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MOTTO:  Umění žít je vědět, jak vychutnat malé radosti a unést velká břemena.  

William Hazlitt 

    

 
Vážení čtenáři, 

za pár dnů končí jaro, které letos vystřídalo velmi pestrou paletu počasí. Příroda 

odstartovala teplé jaro dosti brzo, zahrádkáři se chopili svého díla, na prvního máje 

již kvetl krásně šeřík. Střídalo se teplo se zimou, sucho s deštěm. V období „zmrzlých 

mužů“ pak přišel silný mráz, který způsobil velké škody sadařům, vinařům a hlavně 

pilným zahrádkářům. Momentálně máme tropická vedra jako uprostřed léta 

s varovnou předpovědí s možnosti silných větrů, bouřek s kroupami a lokálních 

záplav.  

Velké změny se odehrávají v životě českého důchodce zásluhou politiky vládní koalice, která nás důchodce 

vůbec nešetří. Ministři Drábek, Heger a Kalousek se svými opatřeními a návrhy zákonů se snaží o postupnou 

likvidaci všeho dobrého, co nám po léta oprávněně náleželo. Začalo to vyškrtnutím slova důchodce v cenovém 

věstníku Ministerstva financi, což nám přineslo zdražení jízdného na českých železnicích, pokračovalo návrhem 

na snížení či zmrazení valorizace důchodů, odebrání daňového odpočtu pro pracující důchodce, navýšení 

regulačních poplatků ve zdravotnictví, zkrácení léčebné doby v lázních a zdražování všeho, na co jen oko 

důchodce pohlédne. 

Je samozřejmé, že toto vše vyvolává odpor a kritiku v řadách důchodců. Proto Svaz důchodců ČR 

ve spolupráci s Radou seniorů ČR po projednání vzniklé situace ve svých vrcholových orgánech vyhlásily duben 

měsícem vyjednávání a květen měsícem protestů. Oslovili jsme premiéra Nečase dopisem, kde jsme ho požádali 

o setkání. Reagoval celkem rychle, ale do dnešního dne jsme se spolu bohužel nesetkali. Obdobně reagovala 

i předsedkyně Sněmovny Němcová. Věřím, že alespoň příjme zástupce petičního výboru při předávání petičních 

archů naši petice ve Sněmovně dne 21. června 2012. Zde chci poděkovat celé řadě důchodců, kteří se aktivně 

zapojili do získávání podpisů a v neposlední řadě také všem, kteří připojili pod naše požadavky svůj podpis. 

Stejně tak můj obdiv a poděkování patří všem důchodcům, kteří se zúčastnili dne 21. dubna 2012 celostátní 

protestní demonstrace odborových svazů proti vládě. Mezi 120 tisíci účastníků jsem viděl mnoho důchodců 

z celé republiky. Velmi mne a předsedu Rady seniorů Pernese mrzí, že jsme nedostali možnost na této 

demonstraci vystoupit a podpořit tak naším slovem smysl této akce. 

Důchodci důchodcům, 

aby nikdo nebyl sám. 

číslo 2 

Slovo předsedy SDČR, o.s. 



 - 2 - 

Dne 30. května 2012 se konala na Palachově náměstí v Praze demonstrace Za přežití seniorů, které se 

účastnilo kolem 3 tisíc seniorů z celé republiky včetně celé řady osob se zdravotním postižením. Na demonstraci 

nás ve svých projevech podpořili zástupce odborů, zdravotně postižených, vysokoškoláků a kolegové důchodci 

ze Slovenska. Bylo přijato prohlášení, které jsme po české hymně všichni odnesli panu premiérovi na jeho Úřad 

vlády. Přestože to měl předem avizované, tak nechal více jak 20 minut čekat protestující seniory na jeho převzetí 

vyslaným úředníkem. Bohužel opět nenašel čas ani odvahu nás přijmout. 

Dne 17. května 2012 jsem se účastnil 25. Sportovních her seniorů o putovní pohár starosty města Meziboří. 

Na osm set seniorů z regionu Most-Litvínov od rána soutěžilo mezi sebou v jednotlivých disciplinách před zraky 

hejtmanky Vaňhové a starostů uvedeného regionu na stadionu v sousedství zimního stadionu Ivana Hlinky. Boje 

byly velmi vyrovnané, ale v duchu fairplay a v přátelské atmosféře. Chci zde poděkovat všem organizátorům 

této krásné sportovní akce a budu velmi rád, když se podobné sportovní soutěže rozšíří i do dalších krajů. 

Myslím si, že si to naši důchodci zaslouží. 

V závěru vám všem chci popřát slunné léto, pěknou dovolenou nebo prázdniny a hodně krásné a bohaté 

zážitky s vnoučaty a rodinnými příslušníky. 

Ing. Oldřich Pospíšil, předseda SDČR, o. s. 

 

Členové delegace Svazu důchodců České republiky a Krajské 

rady SDČR Středočeského kraje místopředs. Hana Němcová, předs. 

ÚKRK Petr Kalábek a  Zora Karausová s Miloslavem Vajsem  se 

zúčastnili dne 10. června 2012  pietního aktu k 70. výročí vyhlazení 

Lidic nacistickými vojsky. Přijeli také členové MěO SDČR z Brna 

v čele s její předsedkyní Mgr. Alenou Kudličkovou. Položením 

kytice a věnce u hrobu zastřelených lidických mužů a vzpomínkou 

u sousoší zavražděných lidických dětí v areálu Památníku jsme se spolu s mnoha významnými delegacemi 

z domova i ze zahraničí poklonili památce obětí této nacistické zvůle.  

Celý pietní akt byl přenášen Českou televizí přímým přenosem. Ve všech projevech představitelů 

Parlamentu ČR, Senátu PČR i vlády ČR a dalších významných hostů především zaznělo, že český národ má být 

hrdý na své dějiny a nesmí zapomínat na své hrdiny, kteří položili v boji za svobodu to nejcennější – svoje 

životy.        foto: Bohumil Kučera, www.obec-lidice.cz 

Připomeňme si válečný rok 1942 a červnové dny, nabité dramatickými a tragickými událostmi v našem 

národě. Byla to doba po květnovém atentátu na říšského protektora Reinharda Heydricha, kdy německé gestapo 

vyvíjelo obzvláštní úsilí, zatýkalo a popravovalo téměř každého podezřelého. Viníci byli hledáni i v Pardubicích. 

A proč právě v Pardubicích? 

V pondělí 29. prosince 1941 nad protektorátní území Čech přilétá britský čtyřmotorový letoun HALIFAX 

se sedmi československými parašutisty na palubě s názvy Antropoid, Silver B a Silver A. Operačním prostorem 

Silveru A bylo Pardubicko, protože jeho velitel kpt. Alfréd Bartoš Pardubice znal již ze studentských let. Jeho 

zástupce rtm. Josef Valčík a svob. Jiří Potůček, radiotelegrafista, měli zorganizovat zpravodajskou síť a předávat 

vojenské a politické poznatky a zajišťovat speciální úkoly pro ústředí v Londýně. Hlavním úkolem bylo umístit a 

zprovoznit vysílačku zvanou Libuši. Byl vybrán lom v blízkosti osady Ležáky u Chrudimi. V té době již mnoho 

obětavých lidí pomáhalo paravýsadku, např. Josef Valčík byl v Pardubicích u hoteliéra A. Košťála jako číšník 

Proč se v Pardubicích a v Ležákách konají pietní akce? 

