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Vážení a milí,
zima snad skončila a je tu jaro (alespoň podle 
kalendáře).
A to je období, kdy se celá příroda probouzí, 
rozkvétá a většině z nás to přináší lepší náladu 
a daleko více možností pro různé aktivity.
Vedle procházek a práce na zahradě můžete 
nově využít široké nabídky aktivit, která plyne 
z čerstvě uzavřené spolupráce chrudimských 
neziskovek a je zaměřena na seniory a ZTP. Více 
o těchto aktivitách se dozvíte na stranách 6 a 7.
Ale život bohužel není jen o pozitivech. Všechny 
nás obklopuje řada problémů, těžkostí a také 
bohužel nemocí. 
My jsme se proto v dnešním čísle zaměřili 

na jedno z velmi závažných onemocnění, které 
postihuje zejména seniory a to jsou různé typy 
demencí, zejména Alzheimerova nemoc.
Přestože jsme v dnešní době zahlceni 
množstvím různých zpráv, informace o této 
problematice jsou často nedostatečné nebo 
velmi obecné. Proto se můžeme v rubrikách 
Zdraví, člověk a příroda, Přečetli jsme za Vás 
a Zamyšlení na závěr dozvědět více o této 
problematice.
Protože i člověk vyššího věku často s nějakou 
nemocí si zaslouží užívat jara, rozkvetlých 
kytiček a sluníčka. I když k tomu třeba 
potřebuje naši pomoc…

Redakční rada
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Bezplatná INFO LINKA PRO SENIORY a jejich 
rodiny – vše co Vás zajímá. Tel. 702 192 079

„Neplýtvej svým cenným časem. Každý den si zkus dát za cíl, 
že dáš svému životu skutečný smysl.“

Sri Chinmoy

NOVÁ PUBLIKACE O SENIORECH
Kolik je seniorů v Pardubickém kraji? 
Jaký je jejich zdravotní stav a sociální péče? 
Jaké jsou aktivity obyvatel v seniorském věku? 
Na tyto a mnohé další otázky najdete odpověď 
v publikaci s názvem Senioři v Pardubickém 
kraji, kterou vydala Krajská správa Českého 
statistického úřadu v Pardubicích.  
Jedná se o první souhrnný statistický pohled 
na seniory zaměřený na stárnutí obyvatelstva, 

vzdělanost a ekonomickou aktivitu seniorů, jejich 
bydlení, zdravotní stav i sociální péči. Pozornost 
je věnována také aktivitám seniorů, např. účasti 
ve volbách, využívání počítačů nebo vzdělávání 
na univerzitách třetího věku. 
Více informací na www.pardubice.czso.cz

POTŘEBUJETE KVALITNÍ 24 HOD. 
PÉČI PRO SVÉ RODIČE 
– JSME TU PRO VÁS.

Registrované pobytové sociální 
služby pro seniory s Alzheimerovou 

chorobou s kapacitou 40 lůžek. 
Registrované pobytové sociální 

služby pro seniory, kteří jsou 
odkázání na pomoc druhé osoby, 

s kapacitou 20 lůžek.
Zavolejte a přijďte se přesvědčit.

Kontakt: 
sociální prac. Mgr. Vanda Vošvrdová

Lůžkové a sociální centrum pro seniory 
o.p.s., Obce Ležáků 166, Chrudim 

(areál bývalého pivovaru)

tel. 774 103 692
www.domovsenioruchrudim.cz
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ZDRAVÍ, ČLOVĚK A PŘÍRODA
Věk seniorů se neustále prodlužuje. Ruku v ruce 
s tímto faktem však přichází velký problém. 
Má název – Alzheimerova nemoc. Ohledně 
situace v naší republice jsme položili několik 
otázek MUDr. Karolíně Kusé, která pracuje 
na gerontopsychiatrickém oddělení Psychiatrické 
kliniky Všeobecné fakultní nemocnice v Praze:

Jak poznáme první příznaky demence a začínající 
Alzheimerovy choroby?
Základním příznakem je postižení kognitivních 
funkcí – tedy poruchy paměti (zpočátku hlavně 
krátkodobé), nemocní si neuvědomují zhoršení 
paměťových funkcí, poruchy orientace (v čase, 
místě, situací), úpadek či ztráta sebekontroly, 
někdy pokleslá nálada. Bývají také stavy neklidu, 
agresivity, bloudění či halucinace (nejčastěji 
vizuální a sluchové). Dalším nápadným příznakem 
je selhávání nemocných při běžných denních 
aktivitách a ztráta soběstačnosti.

