměř do 150 domácností,
což v tomto čase jistě každého velice potěší. Také

Bohatá nadílka potěšila
seniory z Milešova

I v tak náročné době k milešovským seniorům zavítal
samotný pan Mikuláš se svou
početnou družinou – pekelnou
i andělskou. Senioři z Domova
důchodců Milešov si tak mohli
užít nejen bohatou nadílku, ale
i další zásilku nebeské pošty
z výzvy Úsměv do schránky.
■ Domov důchodců Milešov

Jiřetínským seniorům
chybí adventní setkávání
Nescházíme se, nemáme
žádné akce a nic se neděje.
Naposledy jsme měli Sportovní hry jiřetínského klubu
na Den seniorů. Ale od té
doby se kvůli aktuální situaci
nic neděje. Jinak máme už
od února každý měsíc výlet.
Nebylo ani setkání na adventní neděli. Neprovokovali
jsme osud. Posledním výlet
byl v říjnu do Panenského
Týnce, kde stojí nedostavěný
velechrám, a moc se nám tam
líbilo.
■ Evža Střílecká,
Klub seniorů Horní Jiřetín

Mikuláše jsme v domově
měli o něco dřív
Do Dobětic přišel Mikuláš,
čert a anděl už 4. prosince.
Odpoledne bylo úžasné. Hříšníci slíbili nápravu, Mikuláš
rozdal nadílku, ale nejkrásnější byly rozzářené tváře našich
klientů. Celý advent budeme
pořádat další akce.
■ Domov pro seniory
Dobětice

předají přání a květiny jubilantům k jejich životnímu
výročí. Je nám sice v tomto čase „ouvej“, ale my to

zvládneme! Tak klidné Vánoce a šťastný nový rok.
■ K. Čurdová, L. Holá,
Spolek seniorů Hrob
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V Lounech se sešlo
deset „statečných“
Senioři se cítí být v sociální
izolaci a neustálým zastrašováním jsou už unavení. A hlavně
se rychle ozývají příznaky stáří,
jako je demence, psychická
nepohoda, obavy nejen o sebe.
Přesto náš klub mezi sebou po
telefonu komunikuje. V malých
skupinkách chodíme i na procházky. A jak se vládní nařízení
uvolnilo, sešlo se deset statečných. I když je zákaz zpěvu,
určitě to nevydrží, aby si přes
roušky s reprodukovanými
koledami nezanotovali. Vždyť
zpěv patří k Vánocům a ten je
zakázán, což je pro mnoho seniorů negativní. Přejeme všem lidem dobré vůle požehnané, pohodové Vánoce v kruhu svých
nejbližších a přátel. Zdraví
a zdravý selský rozum, energii
a lepší nadcházející rok s rozumným přístupem k životu
všech. Naučit se žít s koronavirem, protože on tu s námi bude,
a mít z něho respekt, ale nebát
se. Věřme, že rok 2021 bude
lepší. Naděje umírá poslední.
■ Vilma Svobodová, Pomoc
bližnímu svému, Senior klub Louny

Turisté z Krásné Lípy nezaháleli
Koronavirus nám, stejně
jako většině lidí, změnil velkou část našich plánů. Klub
českých turistů Krásná Lípa
nemohl uskutečnit připravované akce, jako je jarní sraz
turistů, Pohádkový les, Skalní
hrádky Labských pískovců
a další.
Ale přesto se nám i několik
věcí letos podařilo. Devatenáctého června jsme slavnostně zahájili provoz na první
vozíčkářské stezce v Ústeckém
kraji, která měří 13,5 kilometru. Část stezky je vhodná pro
pohodový odpočinkový výlet
po trase Krásná Lípa – Horní Podluží, jiná místa naopak prověří kondici vozíčkářů sportovců. S asistencí
či s elektrovozíkem je dobře
zvládnutelná trasa v úseku
Krásná Lípa – Jiřetín pod
Jedlovou.
Druhou událostí bylo třetího září posvěcení repliky
kapličky svatého Antonína.
Po úspěšné záchraně kapličky
sv. Anny jsme ve spolupráci