Pietní akt k 70. výročí vyhlazení Lidic 
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v hotelu Veselka.  

Jejich agilní činnost se přenesla do Prahy, navázali spojení se skupinou Antropoid a Silver B, což nakonec 

skončilo atentátem na protektora Reinharda Heydricha. Intenzivní pátrání po aktérech atentátu a jejich 

spolupracovnících bylo gestapem nakonec úspěšné. Na „Zámeček“ v Pardubicích, který dal postavit uhlobaron 

Larisch v 19. století, byli sváženi a vyslýcháni i lidé z Ležáků. 33 dospělých obyvatel bylo v těsné blízkosti 

„Zámečku“ popraveno, 11 dětí odvezeno do plynových komor a 2 dívky odeslány do Německa na převýchovu. 

Tyto dvě sestry se po válce vrátily zpět do Čech. Osada Ležáky byla vypálena a srovnána se zemí stejně jako 

Lidice. Následné popravy u „Zámečku“ byly později jen ojedinělé, parašutisté v Praze zemřeli vlastní zbraní. To 

je stručná a smutná historie tragických událostí z r. 1942 v Ležákách a v Pardubicích.  

Zásluhou ředitele Památníku Lidice – Ležáky JUDr. M. Červencla se již po několikáté koná v Pardubicích 

na bývalém popravišti u „Zámečku“ smuteční akce SILVER a v červnových dnech potom pietní akt přímo na 

území vyhlazené obce Ležáky.  Vždy za účasti významných hostů podtrhuje důstojnou atmosféru vojenská 

hudba, dětské pěvecké sbory a velká účast zástupců mnoha společenských i vojenských organizací, jejichž věnce 

a kytice kladou k pomníku vojáci ve slavnostních uniformách. V projevech ředitele JUDr. Červencla 

i významných hostů vždy zaznívá motto, že český národ má mít v trvalé úctě historii našeho národa a hrdiny, 

kteří obětovali to nejcennější – své životy – za osvobození naší vlasti z nacistické poroby.  

Funkcionáři Svazu důchodců České republiky i Krajské rady SDČR Středočeského kraje a Krajské rady 

SDČR Pardubického kraje se těchto pietních akcí nejen v Lidicích, Pardubicích, ale i v Ležákách také pravidelně 

zúčastňuji. Položením věnců a kytic vyjadřujeme úctu hrdinům i nevinným obětem válečných hrůz, které nacisté 

během 2. světové války v naší vlasti- v tehdejším Protektorátu Čechy a Morava - napáchali. Mnozí naši členové 

jsou totiž ještě přímými pamětníky tohoto tragického období českých dějin a oceňujeme, že Památník Lidice 

celou svou činností velkou měrou přispívá k zachování paměti národa nejen v naší republice, ale i v zahraničí. 

Eva Chmátalová, Krajská rada SDČR Pardubice 

Dne 24. června 2012 se konal pietní akt k 70. výročí vypálení osady 

Ležáky nacisty za 2. světové války. Za účasti prezidenta ČR Václava Klause, 

dalších významných představitelů českého politického i kulturního života, 

zahraničních delegací i odbojářských a společenských organizací, bylo při 

vzpomínkovém aktu v pietním území Ležáky k pomníku padlých položeno 

více než 100 věnců a kytic. Mezi delegacemi byli i zástupci Svazu důchodců 

ČR - předseda SDČR Ing. Pospíšil a předseda Krajské rady SDČR 

Pardubického kraje Ing. Efler, kteří se položením krásné kytice k pomníku 

také poklonili památce zavražděných občanů osady Ležáky. 

 

 

K 70. výročí smrti 7 parašutistů, kteří v r. 1942 uskutečnili atentát 

na říšského protektora Reinharda Heydricha, se v pondělí 18. června 

2012 konala v pravoslavném chrámu sv. Cyrila a Metoděje v Praze 

panychida. Položením věnců a následné bohoslužby se zúčastnili přední 

představitelé našeho státu – prezident republiky Václav Klaus, 

místopředseda Senátu ČR Přemysl Sobotka, předsedkyně sněmovny 

Parlamentu ČR Miroslava Němcová, premiér vlády ČR Petr Nečas, 

primátor hl. m. Prahy B. Svoboda, ministr národní obrany Alexandr 

Vondra, generál Picek a další.  

Pietní akt k 70. výročí vypálení 

osady Ležáky 

Vzpomínka na statečné parašutisty 
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Za Svaz důchodců České republiky položili kytici místopředseda Frant. Prášek a předseda MěO SDČR 

hl.m. Prahy Ivo Mach.  

Tato vzpomínková smuteční tryzna se od r. 1990 koná každoročně vždy ve výroční den 18. června, kdy 

stateční parašutisté podlehli po sedmihodinovém boji přesile nacistické jednotky SS.  

Fr. Prášek, místopředseda SDČR 

 

Konferenci k Evropskému roku aktivního stárnutí a mezigenerační 

solidaritě uspořádal ve spolupráci s Radou seniorů ČR předseda Senátu PČR 

Milan Štěch.  Cílem bylo posoudit stav naplňování obou těchto významných 

celospolečenských hodnot v České republice. Spolu s ústavními činiteli a 

představiteli krajských a městských samospráv se konference zúčastnili 

zahraniční delegace z Rakouska a Slovenska a delegovaní zástupci seniorských organizací z České republiky.  

Přítomni byli samozřejmě i zástupci Svazu důchodců ČR. Na rozdíl od jiných akcí pořádaných k Evropskému 

roku přítomní vystupovali s velmi konkrétními tématy ekonomických, politických, společenských, vzdělávacích 

a volnočasových aktivit seniorské populace. S referáty mimo hostitele a zástupce seniorských organizací 

vystoupili např., předsedkyně Českého statistického úřadu Iva Ritschelová, Radim Boháček z Akademie věd ČR, 

zástupkyně Anglické hospodářské komory Petra Janíčková, ředitelka personální práce z České spořitelny Vera 

Budway – Strobach a další odborníci a známé osobnosti. 

Z pozvaných hostů chyběli ministr práce a sociálních věcí Jaromír Drábek a ministr zdravotnictví Leoš 

Heger. Ačkoli se oba omluvili pracovním zaneprázdněním a na konferenci vyslali své náměstky, kteří také 

vystoupili s projevy, někteří seniorští řečníci nepřítomnost nesli nelibě a dali to i slovně najevo. Skutečností je, 

že např. v Rakousku význam obdobné akce seniorů svou účastí podtrhl i tamní spolkový prezident. 