Kdy tedy máme vyhledat odbornou pomoc?
Nejlepší je vyhledat pomoc již při náznacích 
narušení kognitivních funkcí (zapomínání, 
dezorientace) – protože tehdy se dá celkem včas 
zasáhnout a progresi onemocnění pomocí terapie 
alespoň částečně zpomalit, eventuelně i zastavit.

Jak probíhá prvotní vyšetření?
Prvotní vyšetření se zaměřením na diagnostiku 
demence by měl nejlépe provádět psychiatr, 
který má s problematikou demencí zkušenosti. 
V primární péči se však pacienti nejčastěji 
dostanou k praktickému lékaři, který má možnost 
v ordinaci dát test na kognitivní funkce a následně 
dle výsledku pacienta odeslat k odbornému 
psychiatrickému vyšetření. 

Jaká jsou stadia nemoci?
Nejčastěji se stadia demence dělí na mírný 
stupeň (je postižena především paměť a porucha 
učení se novým věcem), střední stupeň (k výše 
jmenovanému se přidávají stavy zmatenosti, 
někdy halucinace, neklid) a těžký stupeň demence 
(ztráta soběstačnosti i v uspokojování základních 

potřeb – podávání stravy, hygiena,…).

Existují léky, které mohou nemoc zpomalit či 
úplně zastavit?
Máme určité farmakologické možnosti, které 
dokážou onemocnění zpomalit, eventuelně 
zastavit. Demenci však bohužel neumíme 
vyléčit. Problémem je také vysoká cena kognitiv 
(tak se lékům proti demenci říká). Na druhou 
stranu se nesmí zapomínat také na kognitivní 
rehabilitaci a trénování paměti. Důležitý je také 
dostatek odpočinku, relaxace a vyhýbání se 
stresorům. Na vzniku nemoci se podílejí také 
tělesná onemocnění. Je proto nezbytné léčit 
jednotlivá onemocnění – ať už vysoký krevní tlak 
(hypotenziva) nebo cukrovku (dieta, antidiabetika, 
inzulin) atd. Ve vyšším věku je obzvláště důležité 
dbát na dostatečnou hydrataci nemocných. 
Zdravý životní styl snad ani netřeba zmiňovat.

Jak dlouho může péči zajistit rodina a kdy je 
nutno již pacienta umístit do specializovaného 
zařízení?
Na to je celkem jednoduché odpovědět – dokud 
má rodina čas a finance se o nemocného 
postarat. Není však žádnou ostudou, když 
péči o nemocného již v domácím prostředí 
příbuzní nezvládají (ať už z finančních nebo 
časových důvodů, kdy chodí do práce atd.) 
a začnou uvažovat o umístění nemocného 
do specializovaného zařízení (Alzheimer centra, 
domovy důchodců se zvláštním režimem atd.).

Jaká péče je lidem postiženým demencí v České 
republice poskytována?
Shrnula bych to do péče ambulantní, dala by se 
sem zahrnout i pečovatelská služba, která dochází 
k pacientovi domů, stacionární (denní stacionáře, 
kdy pacienta rodina ráno přiveze do stacionáře 
a večer si jej vyzvedává, něco jako „školka“), 
ústavní, pokud už stav vyžaduje 24 hodinovou 
péči jiných osob – domovy se speciálním 
režimem, domovy důchodců, pečovatelské 
domovy a samozřejmě nesmíme zapomínat 
na pomoc rodiny.
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OSOBNOSTI A PŘÍBĚHY

Odkdy se věnujete 
šachové činnosti 
a kdo Vás k šachu 
přivedl?
K šachu mne přivedl 
ve 14-ti letech můj 
otec a věnuji se mu 
dodnes. Od roku 
1962 jsem vedl 
šachový kroužek 
v Zaječicích, kde 
jsem v té době žil. 

