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Prvním Mostečánkem roku 2016 je Adámek Látkové hračky mají pomoci
2016. Maminka Nikola ho na
Od novoroční půlnoci
„Už je to moje třetí
při komunikaci s dětmi
svět přivedla za pomoci léuběhly necelé tři hodiny
dítě, doma na něho čekají
a v mostecké porodnici Krajské zdravotní zazněl dětský
křik. Světu se poprvé ozval
Adam Botoš, letošní první
mostecké miminko roku

kařů a sester 1. ledna ve 2:50
hodin. Malý Adámek vážil
3,2 kilogramu a měřil 50 centimetrů. Chlapeček se má čile
k světu a rodičům dělá radost.

První Mostečánek roku 2016 Adámek Botoš

dva starší bráškové Nikolas
a Šfefánek. Porod proběhl
bez komplikací a to, že se
Adámek narodí právě prvního ledna, jsme s přítelem
vůbec neplánovali. První
termín jsem měla až o několik dní později,“ řekla Mosteckým listům pyšná maminka Nikola Tokárová.
Tatínek u porodu neasistoval, ale byl podle maminky
velkou oporou.
Rodiče prvního Mostečánka dostanou od města
jako bonus finanční dar ve
výši 20 tisíc korun. Ten použijí na vybavení dětského pokoje a koupí z nich například
přebalovací pult.
(vyd)

Hračky, které léčí. Tak by
se daly nazvat látkové hračky,
které mají napomoci spolupráci s traumatizovanými
dětmi, které se staly oběťmi
nebo svědky trestných činů.
Zhruba stovku hraček převzala z rukou Karla Giampaoliho z Krajského úřadu Ústeckého kraje vedoucí oddělení
sociálně-právní ochrany dětí
mosteckého magistrátu Alexandra Hynešová.

Hračky vznikly v chráněných dílnách Fokus Labe
v rámci programu Prevence
kriminality v Ústeckém kraji,
který podpořilo Ministerstvo
vnitra ČR. Celkem jich bylo
vyrobeno 2 100 kusů hraček,
z toho je 1 050 určeno pro
pracovníky orgánů sociálně-právních ochrany dětí Ústeckého kraje a 1 050 pak pro
Polici ČR v Ústeckém kraji.
(vyd)

V minulém roce se narodilo 634 Mostečánků. Nejoblíbenějšími
jmény byli stejně jako v předchozích letech Jan a Eliška
Celkem 634 Mostečánků,
tedy dětí s trvalým pobytem
v našem městě, přibylo během loňského roku. Nepatrně
více z nich, konkrétně 318,
bylo chlapců, dívek se narodilo 316. Ve srovnání s rokem 2014 tak porodnost po-

měrně výrazně vzrostla, a to
o 53 dětí. Zvýšil se zejména
počet narozených chlapců,
kteří o rok dříve za dívkami
zaostávali.
Nejoblíbenějšími jmény
byli i tentokrát Jan (v 18 případech) a Eliška (v 16 přípa-

dech). Na druhém místě se
umístili David a Laura, na třetím místě pak Daniel společně
s Matyášem a Tereza. V nových rodných listech se však
objevila i neobvyklá jména,
jako například Ezra, Yassen,
Lesja nebo Yasmin.
(dun)

Poradna pro integraci,
která poskytuje služby cizincům a pomáhá jim se začleněním do české společnosti,
připravuje kurz českého jazyka pro začátečníky určené
ukrajinské a ruské komunitě
v Mostě a okolí. Kurz probíhá od 2. února každé úterý

a čtvrtek od 17 do 19:15 hodin ve Střední zdravotní
škole v ulici J. E. Purkyně
272. Kurz je zdarma, registrace zájemců se uskuteční
během první lekce.
Poradna pro integraci působí od roku 1997 a má za
sebou dlouholetou zkušenost

v oblasti integrace cizinců
a jejich začlenění do běžného
života české společnosti. Poskytují registrované sociální
služby, vedou projekty specializované na vybrané aspekty
podpory rovných příležitostí
cizinců.
Taťána Drahošová

Magistrát ozáří „zlaté“ světlo
Poradna pro integraci připravuje kurz českého
Zapojí se tak do kampaně na
jazyka pro příslušníky ukrajinské a ruské komunity podporu dětí s rakovinou

Členka Klubu seniorů Helena Lejsková oslavila 16. ledna 90. narozeniny. Poblahopřát jí přišel i náměstek primátora Marek Hrvol.

Různá onkologická, tedy
nádorová onemocnění nejsou jen záležitostí dospělých, ale nevyhýbají se ani
dětem. I v jejich případě je
velmi důležité včasné odhalení příznaků, znovuzařazení
do společnosti nebo navýšení
finančních prostředků na výzkum. Právě proto se celosvětově připomíná Den dětské onkologie, který připadá
na 13. února. Různá města
v tento den nasvítí „zlatým
světlem“ nějakou významnou dominantu. V letošním
roce si jej již podruhé připomene Česká republika a vůbec poprvé také město Most,
které nechá nasvítit budovu
magistrátu.
„Tato mezinárodní akce
má hned několik cílů. Mezi
nejdůležitější z nich patří
ozřejmění faktů a mýtů o ra-

kovině v dětském věku, důraz na včasné odhalení varovných příznaků, detabuizace
onkologicky nemocných dětí
a podpora jejich znovuzařazení do společnosti. Neméně
významné je i připomenutí
nutnosti dostatečného financování výzkumu v této oblasti,“ informovala koordinátorka akce Lucie Cingrošová.
Podrobnosti čtenáři najdou na webových stránkách
www.dendetskeonkologie.
cz. Letošní ročník Dne dětské onkologie se koná pod
záštitou předsedy Evropského parlamentu Martina
Schulze, premiéra Bohuslava
Sobotky, předsedů obou komor Parlamentu ČR Jana
Hamáčka a Milana Štěcha
a ministrů zahraničních věcí,
zdravotnictví a kultury.
(dun)