Nepřítomnost ministrů však nic neubrala, pokud jde o zajímavost a věcnost jednání.  Zaznělo například to, 

že na rozdíl od západních států u nás není využívána možnost postupného odchodu do důchodu a aktivity 

zbytečně končí rázně s posledním pracovním dnem. Nevyužívá se tak drahocenný potenciál zkušenosti, jako je 

tomu např. ve skandinávských zemích. Petra Janíčková z Anglické hospodářské komory hovořila o britských 

projektech, jejichž cílem je vytvořit pracovní příležitosti pro lidi nad padesát let.  Mimo jiné uvedla, že podniky 

mají nižší odvody, když zaměstnávají starší zaměstnance. Podobně také stát benefituje to, když lidé jsou do 

důchodu později než v okamžiku dosažení důchodového věku.  V některých případech to může znamenat 

navýšení důchodu o víc než jednu pětinu.  Referující jednoznačnými fakty také doložila nepravdivost tvrzení, že 

staří lidé údajně zabírají místa mladým.  To ve svém vystoupení potvrdila i ředitelka ČSÚ Iva Ritschelová. 

V České republice podle jejich slov z celkového počtu lidí v důchodovém věku pracuje zhruba 156 600, což jsou 

3,2 procenta. Z těch více než polovina pracuje na zkrácený úvazek, zatímco v celkové populaci podíl takových 

pracovníků činí 5,5 procenta. 

Radim Boháček ve svém vystoupení poukázal na výsledky šetření v zahraničí, z nichž vyplývá, že čím více 

stát vydává na sociální péči, tím lepší jsou i mezigenerační vztahy.  Česká republika je ale bohužel, pokud jde o 

poměr sociálních výdajů k HDP, až na chvostu Evropské unie. Na konferenci se hovořilo i o tom, jak je u nás 

starší generace zapojena do politiky. Ze statistických dat vyplynulo, že senioři jsou zastoupení hlavně tam, kde 

pracují zadarmo… Skutečnost, že na celkové populaci se podílejí 22,25 %, neodpovídá jejich zastoupení v 

samosprávách a zastupitelských orgánech. 

 

V Senátu o seniorech 
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Účastníci konference v Senátu PČR přijali prohlášení, z něhož vybíráme: 

Senátní konference svolaná u příležitosti Evropského roku aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity 

posoudila stav naplňování obou významných celospolečenských hodnot v České republice. …Konference byla 

seznámena s daty aktivního stárnutí, kdy 157 000 příjemců starobních penzí působí na českém trhu práce, kdy 5 

272 důchodců pracuje v zastupitelských funkcích ve vedení měst a obcí, kdy 320 000 důchodců utváří členskou 

základnu seniorských organizací a městských rad seniorů, kdy 55 000 příjemců starobních penzí obohacuje svoje 

poznání v Univerzitách třetího věku a v centrech celoživotního vzdělávání a kdy 80 000 seniorů aktivně 

podporuje činnosti městských klubů důchodců.  To jsou data evidovaná. K datům aktivního stárnutí 

neevidovaným možno připočítat aktivity seniorské populace při péči a výchově vnoučat, při pomoci obstarávání 

chodu domácností, při péči o další potřebné členy rodiny a v neposlední řadě také dobrovolnictví. K aktivnímu 

stárnutí patří též dostatečné finanční prostředky umožňující důstojnou kvalitu života, finanční dostupnost 

bydlení, léků a zdravotní péče, finanční dostupnost sociálních služeb, veřejné dopravy a v neposlední řadě také 

finanční dostupnost kvalitních potravin, nápojů, hygienických prostředků, výměny opotřebovaného ošacení, 

obuvi a opotřebovaných předmětů vybavení domácností. České penze jsou o třetinu nižší než evropský průměr, 

sociální postavení českých seniorů je o pětinu horší, než bylo v roce 1989, reálná kupní síla penzí je za 22 let 

oproti reálné kupní síle mezd téměř poloviční. Přes ústavně garantované právo seniorské populaci na bydlení 

stále chybí prováděcí zákon, desetitisíce osamocených seniorek a seniorů z nájemních bytů je ohroženo 

vystěhováním na ulici, velká většina seniorů nemá finanční prostředky na placenou nadstandardní péči v 

nemocnicích.  

Konference odmítá záměry ministra financí odložit skromné valorizace penzí v podmínkách zakládaného 

skokového růstu životních nákladů důchodců. Konference vítá podání ústavní stížnosti na protizákonnou 

valorizaci penzí 2012. Důsledky nekvalifikovaných rozhodnutí politiků nelze přenášet na populaci, která se 

nemůže bránit, která vytvořila hodnoty, ze kterých stát dodnes profituje, která si svoje penze předplatila a která 

na dostatečné úrovni vychovala generaci plátců průběžného penzijního systému. Konference odsuzuje 

manipulaci médií, vyvolávání zloby, zášti a mezigenerační nenávisti. Konference s politováním konstatuje, že za 

devastaci morálky, kultury a úcty ke stáří jsou odpovědní také někteří politici.  

Čeští senioři mezigenerační dialog u příležitosti EY 2012 vítají.  

Čeští senioři nabízejí společnosti svůj potenciál, intelekt a zkušenosti. 

Čeští senioři očekávají od politiků větší vstřícnost a podporu legislativních a koncepčních návrhů 

seniorských organizací. 

Čeští senioři očekávají vytváření seniorských pracovních míst na trhu práce, odbourání předsudků a 

odpovídající pracovní podmínky. Věkově rozmanitým pracovním kolektivům nabízíme stabilitu, loajalitu a 

celoživotní moudrost. 

Čeští senioři mají právo žít důstojně, mezigeneračně spravedlivě, plnohodnotně a aktivně   

Čeští senioři nejsou na obtíž, naše aktivity jsou nenahraditelné a nezastupitelné. 

Mgr. Fr. Vonderka, šéfredaktor měsíčníku Doba seniorů 

Rada seniorů České republiky spolu s Národní radou osob se zdravotním postižením a vysokoškolskými 

studenty uspořádala ve středu 30. května 2012 historicky první demonstraci seniorů. Byla svolána proto, že 

premiér ČR odmítl s RSČR jednat o důležitých problémech v současném životě seniorů a handicapovaných sob. 

Demonstrace se zúčastnilo asi 3 tisíce seniorů, zdravotně postižených osob i zástupců a sympatizantů z řad 

mladší generace.  

Písemné požadavky, které na demonstraci přednesl předseda Svazu důchodců ČR Ing. Pospíšil, byly 

po skončení demonstrace předány pověřenému pracovníkovi Úřadu vlády.  

O průběhu demonstrace i následném pochodu k Úřadu vlády máme na web stránce www.sdcr.cz 

Demonstrace „Za přežití českých seniorů“ 
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ve fotodokumentaci a uvádíme zde i přepisy hlavních projevů. Následné vyjádření premiéra ve sdělovacích 

prostředcích bylo, že požadavkům seniorů nebude vyhověno.  

Podle předsedy RSČR Dr. Pernese došlo na adresu RSČR mnoho souhlasných ohlasů na demonstraci jak 

z naší republiky, tak i z Evropy či Ameriky.  

Hana Němcová, místopředs. SDČR 

 

CHCEME DŮSTOJNĚ ŽÍT! 