s městem od května do září postavili kapličku sv. Antonína.
Příští rok na jaře je v plánu
dobudovat ke kapličce žulové
schody, zábradlí a kovanou
mříž. Bude také v okolí upraven terén a zakoupena zeleň.
Na to vše bude do 14. ledna probíhat sbírka, do které

může každý přispět libovolnou částku. Jde o program
„ČSOB pomáhá regionům“,
kde nám byl otevřen účet číslo 1017777101/0300 s variabilním symbolem projektu:
20201304.
■ Václav Hieke, Klub českých
turistů v Krásné Lípě

Na otevření vylepšeného domu dětí se těšili i senioři
za přítomnosti přísných protiepidemiologických omezení,
jako jsou roušky v průběhu
vzdělávací činnosti, omezení skupin v počtu do deseti
účastníků, dezinfekce a mnohé
další.
Kromě dětí se na své pravidelné společné aktivity těšili
i naši senioři. Ihned jakmile
to bylo možné, začali chodit
do karetního kroužku bridže
a také do výtvarného kroužku.
Moc vás všechny prosíme o shovívavost a trpělivost
a doufejme, že rok 2021 bude
rokem o něco lepším.
S přáním krásných Vánoc
■ PaedDr.

Jan Eichler, ředitel
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Dva měsíce byl uzavřený
kvůli opatřením souvisejícím
s epidemií koronaviru Dům
dětí a mládeže a ZpDVPP
v Ústí nad Labem. Ale nezaháleli jsme a připravovali náš
dům, aby až se otevře, byl zase
o trochu hezčí. Řadu věcí se
nám podařilo udělat. Zčásti
jsme vymalovali a zrekonstruovali divadelní sál, instalovali
jsme nové výukové obrazy, nápisy na schodiště, pořídili jsme
nové výukové prvky a i nové
hrací prvky do areálu před domem dětí.
Pozvolné obnovování naší
činnosti nám bylo umožněno
od 7. prosince. Samozřejmě, že
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Vzkazy a přání dobětických seniorů
Všichni klienti při psaní
vzkazů vzpomínali na své rodiny a blízké. I když všichni
ví, jaká je momentálně špatná
doba, myslí pozitivně v pravém slova smyslu a těší se na
Vánoce a případné shledání se
svými blízkými. Přejeme i vám
klidný závěr roku a hlavně
hodně zdraví.
■ Lucie Zavřelová,
koordinátor aktivizačního úseku
Domov pro seniory Dobětice

Paní Helena

Paní Milada
Paní Jana S.

Paní Věra

Paní Ludmila
Paní Jana

Paní Jitka
Paní Růžena

Paní Danuše

Paní Anna
Paní Jindřiška

V Dominu nasbírali listy, šišky, kaštany a tvořili podzimní dekorace
Klienti denního stacionáře
Domino využívají období, kdy
jsou omezeny volnočasové aktivity a akce, k výrobě podzimních dekorací. Při relaxačních
procházkách v přírodě, kde je
množství materiálu rozličných
barev, ať už se jedná o spadané listy krásných barev, kaštany, šišky, bukvice, si nasbírali
různé přírodniny. Klienti si

jimi vyzdobili prostory stacionáře pomocí dobarvení
a navlečení na provázky a výzdobou si zároveň připomněli
i období Halloweenu, který
tradičně slavili v minulých letech společně s dalšími klienty
z Chráněného bydlení. Rovněž
započali s přípravou na období adventu a postupně tak
vytvářejí dárkové předměty

pro vánoční čas. Každý klient
si našel svou techniku výroby, pomocí které si i procvičí např. jemnou motoriku
rukou, či vlastní fantazii. Do
našeho tvoření patří navlékání korálků, výroba vonných
dekoračních mýdel, barvení
materiálu na dřevěné andělíčky a plnění textilních srdíček
voňavou levandulí. Klienti se

společně doplňují v postupné
kompletaci a výrobě, a tráví tak smysluplně volný čas.
I přes nepříznivou epidemickou situaci, bezpečnostní opatření a sychravé počasí
zůstávají klienti pozitivně naladěni a snaží se v každé maličkosti najít krásu okamžiku
všedního dne.
■ Žaneta Šefčíková, KPSS Děčín
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Seniory obdarovala
Ježíškova vnoučata