Do kroužku chodilo přes 30 dětí, od první 
do páté třídy. Několik dětí bylo velice šikovných, 
uspěly na okresních přeborech žáků a žákyň. 
Já jsem vyjednával přátelské zápasy, jeli jsme 
na ně třeba na kolech, např. do 30 km vzdálené 
Třemošnice. Utkání bylo ale zoufale málo, žádné 
turnaje se tehdy pro žáky nekonaly, všechny 
soutěže končily již v okresech. 
Proto vznikl nápad, abychom celorepublikový 
turnaj pro žáky uspořádali přímo v Zaječicích. 
V Zaječicích jsme měli jen nadšení a nic více. 
Stoly a židle jsme vypůjčili a dovezli na hřiště 
uprostřed obce a modlili se, aby nepršelo. To 
se splnilo, ale slunce zase moc pálilo, takže 
dětem jsme z novin skládali papírové čepice. 
S ubytováním nám pomohly rodiny, které měly 
1-2 lůžka volná, zbytek účastníků jsme umístili 
do tělocvičny.
Dnes si jen těžko představíme, že veškerá 
korespondence při přípravě turnaje šla poštou, 
dopisy se psaly na psacím stroji a týden se 
čekalo na odpověď. Přesto se prvního ročníku 
1. a 2. června 1963 zúčastnilo 24 sedmičlenných 

družstev. Tehdy vyhráli mladí z Martina 
po finálové remíze s Prahou. A moji svěřenci se 
postupně zlepšovali, až v roce 1967 celý turnaj, 
za účasti 32 týmů, vyhráli.

Zachovala se tradice turnaje dodnes?
Ano, turnaj probíhá pod názvem Šachové 
Zaječice každoročně, od roku 1979 s mezinárodní 
účastí. A od roku 1990 je oficiálním Mistrovstvím 
ČR žákovských družstev. 

Vedl jste k šachu i své děti?
Po přestěhování do Chrudimi v roce 1967 jsem 
začal spolupracovat s DDM Chrudim při výchově 
šachové mládeže, která později vynikla mezi 
československými reprezentanty v evropském 
i světovém měřítku. Zvlášť na sebe upozornila 
„zlatá generace“, která vyhrála řadu turnajů 
a v roce 1978 i populární Zaječice. Družstvo 
ve složení Říha, Jana Hájková, Krys, Kaplan, 
Vašíček a Petra Hájková ve finále porazilo Brno 
přesvědčivě 4,5 : 1,5.
Dcera Jana se stala nejúspěšnější chrudimskou 
hráčkou, byla několikanásobnou vítězkou 
mistrovství Československa žaček, dorostenek 
a žen. Je mezinárodní mistryní, bronzovou 
medailistkou Mistrovství Evropy juniorek 
a reprezentovala Československo na čtyřech 
šachových olympiádách. Dcera Petra (kandidát 
mistra v šachu) se stala několikrát medailistkou 
mistrovství Československa žaček, dorostenek 
a žen, hrála Mistrovství Evropy juniorek. Také 
nejmladší dcera Jitka si vedla dobře, její největší 
výhrou ale byla svatba s velmistrem Petrem 
Hábou, poznala ho na přeboru vysokých 
škol. Dnes už dcery šachy nehrají, ale dvě 

V tomto čísle jsme pro naše čtenáře připravili rozhovor s člověkem 
všestranných zájmů, širokého rozhledu a hlavně „mladého ducha“ panem 
Jaroslavem Hájkem. Jeho osoba je spojována především s šachem, 
v poslední době se aktivně věnuje také geocachingu.

OD ŠACHU KE KEŠKÁM

p. Jaroslav Hájek



vnučky (Káťa a Hana) zpívají vždy na zahájení 
zaječického turnaje hymnu.

Jak pokračovala Vaše další cesta v oblasti 
šachu? 
V roce 1977 jsem se stal spoluzakladatelem 
mezinárodního turnaje „O 13 pohárů ODDM 
Chrudim“, kterého se zúčastňovalo v různých 
ročnících až 300 šachistů. Kromě výše uvedených 
aktivit jsem byl předsedou Českého šachového 
svazu, dlouholetým předsedou krajského ŠS, 
předsedou komise mládeže ČŠS, pořádal jsem 
korespondenční přebory družstev žáků, přebory 
škol atd.

Jakého jste dosáhl úspěchu jako hráč?
V roce 1972 jsem vyhrál přebor Východočeského 
kraje, v roce 2002 jsem se stal mistrem republiky 
v kategorii seniorů a na mistrovství Evropy v Itálii 
jsem se umístil v první polovině. V současnosti 
hraji již jen soutěže družstev. Každou neděli, 
od října do dubna, za můj oddíl TJ Sokol Zaječice 
(KP1) a hostuji za Pardubice (2. Liga) a Chrudim 
(KP2).