Dnes jsme přišli vyjádřit politování této vládě, která se nestydí důchodcům brát, co si zaslouží. 

Dnes jsme přišli vyjádřit odpor této vládě, které jsou cizí hodnoty lidské civilizace jako je klidné  

a spokojené stáří, mezigenerační solidarita a mezigenerační spravedlnost.   

A konečně dnes jsme přišli vyjádřit vzkaz této vládě  - „styďte se“, zakládáte diskriminaci, která v historii 

české společnosti nemá obdoby.  

My jsme vytvořili hodnoty, které přes divokou privatizaci, tunelování, rozdávání a rozkrádání stále 

vytvářejí ekonomický profit na, který máme legitimní nárok. 

 My jsme si svoje penze předplatili, my jsme dali život a vzdělání současným plátcům daní a penzijního 

systému. 

My máme na svoje penze nejen morální ale i ekonomický a právní nárok. A vy politici jste tady od toho, 

abyste ho zajistili.    

Naopak, vy jste peníze z privatizace národního majetku na očekávanou penzijní reformu neschovali. 

Vy zvyšujete ceny, zavádíte poplatky, zvyšujete nájemné, na které již penze nestačí. 

Vy jste seniorům slíbili, že vaše reformy budou vykompenzovány, nyní obracíte a kompenzujete ani ne 

jednu třetinu očekávaného růstu životních nákladů důchodců. Spotřební koš důchodců je ale něco jiného než 

obecný index spotřebitelských cen. Životní náklady důchodců rostou podstatně rychleji. 

Vy již od roku 2008 vyvádíte peníze z penzijního účtu, abyste mohli lhát, že na penze není. 

Vy se nestydíte manipulovat českou společnost, že čeští senioři jsou příčinou zvýšeného růstu zdanění 

spotřeby. Ne, v Evropě neobvykle vysoké zdanění spotřeby v České republice je výsledkem Vaší neodpovědné 

politiky.  

Odmítáme Vaši politiku, která devastuje miliony občanů českého státu. 

Naše opodstatněné a skromné požadavky na vládu jsou vyjádřeny v seniorské petici, kterou již 

podepsaly desetitisíce seniorů. Poslední požadavek připojili zdravotně postižení. Všechny jsou 

realizovatelné. 

1. Trváme na skromné valorizaci českých důchodů dle stávající dikce zákona č. 155/1995 Sb., 

o důchodovém pojištění. A aby na ni byly peníze tak současně:  

2. žádáme vládu o odstranění zastropování příjmů průběžného penzijního systému a o odložení realizace 

tzv. II. pilíře penzijní reformy 

3. Desetitisíce osamělých seniorek a seniorů v Praze, Brně a v dalších velkých městek jen s velkými 

obtížemi platí vysoké náklady na bydlení, které dosahují 90 % a více příjmů. Chybějí prostředky na nákup 

předepsaných léků, poplatků v nemocnici, na nákup potravin, nápojů a dalších základních životních potřeb. 

Současné sociální dávky finanční dostupnost nájemního bydlení osamocených seniorů neřeší. Proto žádáme 

vládu o urychlené přijetí zákona o sociálním bydlení seniorů. 

PROHLÁŠENÍ účastníků seniorských demonstrací 

dne 30. května 2012 v Praze a v Lounech 
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4. Žádáme vládu o urychlenou úpravu doby placení poplatku za pobyt ve zdravotnickém zařízení. Náš 

systém, kdy platba za pobyt na lůžku není časově limitována je ve světě ojedinělý a asociální k občanům, kteří se 

ze zdravotních důvodů musejí dlouhodobě léčit ve zdravotnickém zařízení. Žádáme upravit tuto platbu 

maximálně do 30. dnů, tak jak to je ve všech zemích v Evropě. 

CHCEME DŮSTOJNĚ ŽÍT! 

V Praze a v Lounech dne 30. května 2012 – účastníci seniorských demonstrací 

 

 

Vážené seniorky, vážení seniori v Českej republike, vážení priatelia! 

Aj my na Slovensku sledujeme opatrenia, ktoré  Vláda Českej republiky 

pripravuje proti Vám dôchodcom. Je jasné, že zmena, ktorú v zákone pripravujú, 

postihne najzraniteľnejšiu skupinu obyvateľov. Vy, seniori, ju pocítite na svojich peňaženkách. 

Nepovažujeme za spravodlivé, aby tým, ktorí celý život pracovali, poctivo odvádzali peniaze do Sociálnej 

poisťovne, budovali materiálne hodnoty, z ktorých doteraz žije Česká republika, sa siahlo na ich dôchodky 

zmenou valorizačných pravidiel v neprospech dôchodcov. 

Aj u nás predošlá vláda robila také pokusy. Spravili sme petíciu „ Za spravodlivé riešenie dôchodkov“, 

ktorou sme v priebehu mesiaca získali viac ako 100 tisíc podpisov. Podarilo sa nám zastaviť chystané zmeny, ale 

aj my v budúcnosti budeme musieť sledovať, čo jednotlivé vlády na dôchodcov pripravia. 

Cítime s Vami. Želáme Vám, aby Váš boj za vlastné dôchodky bol úspešný. 

Bojujte za svoje práva! Kto nebojuje a nič nepodnikne na ochranu svojich práv, je vopred porazený.  

Držíme s Vami a želáme úspech Vášmu protestnému zhromaždeniu. 

Vybojujte si to, na čo máte právo! 

Zdravia Vás slovenskí dôchodcovia, organizovaní v najväčšej dôchodcovskej organizácii Slovenska – v 

Jednote dôchodcov na Slovensku. 

Bratislava, 31. máj 2012      RNDr. Kamil Vajnorský, predseda 

 

Dle informace předs. RSČR dr. Zd. Pernese obdržela Rada seniorů ČR ohlasy 

na uskutečněnou demonstraci „Za přežití seniorů“ i z několika zemí Evropy a 

Ameriky. Za všechny citujeme přepis e-mailu od lotyšských seniorů: 

Svaz aktivních seniorů z Rigy (Lotyšsko) Vám vyjadřuje podporu v demonstraci. Přejeme Vám, aby byly 

Vaše požadavky v nejbližší budoucnosti splněny. Byli bychom rádi také tak aktivní, jako jste Vy, a v 

myšlenkách jsme s Vámi. Vysoce hodnotíme Vaše rozhodné akce v boji za jednotu a čestné postavení starších 

občanů. 

Vřelé pozdravy od Svazu aktivních seniorů z Rigy. 

překlad: M. Vajs 

 

 

 

Pozdrav od lotyšských seniorů 

Pozdravný list zo Slovenska 
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Loni v říjnu jsme byli pozvaní na hry seniorů do naší sesterské ostravské městské organizace Svazu 

důchodců ČR. Bylo to poprvé a hned velmi zdařilé. A tak v nás, členech vedení frýdecko-místecké městské 

organizace SDČR, začala klíčit myšlenka na uspořádání podobného zábavně-soutěžního dne pro seniory.  