Na návštěvu dorazila
Izzy ze Šťastného psa

Ježíškova vnoučata v Domově důchodců Libochovice
plní sny našich seniorů, přináší radost, překvapení, smích
i slzičky. Moc jim děkujeme.
■ Domov

důchodců Libochovice

Navštívili jsme pivovar
ve Varnsdorfu
Než nám restaurace zavřeli,
stihli jsme s klienty navštívit
pivovar ve Varnsdorfu. Pobírali jsme zde různé zážitky u piva
a dobrého jídla. Počasí nám
přálo, tak jsme si s klienty prošli i zdejší areál se zvířaty. Strávili jsme pěkný den a všichni
byli spokojení.
■ Domov

pro seniory Šluknov

Bylo to před uzavřením Domova poslední setkání s dobrovolníkem zvenčí. Přesněji
řečeno, dvěma dobrovolnicemi. Na naší pravidelné canisterapeutické hodince představila
cvičitelka Jarka Polacseková
z kadaňského spolku Šťastný pes – Handicap nejmladší svěřenkyni své psí smečky,
dvouměsíční fenku německého
ovčáka, roztomilou Izzy. Než

z malé a neposedné chlupaté kuličky vyroste nefalšovaný
asistenční pes, nějaký ten pátek
ještě uteče. Mnoho trpělivosti,
spousta práce, hodiny a hodiny
tréninku. Bude skvělá, je v těch
nejlepších rukou. Zatím si užívá hravý život štěňátka a status
„asistenta ve školce“. Za úžasnou návštěvu děkujeme.
■ Zdeněk Moravec,

Domov pro seniory, Kadaň

Vánoční cukroví
a andělé ve Skalici
Tak se
ten letošní divný
rok chýlí
ke konci. U nás
v DSP
Skalice si
ho nenecháme zkazit negativními informacemi o všech
možných nemocech, nařízeních a omezeních, u nás už se
pilně jako každý rok připravujeme na Vánoce. Pracovníci
zajišťují vánoční překvapení
pro uživatele, v kuchyni se
peče cukroví, také na odděleních už se chystají těsta na
cukroví, perníky, kremrole.
Na každém oddělení a patře
už nám svítí vánoční stromečky, balí se dárky, nechybí
vánoční výzdoba na pokojích uživatelů. Ve společných
prostorách domova a u vchodu do domova už tradičně
každého přivítá betlém a naši
strážní dřevění andělé a také
Andělka v životní velikosti.
■ DSP

Skalice

Díky za pomoc hasičům i vojákům

• zhodnoťte s námi svoji nemovitost
v krizové době
• víme, kam investovat, a pomůžeme
s ﬁnancováním
• seriózní jednání a komplexní služby
Bylo nám ctí podpořit Seniorské listy
a seniory v Ústeckém kraji v roce 2020
a přejeme v roce 2021
všem pevné zdraví.

www.skyner.cz
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Jan Vamberský
mobil: 720 44 22 21
e-mail: vambersky@reality-skyner.cz