V současnosti máte nového koníčka – 
geocaching. Mohl byste našim čtenářům 
vysvětlit, o co se vůbec jedná?
Geocaching (česky geokešink) je název 
dobrodružné hry na pomezí sportu a turistiky, 
ve které její účastník hledá ukrytou schránku – 
geocache (keš) za pomoci navigačního systému 
GPS. Hledat se dá i podle map, ale to není to 
pravé. Je to hra, která vznikla v USA v roce 2000  
bezprostředně poté, co vláda odstranila umělou 
odchylku, přidávanou do systému GPS, a zlepšila 
tak přesnost tohoto navigačního systému 
pro běžné civilní uživatele na několik metrů. 
Toho ihned využil „průkopník“ keškařů, 
který ukryl tzv. poklad na neznámém místě 
v lese a souřadnice skryté schránky zveřejnil 
na internetu. Hned první den kešku hledalo 
a našlo 200 lidí a nová zábava byla na světě. 
Do měsíce se hra rozšířila na Nový Zéland 
a do roka se dostala do České republiky. 

Jak funguje systém hry a jaká jsou pravidla? 
Hra je určena pro všechny generace od dětí 
školního věku až po seniory. Je to vlastně 

turistika s motivací. Na konci se ukrývá „poklad“, 
jehož souřadnice jsou zveřejněny na speciálních 
stránkách Geocaching.com. Zajímavostí na této 
hře je to, že kešky se umísťují na místech, která 
jsou něčím zajímavá, a přesto nejsou turisticky 
navštěvovaná. Kešky se ale umísťují i do velmi 
frekventovaných míst, často je jejich nalezení 
spojeno i s nějakým úkolem. 
Keška je voděvzdorná, většinou plastová 
schránka uschovaná tak, aby co nejlépe splynula 
s okolím. Zde zakladatel (majitel) umístí nějaké 
drobné předměty (hračky, náramky...). Uvnitř je 
také zápisník (logbook), do kterého se po nálezu 
zapíšete přezdívkou stejnou jako na geocaching.
com. Obsah můžete ponechat nebo vyměnit 
za jiný, ovšem platí pravidlo, že musí být stejné 
nebo větší hodnoty než původní. Vhodnost 
předmětů k vložení do kešky je dáno rozměrem 
schránky, ale také vědomím, že nejčastějšími 
účastníky hry jsou malé děti, které se na výměnu 
těší. Nepřípustné je vkládání jakýchkoli potravin. 
Poté schránku opět uschováte na původní místo 
a zamaskujete. 

Zbývá Vám čas ještě na jiné aktivity?
Umím i relaxovat, ale jednu zálibu přece jen 
mám a to cyklistiku. Naposledy jsem si projel 
na kole celý Baťův kanál. Děkujeme za rozhovor. 

Poznámka redakce: Ve spolupráci s Centrem 
zdravého stárnutí zorganizoval v loňském roce 
p. Hájek setkání keškařů spojené s otevřením 
nové kešky. A pro zajímavost? Tato keška je 
umístěna v těsné blízkosti této sochy v zahradě 
Lůžkového a sociálního centra pro seniory o.p.s. 
v areálu bývalého pivovaru v Chrudimi...

Kontakt a více informací na: 
www.seniorinacestach.cz

SENIA – časopis nejen pro seniory |  strana 5



SENIA – časopis nejen pro seniory |  strana 6

PŘEDSTAVUJEME

Chrudimská nezisková organizace Lůžkové 
a sociální centrum o.p.s. Vám s radostí 
oznamuje uzavření spolupráce hned s několika 
dalšími chrudimskými neziskovkami, které se 
zaměřují na nejrůznější činnosti ve prospěch 
seniorů z Chrudimi a okolí! Teprve nedávno 
došlo k dokončení Centra pro zdravé stárnutí, 
které se nachází v sousedství Domova seniorů 
v areálu bývalého pivovaru a které mohou 
senioři využívat k velkému množství zajímavých 
aktivit ozdravného, relaxačního, vzdělávacího 
i volnočasového charakteru. Do této aktivity 
se zapojila další organizace, která se u nás 
v Chrudimi stará o seniory a nabízí jim bezpečné, 
zajímavé, zábavné a přitom cenově i fyzicky 
dostupné výlety a volnočasové aktivity. Touto 
organizací je chrudimský spolek Hurá na Výlet, 
který navíc již nějakou dobu spolupracuje 
s místními seniorskými sdruženími a spolky. 
Vzniká tím tedy docela široká "koalice" 
organizací, které si dohromady kladou za cíl 
jediné – vytvoření dostatečné nabídky 
různorodých aktivit vhodných pro seniory tak, 
aby u nás v Chrudimi mohl opravdu každý trávit 
své stáří smysluplně, důstojně a se zaslouženou 