Již rok pracuje jako poradní orgán primátora našeho statutárního města Rada seniorů. Jejími členy jsou 

jednak zástupci sociálních složek správy města, naši zástupci, představitelé městské i státní policie. Právě 

představitelé centrály Policie ČR v našem městě nám vyšli velmi ochotně a obětavě vstříc, nabídli prostory a 

zázemí, zajímavá zpestření programu a pomoc při přípravě a průběhu akce. Vše směřovalo k termínu akce, 

stanovenému na sobotu 12. května 2012. Dlouhá léta úzce spolupracujeme s MěO SDČR Ostrava vedenou 

Aničkou Pinterovou a rozvíjíme družební styky s Jednotou důchodců žilinského kraje, pravidelně zastupovanou 

místopředsedou Pavlem Kozákem. S oběma partnery jsme počítali také při této akci. Podařilo se také zajistit 

regionální televizi a zástupce tisku. 

S nadcházejícím dnem „D“ již časně ráno začala přípravná skupina svážet a chystat sportovní materiál, 

občerstvení, ozvučení, sedadla pro očekávané účastníky a diváky, mnoho dalšího co bylo nutno před zahájením 

připravit. Úderem desáté hodiny bylo již vše připraveno a moderátor dne, předseda pořádající organizace Dalibor 

Kališ, zahájil program a přivítal zástupce družebních seniorských organizací, náměstka primátora Frýdku-Místku 

pana Libora Kovala, který převzal nad tímto dnem záštitu, Jarmilu Kozlovou, vedoucí sociálních služeb, a 

předsedu Svazu důchodců ČR Oldřicha Pospíšila, kteří pozdravili účastníky a popřáli zdar při soutěžních kláních 

nastoupeným pěti čtyřčlenným soutěžním družstvům. Dvě družstva postavila Ostrava, jedno mezinárodní a dvě 

reprezentovaly hostitelskou organizaci. 

Fyzicky nenáročné, ale zábavné disciplíny střídaly oddechové vsuvky, vystoupení pěveckého souboru 

seniorek „Radost“, Červený kříž připravil až příliš věrnou ukázku ošetření úrazu nešikovného učedníka práce na 

cirkulárce a krátká byla i omlazovací lekce jógy. Přestávka na občerstvení, které naše členky obětavě připravily 

v bohatém sortimentu, sloužila porotě k vyhodnocení výsledků. Vítězství si odneslo družstvo městské organizace 

Frýdek-Místek pod vedením Čeňka Kaplana. Odneslo si také cenu v podobě velkého dortu, medailí, diplomů, 

reklamních předmětů města FM a České spořitelny. Také další družstva byla za své úctyhodné výkony oceněna 

hodnotnými cenami. Závěrem nám hostitelé připravili velmi zajímavé besedy a ukázky policejních kynologů a 

potápěčů. 

Rozcházeli jsme se s dobrým pocitem z vydařené akce, ale také s poznatky co dále zlepšovat pro ještě 

vydařenější 2. ročník „Zábavně-soutěžního dne seniorů 2013“. Chceme tak dále rozšiřovat a obohacovat dění v 

naší městské organizaci Svazu důchodců ČR a zapojovat do něj další seniory.  

Dalibor Kališ , předs. MO SDČR Frýdek-Místek 

 

Jsme již starší lidé a některé výrazy jsou již pro nás trochu cizí. Proto když mě 

zatelefonoval pan Jan Hladík z Asociace českého geocachingu, tak jsem nejdříve 

nevěděla, o co jde. Po chvíli rozhovoru s ním jsem se již dozvěděla, že jsou to vlastně 

turisté, kteří si hrají hru známou jako „honba za pokladem“. Jenže trochu složitější a 

využívající navigaci, pomocí které na určitých souřadnicích hledají uložené krabičky, do 

kterých se zapíší a případně přidají nebo nějakou drobnost vymění. Takto poznávají 

různé přírodní lokality nejen naší země. Pan Hladík a jeho paní jsou velikými nadšenci této hry určené lidem od 

3 do 99 ti let a byli ochotni se s naší skupinou vydat na plánovanou vycházku na vrch Hostibejk do Kralup nad 

Vltavou, aby nám ukázali, jak se krabičky hledají v praxi. První krabičku jsme objevili hned poblíž nádraží. 

Zakládáme tradici „Zábavně-soutěžních dnů seniorů“ 

Jak jsme si zkusili geocaching 
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Zapsali jsme se a pokračovali dále. Cestou jsme si vyprávěli s příjemnou dvojicí o svých zážitcích z turistických 

výletů. Ukázali nám i svoje album fotek z nejzajímavějších nálezů. Druhá krabička byla na vrchu Hostibejku. 

Ukrytí bylo tak nenápadné, že bychom kolem přešli a ani bychom netušili, že míjíme něco takového. Zdatnější 

skupina se vypravila ještě na Dvořákovu skálu. Tam se nám podařilo najít poslední krabičku. Další odměnou za 

výstup byly krásné výhledy na Kralupy, Vltavu i zámek v Nelahozevsi. Vraceli jsme se všichni společně vlakem 

domů a slibovali si s manželi Hladíkovými, že naše setkání a výprava za krabičkami nebyla poslední.  

Hana Wolfová, předs. 3. MO SDČR Kladno 

Přesto, že je Golčův Jeníkov malé město na samém okraji Kraje Vysočina, můžeme se pochlubit s tím, co 

děláme, aby se nám zde dobře žilo. Naše základní organizace Svazu důchodců ČR tady pracuje přes 20 let. 

Začínali jsme s 15 členy a jak postupně přicházeli další senioři se svými nápady, dnes už máme 260 členů. Úzce 

spolupracujeme s MÚ Golčův Jeníkov, který nám v mnohém vychází vstříc a my na oplátku pomáháme městu s 

organizováním kulturních akcí.  

Také pravidelně navštěvujeme divadla v Jihlavě, Pardubicích a v Praze. Letos jsme shlédli v Jihlavě 

představení Lucerna a muzikál Zpívání v dešti. Ten měl takový ohlas, že jsme tuto návštěvu podnikli ještě 

jednou. Další zážitek nás čekal v Praze na muzikálu Bídníci v Goja aréně, na který  jsme pro velký zájem 

vypravili dva autobusy. Už ta hala, kde se představení konalo, nás ohromila, výkony zpěváků a herců byly 

výborné, jen to sezené v takové výšce nám starším moc nevyhovovalo.  

Většina z nás jsou zahrádkáři, proto jsme se podívali i na výstavu Hobby 2012 do Českých Budějovic, tam 

jsme vypravili také 2 autobusy. S dechovou hudbou Golčovanka jsme byli v Soběslavi na akci „Kubešova 

Soběslav“. 

S Městským úřadem a Golčovankou jsme uspořádali v květnu 2012 první ročník festivalu dechových 

hudeb, který byl spojen s oslavou 80. narozenin Josefa Zímy. Ten s kapelou spolupracuje již tři roky. Na 

festivalu hrály i další kapely – Libkovanka Zd. Beneše, Ševcovská kapela ze Skutče a Hlinečanka z Hlinska, 

celou akci moderoval Alexandr Hemala. Bohužel, Josef Zíma nás pro onemocnění pozdravil pouze telefonicky, 

přesto přišlo přes 700 diváků a byl to opravdu velký zážitek. 