Bohužel ani my nepatřili mezi ta zařízení, kterým by
se nemoc covid-19 vyhnula.
Dostali jsme se do fáze, kdy
se u nás onemocnění prokázalo u větší skupiny klientů
a zaměstnanců. A v tu chvíli
se opravdu našlo mnoho těch,
kteří byli ochotni pomoci.
První byl hasičský sbor, ten se
ujal celkové dezinfekce prostor
v zařízení. Kompletní dezinfekce zabrala hasičům 4 dny.
Dalšími pomocníky byli vojáci

ze 41. Mechanizovaného praporu ze Žatce. Přijela nám na
pomoc dvacetičlenná skupina,
která se zapojila jak do péče
o klienty, tak do práce v kuchyni nebo údržbě. Jejich přístup
byl úžasný a vše se za společné spolupráce se zaměstnanci dařilo 100% zvládat. Chtěli
bychom všem moc poděkovat,
je super vědět, že v tom nejsme
sami!
■ Blanka Koblicová, Městský
ústav sociálních služeb Jirkov

KŘÍŽOVKA
TAJENKA | CITÁT JEDNOHO Z ČESKÝCH PREZIDENTŮ A TAKÉ PŘÁNÍ DO ROKU 2021.

Valdštejnský zámek nabízí stálé expozice a zajímavé výstavy

Aktuálně je v prostorách
instalováno i několik výstav.
V první řadě zveme na výstavu nesoucí název Trnka na
zámku!, která bude přístupná
do 9. března 2021. Návštěvník se setká s dílem Jiřího
Trnky, umělce, který však
nejvíce proslul jako filmař
a ilustrátor. A právě kolem
ilustrace dětské knihy se na
výstavě všechno točí… O jeho
umu, talentu a stylové rozmanitosti se mohou návštěvníci
přesvědčit prostřednictvím
více nežli 130 originálních
ilustrací z dnes již klasických

knih, jakými jsou kupříkladu České pohádky, Broučci, Míša Kulička, Fimfárum
a mnohé další. Jedinečná
kolekce ilustrací je doplněna
loutkami z Trnkových animovaných filmů – pro řadu
z nich stala se kniha inspirací. Za všechny jmenujme Staré pověsti české, Osudy dobrého vojáka Švejka, Bajaja či
Sen noci svatojánské. Ve druhé části výstavy se díky interaktivním projekcím návštěvník stává přímým účastníkem
a hrdinou jeho nejznámější
knihy Zahrada.

Prohlídky výstavy
Trnka na zámku!:
út–ne 9.00, 10.30, 13.00, 15.30 hodin. Vstupné: děti a studenti
30 Kč, důchodci 40 Kč, dospělí
70 Kč, rodinné vstupné 120 Kč.
V neposlední řadě stojí za
prohlídku stálá expozice soch
Stanislava Hanzlíka. Zajímavostí je, že se některé z jeho
vystavovaných soch objevily
v českém filmu Pupendo. Výstava Přehlídka řemesel, nápadů, zručnosti a vtipu aneb Vánoce po celý rok nabízí k vidění
letos nově stromečky ozdobené
tradičními i zcela netradičními
vánočními ozdobami. ■ lit
ZÁMEK VALDŠTEJNŮ
ul. Mostecká čp. 1
436 01 Litvínov
Tel.: 603 151 600
Otevřeno celoročně:
ÚT–NE 9–12, 13–17 hodin
www.litvinov.cz
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Dnešní tvář jedné z dominant Litvínova vtiskl architekt
F. M. Kaňka na přání Jana Josefa z Valdštejna. Zámek byl
dostavěn v roce 1742, a to za
působení dalšího ze známého šlechtického rodu Františka Josefa Jiřího z Valdštejna.
Litvínovský zámek je nyní přístupný veřejnosti po celý rok.
Pozornost si zaslouží stálá expozice přibližující historii nejen samotného zámku, ale i života a práce místních obyvatel
v první manufaktuře na sukno
ve střední Evropě. Ta je doplněna zvětšenými grafikami,
znázorňujícími právě výrobní
proces v Litvínovské hraběcí
manufaktuře. Na mladší historickou dobu odkazuje výstava Hračky a hry dětí ze šlechtických rodin a hračky Husch
vyráběné v Litvínově v letech
1925-1938. Tato výstava, která potrvá do konce roku, si
zajisté získá především děti
a mladší návštěvníky.
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