péčí. Prostě aby u nás staří lidé nebyli odsouzeni 
k samotě, nudě a nezájmu!
S tímto úmyslem zahájili místní neziskové 
organizace sérii jednání, která vedou 
ke společné, a tím pádem i opravdu bohaté 
a zajímavé nabídce výletů a volnočasových 
aktivit, jako jsou např. ozdravné procedury, 
přednášky, besedy, cestopisy, hudební večery, 
kulturní i jiná setkání a podobně, speciálně 
pro seniory. Celoroční program s nabídkou aktivit 
najdete na www.centrumzdravehostarnuti.
cz a několik typů najdete i na následující 
straně. Tato spolupráce bude zahájena 
Dnem otevřených dveří výše zmiňovaného 
Centra pro zdravé stárnutí, které je určeno 
jak pro členy spolupracujících organizací 
a spolků, tak i pro širokou seniorskou veřejnost. 
Prostě každý si může přijít prohlédnout první 
chrudimské wellness a rehabilitační centrum 
pro seniory a ZTP, kde budou zároveň zástupci 
spolupracujících neziskovek prezentovat své 
plány, své činnosti i právě svoji vzájemnou 
spolupráci. Akce proběhne dne 11. 5. 2016 a více 
informací naleznete na další straně. Máte se 
na co těšit!

SPOLUPRÁCE CHRUDIMSKÝCH NEZISKOVEK
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Den otevřených dveří Centra pro zdravé stárnutí 
– prvního chrudimského wellness a rehabilitačního centra pro seniory a ZTP se koná ve 
středu 11. 5. 2016 na adrese Chrudim 3, ulice Obce Ležáků 167.

Dopoledne od 9 do 12 hodin je vyhrazeno pro členy spolupracujících neziskových 
organizací.
Odpoledne od 13 do 15 hodin je určeno pro seniorskou veřejnost.

Občerstvení a dobrá nálada zajištěna.

Objednávky a informace: Spolek Hurá na Výlet, tel.: 773 515 616

Výběr z nejbližších výletů

CENTRUM ZDRAVÉHO STÁRNUTÍ



Alzheimerovu nemoc, která je nejčastější příčinou 
demence, poprvé popsal německý lékař Alois 
Alzheimer v roce 1907. V té době se na rozdíl 
od současnosti považovala za nemoc velmi 
vzácnou. Lidé s demencí trpí těmito symptomy – 
problémy s abstraktním myšlením, ztráta iniciativy, 
zakládání věcí na nesprávné místo, problémy 
s řečí, změny osobnosti, změny v náladě nebo 
chování, ztráta paměti, která ovlivňuje schopnost 
plnit běžné pracovní úkoly, časová a místní 
dezorientace, špatný nebo zhoršující se racionální 
úsudek, problémy s vykonáváním běžných 
činností.

Kolik lidí trpí demencí?
Na celém světě žilo v roce 2015 odhadem 46,8 
milionů lidí s demencí. Počet lidí s demencí se 
přitom nejspíš každých dvacet let zdvojnásobí. 
V regionu Střední Evropa, je zastoupení lidí 
s demencí nižší, než je průměr jinde na světě. 
S demencí v České republice žije na 152,7 tisíc lidí. 
Z tohoto počtu jsou přitom více než dvě třetiny 
ženského pohlaví. Riziko onemocnění demencí 
narůstá s věkem. Podíváme-li se na historický vývoj 
výskytu demence v České republice, můžeme 
konstatovat, že počet lidí trpících demencí 
neustále narůstá. V kraji Pardubickém je počet 
lidí s demencí 7684 (region s absolutně nejvyšším 
počtem lidí s demencí je Praha – 19795 lidí).

Kdo se o potřebné stará?
Péče o lidi s demencí se odehrává v navzájem 
oddělených a i přes nesčetné pokusy dosud 
stále nepropojených sektorech. Část péče 
je poskytována prostřednictvím systému 
zdravotnictví, část prostřednictvím sociálních 
služeb. Podstatná část služeb je dále zajišťována 
na neformální bázi rodinnými příslušníky a dalšími 
pečovateli v domácnostech.