Zajímá nás nejen dechová hudba, ale 

pravidelně jezdíme i na koncerty vážné hudby 

jihlavské Filharmonie Gustava Mahlera do 

Jihlavy. Zároveň fandíme pěveckému sboru 

Fialka, který je složen z dětí ZŠ Golčův Jeníkov a 

jejich maminek.  

Nezapomínáme ani na významná životní 

jubilea našich členů, kterým chodíme osobně 

blahopřát. Do našich řad vstoupila i světoznámá 

česká sportovkyně Jarmila Kratochvílová, rodačka 

z Golčova Jeníkova. Při zasedání Krajské rady 

SDČR Jihlava, které se konalo v Golčově 

Jeníkově, paní Kratochvílová při besedě vyprávěla 

o své sportovní kariéře a ochotně na naše otázky 

odpovídala. Bylo to zajímavé setkání a na 

památku se s námi vyfotografovala.  

Věříme, že se k nám v budoucnu budou hlásit i další senioři a práce se nám bude i nadále dařit.  

Za členy výboru ZO SDČR Golčův Jeníkov Josef Dolejš 

Na fotografii jsou zachyceni mj. členové krajské rady SDČR Jihlava v čele s předsedou Ing. Krňanským a 

také starosta města Ing. Kopecký a bývalá sportovkyně Jarmila Kratochvílová. 

Ze života seniorů v Golčově Jeníkově 
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Každoročním oblíbeným jarním nákupním zájezdem do Kudovy Zdroje otevíráme naši zájezdovou sezonu 

a pak v těsném sledu následují poznávací výlety. V letošním roce Boženy Němcové jsme se vypravili do jejího 

kraje. O tento zájezd byl takový zájem, že jsme museli zajistit 2 autobusy. V Ratibořicích jsme si prohlédli 

zámek, přidali jsme krásnou procházku Babiččiným údolím k Viktorčinu splavu, v České Skalici jsme navštívili 

Muzeum Boženy Němcové a přilehlé Muzeum textilu. Ve volném čase ještě někteří z nás zaběhli do Barunčiny 

staré školy. Na zpáteční cestě jsme se zastavili v Hradci Králové v Jiráskových sadech, podívali se na elektrárnu 

Hučák, na roubený pravoslavný kostelík přestěhovaný v r. 1935 z Podkarpatské Rusi i na soutok Labe a Orlice.  

V květnu zavítáme do Lipnice nad Sáz. za Jaroslavem Haškem, na exkurzi do sklárny Kavalier ve Světlé 

nad Sázavou a do zámku tamtéž. V červnu nás očekávají v Žirovnici, kde si prohlédneme expozici venkovských 

tradic, muzeum knoflíkářství a perleti a zajedeme také do Telče a na hrad Roštejn. 

Také naše pobytové zájezdy se blíží – na přelomu května a června budeme v Sezimově Ústí, kde pro nás 

hotel MASS připravil 5 zájezdů do zajímavých míst blízkého i vzdálenějšího okolí, kulturní program na večer, 

soutěž v bowlingu a další kratochvíle. V červnu se už tradičně vypravíme do termálních léčivých bazénů ve 

Velkém Medéru na Slovensku, kam jezdíme opakovaně už od r. 1998. Zajištěny jsou už také podzimní pobyty – 

v Chorvatsku v Crikvenici a v Českém středohoří.  

Divadelní sezona pomalu končí – byli jsme 4x v Janáčkově a Mahenově divadle v Brně, do Horáckého 

divadla v Jihlavě jezdí 52 našich abonentů. Skončily už také velmi žádané společenské večery s hudbou a 

tancem, kde se naši senioři dobře baví, zpívají a při tanci zapomenou i na své bolavé klouby. 

S přicházejícím jarem jsme přerušili do podzimu naše cestování s videem, které natočili na svých cestách 

naši členové nebo jejich rodinní příslušníci. Podívali jsme se např. do Pobaltských republik, Holandska, 

Portugalska, na Maltu, na Korsiku i do tak vzdálených míst jako je Patagonie nebo Bolívie.  

Stále ještě pokračuje výuka na počítačích – základní, internet i zpracování fotografií – pro ty vyspělejší. 

Také cvičební hodiny „ZUMBA pro seniory“ poběží až do června – pod vedením výborné a zkušené cvičitelky 

při krásné rytmické hudbě. 

V červnu čeká náš výbor příprava programu na další pololetí. Doufám, že nám vydrží chuť, elán a hlavně 

zdraví pro naši práci i v dalším půlroku.  

Text a foto: Míla Benešová, předsedkyně SDČR ve Žďáře nad Sázavou 

Výbor místní organizace Svazu důchodců České republiky v Jihlavě 

uspořádal v Městské knihovně v dubnu 2012 výstavu prací seniorů s jarní 

tématikou. Na výstavě byla díla jak zkušených umělců a výtvarníků, malířů, 

řezbářů, ale také dílka vytvářená pro potěšení bližních, známých či jenom tak pro 

radost. 

Pro velký zájem návštěvníků budeme výstavu opakovat ještě na podzim, a to tentokrát s podzimním a 

vánočním tématem. Kuriozitou je, že výstavu navštěvují i děti z mateřských škol, žáci a studenti, nejenom tedy 

senioři. Velmi nás těší i mnoho pochvalných zápisů v pamětní knize. Naše kulturní akce jsou uveřejněny i 

v kulturním kalendáři města Jihlavy a také jsou finančně podporovány Statutárním městem Jihlavou.  

V měsíci červnu, a to 21. 6. od 14.00 hodin proběhne v parčíku před sídlem místní organizace Svazu 

důchodců ČR v Jihlavě kulturní pořad „Vítání léta“, kde k poslechu i tanci zahraje skupina „Sádlo v pohybu“.  

Všechny roky, kdy tuto akci pořádáme, nám přálo počasí, svítilo sluníčko, a kdo mohl, tak si i zatančil 

na travičce, protože hudbě se nedalo odolat. Tento kulturní pořad je sponzorován rovněž Statutárním městem 

Jihlava, bez něhož bychom nemohli podobné akce pořádat. 

Pavla Radová, předsedkyně MO SDČR Jihlava  

Z naší činnosti v I. pololetí 2012 – Žďár nad Sázavou 

Jak pracujeme v Jihlavě 
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Vážení přátelé, 

chtěli bychom Vás aspoň trochu zasvětit do práce naši malé Základní organizace 

Svazu důchodců ČR v Kamýku nad Vltavou.  Myslíme si totiž, že je dosti velký rozdíl 

mezi prací organizací ve městech a na venkově. Ve městech už i starší lidé žijí téměř 

celý život ve většinou panelákových sídlištích a jsou vděčni za každou možnost výletu 

do přírody či divadla, na klubové posezení s hudbou a tancem atd., tedy pokud se sejde 

dobrá parta duševně mladých seniorů schopných a ochotných vymyslet a prosadit třeba 

i program v klubovně. 

My na vesnici máme v tomto trochu jinou pozici. Většina seniorů zde bydlí ve 

svém domku nebo malé bytovce a chtějí-li do přírody a dovolí jim to zdravíčko, stačí jim udělat pár kroků a jsou 

na louce, v lese nebo u řeky. Máme zde přece jen zaběhnutý řád, co se týká kultury a scházení se se sousedy a 

hlavně sousedkami, které jsou zvyklé vše potřebné probrat „u Jednoty“ při nákupu. Takže se dá říci, že o 

klubové činnosti si můžeme nechat jen zdát a zájem o nějaké akce v klubovně zkrátka není … 

O hromadné akce jako návštěva divadla apod. také není moc zájem, spíše se nám daří organizovat 

jednorázové akce, jako například odpolední setkání při výrobě dušičkových či adventních věnců nebo společné 

posezení s hudbou a tancem na Den seniorů. Vsadili jsme tedy na různě dlouhé procházky (až 15 km) naším 

krásným okolím, spojené s posezením a odpočinkem v útulné hospůdce, a také na přednášky o cestování nebo 

péči o zdraví apod. 

K našim oblíbeným akcím, které pořádá naše ZO, patří již tradiční a oblíbený pochod „Kamýcká šlápota“- 

letos se konal již 4. ročník. Rok od roku jsme měli zvyšující se účast a i letos, přestože počasí „bylo proti“ se na 

5 tras od 7 do 21 km navzdory větru a dešti vydalo 30 statečných! Sice méně než předtím, ale vzhledem k počasí 

to je slušná účast. 

Více o našich akcích na našem webu: www.senior-kamyk.webnode.cz 

Máme dobré vztahy s Obecním úřadem v Kamýku nad Vlt., takže spolupráce funguje velice dobře, a když 

něco potřebujeme, snaží se nám vedení obce pomoci,  a naopak, na naši pomoc se obec může spolehnout také. 

Víme totiž, že obecní úřad vše dělá pro obyvatele Kamýku a Velké. 

A dovolte mi malé zamyšlení: My, senioři, bychom se v naší (údajně ne-rozvojové) zemi snad neměli bát o 

zdravotní zabezpečení a málem i o samotný život, naopak bychom aspoň v poslední třetině života rádi konečně 

dělali i to, co nás baví, starali se o vnoučata, žili v duševní pohodě a podle možností aktivně odpočívali atd. beze 

strachu, jestli budeme mít na živobytí. Celý život (aspoň většina z nás) jsme poctivě pracovali a čeho jsme se 

dožili? Různých primitivních kampaní typu „Dědku, přemluv bábu“ rozeštvávajících generace, k tomu arogantně 

ignorantských výroků „našich“ poslanců, reálných snižování penzí, na náš úkor jsou umořovány dluhy, které 

jsme nenadělali atd. atd. 

Rádi bychom učili nebo pomáhali učit mladou generaci rozpoznávat dobro od zla, vážit si života, zdraví a 

možností, které nám dnešní doba dává, ctít rodinu, mít úctu k jiným lidem, nejen těm starším. Ale nevím, jestli je 

vůbec vůle toto děti učit. Někdy mám pocit, že to, co jsme tu jmenovali, jen mladé zdržuje od honby za 

úspěchem, kariérou a hlavně za penězi. 

Ale ať nekončím tak ponuře: Přes to všechno se vždy najde dost lidí všech generací, ochotných něco udělat 

pro ostatní. Těm rádi pomůžeme radou (pokud o ni stojí) i skutkem (pokud nám na něj stačí síly). A v tom 

vidíme budoucnost - aby nikdo nebyl sám ☺ 

M. Postawová, předsedkyně, ZO SDČR Kamýk n. Vlt. 

 

 

 

Naše malá ZO, aneb „My z Kamýku Vltavského“ 
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Tato rovníková oblast má jednu zvláštnost. Setmí se, jako když utne. Každý 

den přesně v 18.06 byla tma. V tu dobu se vyrojí do ulic tisíce obyvatel a vznikne 

úžasné hemžení lidí, pohybujících se pěšky, na kolech, v kloboucích, nebo 

helmách (pozůstatky válek) ... a vše provází neutuchající hluk lidí, techniky, 

klaksonů a ptáků. Vyjeli jsme si na kolech do města. Po ulicích se proti sobě 

pohybovaly dva proudy. Ten náš nás tlačil nekompromisně dopředu. Po chvíli 

moje orientační schopnosti selhaly a náš první výlet se nečekaně zkomplikoval. 

Propadli jsme panice. Vše se zdálo být úplně stejné, žádný záchytný bod. Lidé, 

kterým jsem tázavě vyslovil „Van Phuc“ jen kroutili hlavami, až jsem pochopil, že 

moje výslovnost zdánlivě jednoduchých dvou slov asi není správná.  Pak jsem 

zahlédl na malém domku u silnice znak lékárny a zašel dovnitř. Jaké štěstí a radost, lékárník mluvil rusky. 

Vysvětlil a ukázal prstem směr, kterým se máme vydat, a opravdu jsme dojeli „domů“. O pár týdnů později to již 

byla hračka.  

Postupně jsme se dostávali pod kůži místním zvykům, poznávali kulturní památky a taky kulinářství. 

Rozhodli jsme se využít služeb veřejného stravování. Jedna z tak zvaných „bezpečných“ restauraci byla 

nedaleko.  Ano, mysleli jsme si, že jdeme do restaurace v našem pojetí. Bylo to ale zcela jinak. Prošli jsme  

přízemím, kde žila, spala a pracovala celá rodina. Restaurace byla v prvním patře. Obsluha nás viděla, ale 

nespěchala. Seděli nebo dřepěli, bavili se. Rozčilovat se nemělo smysl. Trpělivě jsme čekali, až se rozhodnou 

nás vnímat jako hosty. Servírka si přisedla k nám a začala mluvit vietnamsky. Měli jsme ruce a slovníky, tak 

jsme se pokoušeli o domluvu, jak se dalo. Dostali jsme tisíckrát použité hůlky, které jsme pro jistotu 

desinfikovali v rýžové vodce. K jídlu nám čtvrtého dělala kočka, která 

naskočila na stůl, jen jsme začali jíst. Místností sem tam přeběhl domácí 

potkan. Neobtěžoval. Všude byli chochorouši (švábi). Zvykneš si. Poprvé 

jsme si objednali žabí stehýnka. Nedůvěřivě jsme se do nich pustili, 

lahodné chuti se ale nedalo odolat. Jídlo bylo neskonale dobré. Dále se staly 

neodmyslitelnou součástí naší stravy, stejně jako smažené nudle se 

zeleninou, nebo masem, kuřecí či vepřové maso,  ryby,  krevety na všechny 

způsoby, to byly  pochoutky všude, kde jsme je jedli. Jsme dodnes 

přesvědčeni, že originální vietnamská kuchyně je nejlepší z těch 

východních, které jsme všechny měli možnost ochutnat.  