Jaký je politický a ekonomický kontext?
Zatímco některé státy mají k dispozici již druhou 
generaci strategických dokumentů pro boj 

s demencí a jiné přijímají první politické plány 
pro řešení problematiky Alzheimerovy choroby 
a jiných typů demence, v České republice 
se už několik let řadíme do kolonky „země 
s připravovaným plánem“. V tomto kontextu je 
velmi inspirativní zemí Velká Británie, kde si boj 
s demencí vzal za úkol sám ministerský předseda, 
který pro svoji vládu do roku 2020 stanovil 
ambiciózní cíl: Anglie bude v oblasti podpory 
a péče o lidi s demencí nejlepší na světě. Lidé 
s demencí vyžadují náročnou a nákladnou péči. 
Potřeba péče tak přináší značné nároky na veřejné 
i soukromé rozpočty. Náklady společnosti na 
řešení problémů spojených s demencí jsou 
odhadovány v průměru na 1 % HDP.

A co na to veřejnost a média?
Alzheimerova choroba je provázena velkou 
neinformovaností veřejnosti, mnoha předsudky, 
často i obavami. Většina populace se domnívá, 
že přestože populace stárne, o Alzheimerově 
chorobě se ve společnosti dostatečně nehovoří 
a neinformuje.  

Několik slov závěrem.
Zpráva o stavu demence pro rok 2015 se již 
druhý rok pokouší ilustrovat problémy lidí 
s demencí na číslech a faktech. Dozvědět se, 
kdo se o potřebné stará a jaké služby jsou 
lidem s demencí poskytovány, je tak s ohledem 
na neexistující statistiky velmi obtížné. Některé 
palčivé problémy se snaží celostátní úrovni řešit 
připravovaný plán boje proti demenci. Na přípravě 
plánu se bohužel nepodílelo ministerstvo financí, 
plán tak zůstává oddělen od reality schvalování 
státního rozpočtu a to i přes to, že náklady spojené 
s demencí jsou odhadovány na 42,6 miliard 
korun a bez intenzivnějšího zapojení veřejných 
prostředků se zásadních změn v kvalitě péče 
a možnostech pečujících hned tak nedočkáme.

Zdroj: Zpráva o stavu demence 2015
vydala Česká alzheimerovská společnost, o.p.s.

PŘEČETLI JSME ZA VÁS
ZPRÁVA O STAVU DEMENCE 2015
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CESTOVÁNÍ

Několikrát ročně jezdíme vlakem do Prahy. 
Známe již Šárecké údolí, NPP Dalejský profil, 
Průhonický park, Bohnický potok, vrch Ládví 
+ Ďáblický háj, Botanickou zahradu, a stále 
objevujeme nová krásná místa v okrajových 
částech Prahy.
Dne 27. 11. 2015 byl slunečný podzimní den 
a my ho využili k procházce v Prokopském údolí. 
U stanice metra Hůrka se k nám připojili pražští 
Pohodáři a potom už pěšky směr nádrž Asuán, 
dále studánka Na Troníčku, kde jsme si prohlédli 

několik „hmyzích hotelů“ a v Klukovicích byla 
přestávka na oběd.
NS Údolím Dalejského potoka nás vedla podél 
železniční tratě, pro kešky jsme museli několikrát 
šplhat do prudké stráně. Vrcholem bylo jezírko, 
vlastně zatopený lom, tady mužská část výpravy 
absolvovala adrenalinový výstup. A potom už 
do kopce na Skalku, vrch Děvín, odkud byl krásný 
výhled na podvečerní Prahu a sestup Ctiradovým 
přírodním parkem k Vltavě.
Na závěr jsme ještě dojeli pod Barrandov 
a s posledními zbytky sil vystoupali 
na Barrandovské terasy, kde jsme viděli 
zchátralý objekt kdysi výstavního sídla rodiny 
Havlů. A potom už téměř za tmy odjezd busem, 
metrem, vlakem a autem domů. Prokopské 
údolí nás nadchlo, byl to moc pěkný výlet. 
Našlapali jsme 18 km, našli 14 keší a udělali 
něco pro zdraví. Pro seniory nad 70 let je 
veškerá doprava po Praze zdarma, tak to hojně 
využíváme. 

Jaroslav Hájek – „Pohodáři 41“

Další informace na www.seniorinacestach.cz

PROKOPSKÉ ÚDOLÍ

Prokopské údolí v Praze

Nový katalog dotovaných zájezdů pro seniory v roce 2016 k vyzvednutí na recepci 
Lůžkového a sociálního centra pro seniory o.p.s. v areálu bývalého pivovaru v Chrudimi.

Výběr z aktuální nabídky pro seniory 55+ na léto 2016:

Mar Menor – hotely 4* s plnou penzí – cena od 14 290,- Kč
Andalusie – hotely 4* s polopenzí – cena od 13 790,- Kč
Kalábrie – hotel 4* s polopenzí – cena od 13 990,- Kč
Sicílie – hotely 3*/4* s polopenzí – cena od 13 790,- Kč
Sardinie – hotel 3* s polopenzí – cena od 14 990,- Kč
Basilicata – hotel 4* s polopenzí – cena od 13 490,- Kč
Kypr – hotely 3*/5* s polopenzí – cena od 14 490,- Kč

Další zájezdy, termíny a informace naleznete na www.seniorinacestach.czPO
BY
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Kamila Skopová (* 1944 v Praze) – výtvarnice, 
absolventka Střední uměleckoprůmyslové školy 
v Praze, zabývá se národopisem. Od roku 1995 
píše a ilustruje knihy. Od roku 1972 se vedle 
své profese zabývá studiem národopisu. Je 
autorkou národopisné literatury Lidová tvorba, 
Vánoční svátky o století zpátky (nyní i v německé 
a anglické verzi), Velikonoční svátky o století 
zpátky, Dětské hrátky půlstoletí zpátky, Rodinné 
svátky o století zpátky, Hody, půsty, masopusty, 
Rok na vsi, Pohádky – sedmadvacet klasických 
pohádek převyprávěných a ilustrovaných. 

Dále vytvořila tři kuchařky klasické české 
lidové kuchyně „…ale máma to vařila líp“, 
Rodinné stříbro a Chrudimský kuchtánek. 
Ilustruje historické lexikony Život ve staletích 
a Život ve středověku Dr. Vlastimila Vondrušky 
a publikace s národopisnou tématikou Dr. Aleny 
Vondruškové. Dále spolupracovala na tvořivých 
kreativních publikacích v edici Šikovné ruce 
vydavatelství Grada Publishing – Kraslice 

a velikonoční ozdoby, Jednoduché loutky 
a Pleteme věnečky po celý rok. 

Je autorkou mnoha výstav lidových zvyků 
a obyčejů. Spolupracuje s řadou folklorních 
souborů. Zpracovává návrhy replik lidových 
krojů. Učí ve Škole folklorních tradic obor 
lidový oděv. Má dvě děti, šest vnoučat a dva 
pravnuky. V současné době trvale žije a pracuje 
ve starobylé roubence poblíž Hlinska. 

Z dalších aktivit našich babiček a dědečků 
vybíráme např. keramickou dílnu, canisterapii 
s canisterapeutickým sdružením Kamarád, z.s. 
a také pohybové aktivity. (foto také na str. 11)
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JARO A NAŠE AKTIVITY
Klienti Domova seniorů v areálu bývalého pivovaru v Chrudimi si 
připomínali Velikonoční svátky. Kromě barvení vajíček a pletení pomlázek 
s nimi zavzpomínala paní Kamila Skopová.

„Život měříme příliš jednostranně; podle jeho délky, a ne podle jeho velikosti. Myslíme víc na to, 
jak život prodloužit, než na to, jak ho opravdu naplnit. Mnoho lidí se bojí smrti, ale nedělají si nic 
z toho, že sami a mnoho jiných žijí jen položivotem, bez obsahu, bez lásky, bez radosti.“

Tomáš G. Masaryk

Autorské čtení paní Kamily Skopové
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NOMINACE NA SENIORA ROKU 2016 ZA REGION CHRUDIMSKA

V roce 2016 bude nezisková společnost Lůžkové a sociální centrum pro seniory o.p.s. 
navrhovat na cenu seniora roku seniorskou osobnost z našeho regionu. 

Zúčastněte se výběru i Vy. Pojďme společně vybrat seniora roku – Vaše návrhy 
zašlete nejpozději do 30. června 2016 na email domovsenioru1@chrudim.cz. Z Vašich 

návrhů bude výsledný návrh vybrán odbornou porotou. S profily nominovaných se 
můžete seznámit na www.domovsenioruchrudim.cz v rubrice Senior 2016.

Terénní zdravotní a sociální služby v Chrudimském regionu
Nabízíme seniorům, zdravotně postiženým od 27 let a pečujícím rodinám 

terénní zdravotní a sociální služby.
Terénní služby poskytujeme v domácím prostředí klienta nepřetržitě 24 hodin denně 

a 7 dnů v týdnu. Individuální a profesionální péče.
tel. 774 103 692, www.domovsenioruchrudim.cz

Další číslo SENIE vyjde: 1. 7. 2016
Prodej elektro vozíků Selvo pro seniory

Regionální zastoupení Chrudim:
ulice Obce Ležáků 166, tel. 773 803 201
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Životní styl ve stáří nezáleží jen na nás, ale 
na vývoji medicíny, na ekonomickém růstu 
společnosti a nákladech na životní úroveň. 
Jinými slovy na tom, co si kdo bude moci dovolit. 
Společensky se seniorský věk definuje od 65 let. 
Je to uměle vytvořená hranice, podobně jako 
hranice dospělosti (18 let). Medicínské kritérium 
posouvá práh stáří ještě o pár let dál. Důležitá 
je však nejen délka, ale zejména kvalita života. 
Podstatné je zachovat si co nejvíce fyzické 
a psychické svěžesti, cvičit svou paměť, používat 
ji a žít s přesvědčením, že nikdy není pozdě 
se začít cokoliv učit.

Co jsou pojmy demence a Alzheimerova nemoc?
Demence
Získané chorobné oslabení rozumových 
schopností; onemocnění mozku, většinou 
chronického nebo progresivního rázu. Je to 
podmíněné postižení psychických funkcí, jako 
je paměť, zvláště přijímání nových informací, 
dále pak myšlení, orientace, chápání, počítání, 
schopnosti učení, řeč a úsudek při neporušeném 
vědomí. Dochází ke zhoršení kontroly emocí 
a sociálního chování. Jsou narušeny i osobní 
aktivity denního života, jako je oblékání, 
jídlo, osobní hygiena, vyměšování a toaleta. 
Pro stanovení diagnózy musejí příznaky trvat 
nejméně šest měsíců. (Psychologický slovník 
Hartl, Hartlová)

Alzheimerova nemoc
Termín od roku 1907 dle Německého 
neurologa Alzheimera. Je to duševní porucha 
na organickém základě (zánik a rozpad 

neobnovitelných mozkových buněk) projevující 
se demencí. Má plíživý začátek, který 
se projevuje častou depresí a nižší výkonností. 
Přidá se zapomnětlivost, porucha orientace, 
porucha řeči, ztráta dorozumění. V psychice 
je nejdříve poškozena novodobá paměť 
a schopnost vštípivosti nových informací. 

Mírná forma trvá dva až čtyři roky a projevuje 
se zapomínáním, ztrácením věcí, obtížným 
hledáním slov, blouděním po známých místech, 
ztrátou zájmu o věci, které měl pacient rád. 

Středně těžká forma od dvou do deseti let 
a projevuje se dalším zhoršováním duševních 
funkcí a chování, především to je hašteření, 
nesnášenlivostí a morózní nálady. Může být 
i občasná zmatenost, popřípadě halucinace 
a bludy. Nastává nutnost stálého dohledu. 

Těžká forma představuje poslední stadium, 
které trvá jeden až tři roky a projevuje se 
naprostým úpadkem všech duševních funkcí. 
Pacient nehovoří ani řeč nevnímá, nepoznává 
sebe ani členy rodiny. Je zcela závislý na péči 
druhých. Nemocný si postižení neuvědomuje. 
Psychofarmaka pomáhají mírnit poruchy 
chování, snižují depresi a úzkost, navozují spánek 
a zpomalují postup nemoci.

Alzheimerova nemoc postihuje lidi nejvíce 
po 65. roce věku, vzácně i osoby mladší 45 let. 
Týká se i 15 % obyvatel starších 85 let. (dle 
psychologického slovníku Hartl, Hartlová)

PhDr. Helena Chroboková

KDY ČLOVĚK ZAČÍNÁ STÁRNOUT?
„PŘECE OD NAROZENÍ“