Obecně se dá říci, že se jí vše, co roste, žije ve vzduchu, na zemi i pod ní, ve vodě i na stromě. Základní 

potravou je ale fenomén jihovýchodní Asie – rýže. Sklízí se až třikrát do roka. Pěstuje se všude, kam se 

podíváte. Kolem silnic, měst a vesnic jsou políčka větší či menší, a na nich rýže. Bylo zajímavé sledovat celý 

proces od sázení po sklizeň a mlácení. Rodina vybavena neodmyslitelnými špičatými klobouky chránícími hlavu 

a záda před spalujícím sluncem, na zádech batůžek s rýžovými výhonky, se vnoří (ano vnoří, protože políčko 

musí být při sadbě zatopeno vodou) do pole, jeden vedle druhého. Zvednou nohu nad vodu, mezi prsty vloží 

výhonek, a ten pak jaksi poslepu vsadí do dna políčka. Někteří šikulové se i potápěli. Před sadbou se políčko 

„projede“ rýčem, který táhne buvol ponořený až po hlavu ve vodě. Úžasná podívaná. Takto změkčí bahnité dno 

políčka na sadbu. Voda, slunce a teplo je to, co rýže potřebuje. Prší dostatečně, ale vždy byla po ruce tzv. 

„sigma-pumpa“ (takto jsme ji pojmenovali my sami). Na okraji políčka se zhotoví jednoduchá houpačka, kde 

místo sedátka je zavěšen kbelík. Na jedné straně se z vodního kanálu nabere 

voda, pověsí se a šťouchne hupem nad políčko, kde ji druhý člen rodiny zachytí, 

obsah vylije, a tak se jede donekonečna. Nechci tím říct, že takto to funguje stále 

dále i dnes, ale my jsme byli rádi, že jsme byli svědky této počínající 

„průmyslové revoluce“ země. Až rýže vykoukne nad vodu, voda se vypaří, je čas 

na sklizeň. Klasy rýže se v určitém množství vážou k sobě a hází se na břeh, až je 

vše sklizeno.  Dojde k procesu oddělení zrna od klasů. Fantastický proces. V 

menších, či větších hromadách se otepi pokladou na silnici, a to tak, že se jim 

nelze vyhnout. Auta, kola, motorky, prostě vše, co jezdí, musí tyto hromady 

projíždět, a tím se vyklepe zrno. Po nějakých 2-3 dnech je vymláceno, zrno 

Náš pobyt ve Vietnamu (pokračování ze Zprav. č. 1) 
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dosýchá. Nakonec se způsobem jednoduchým, ba dokonce primitivním musí zbavit plév. Na velký kámen se 

položí deska, taková dětská houpačka. Na jeden konec se přiváže kámen, na druhou stranu se postaví dítě, či 

žena, v horším případě muž, pod zatížený konec se nahrne hromada zrní a vše může začít. Vítr plevy odfouká a 

„narodí“ se rýže. Vietnamci říkali, že nejlepší rýže se urodí na políčku, do kterého pochovají svého dědečka. 

Věř-nevěř. Na apetitu k rýži to u nás nic nezměnilo.  

V době našeho pobytu, a to dokonce i mezi příslušníky diplomatických misí Laosu, Kambodži, Burmy aj, 

tedy všech národů „závislých“ na úrodě rýže, se vedly vášnivé diskuze a spory o tom, která země je na tom líp, 

měřeno množstvím (hrstmi) rýže na člověka a den. Fandili jsme Vietnamu a tak jsme byli rádi, že Vietnamci 

měli v té době 2 a půl hrsti rýže na člověka a den, a tak v pomyslné (ale drsně reálné) soutěži vítězili.  

Miloslav Vajs 

 

 

 

 

Zeptáte-li se kohokoliv, jaká je dnes u nás morálka lidí, dostanete většinou odpověď, 

že špatná. Nespokojenost s mravním stavem ve společnosti, a to ať jde o lidi s pravicovou 

nebo levicovou orientací, je velká. Všeobecná shoda se týká korupce, podvádění, 

krádeží ... Při dalším hovoru se však ukáže, že v názoru na to, co je mravné a co je 

nemravné, už taková shoda není. Např. u krádeží záleží na tom kdoa jak krade. Hůře z toho může vyjít člověk, 

který nám ukradl peněženku, než ten, který rozkradl státní podnik a z naší peněženky nám vytáhl daleko více 

peněz.    

Morálku totiž vytvářejí lidé. V každé době vyjadřuje morálka přání a požadavky lidí na chování a jednání, 

které ovlivňují a regulují jejich soužití ve společnosti. Mění se s vývojem společnosti. Mění se obsah morálky 

podle potřeb určitých skupin lidí, které mají možnost ji šířit. Morálka má vliv na to, co je chápáno jako dobro a 

zlo, spravedlnost a nespravedlnost, důstojnost člověka, čest, svědomí, štěstí  apod. Neexistuje jedna morálka pro 

všechny. Snad stačí uvést jeden příklad rozporuplnosti morálky  např. v době, kdy za základ byla brána morálka 

křesťanská. Svobodná matka byla chápána jako žena hříšná, její dítě nazýváno parchantem, aniž na svém zrození 

mělo nějakou vinu. Společnost jimi pohrdala, zatímco mezi šlechtou bylo mnoho levobočků, aniž by utrpěla 

jejich důstojnost.   

Morálka, ačkoliv nemá formální předpisy jako zákony, má obrovskou sílu. Projevuje se veřejným míněním. 

Mnozí z nás už pochopili, že s veřejným míněním se dá lehce pracovat a manipulovat. Dobro se mění ve zlo, 

nespravedlnost ve spravedlnost a naopak. Záleží na tom, kdo je u moci a může ovlivňovat a přesvědčovat o svém 

pojetí morálky a kdo má ve své moci sdělovací prostředky.   

Dnes žijeme v kapitalistické společnosti. Jejím ekonomickým základem je soukromé vlastnictví. Mravním 

důsledkem je sobectví a individualismus.  Václav Klaus přece řekl: “Každý se má o sebe postarat sám“ a 

„Neexistují špinavé peníze“.  Svůj egoismus vysvětlují vyznavači této morálky  tzv. “přirozeností člověka“, 

tj.právem schopnějšího a silnějšího. Schopnější a silnější má právo na lepší životní podmínky, na lepší zdravotní 

péči, vzdělání, bydlení, na lidské požitky, jakými je cestování,  kultura nebo sport. Dnešní ústup od sociálního 

státu pod  heslem „stát na to nemá“ je důsledkem této morálky. Jejich svědomí však čisté není. Proto  se je  snaží 

uklidňovat různými charitami, nadacemi a sbírkami, které sice trochu pomohou, ale nic nevyřeší. Pod pláštíkem 

„každý má rovné šance“ vnucují lidem,  že každý je strůjcem svého osudu.  Podle této morálky by měli přidat 

vzkaz  všem nenarozeným: “Roďte se jen zdraví, chytří , hezcí  a bohatým rodičům!“   

Je to morálka bohatých a  mocných, kteří se snaží  ostatním členům společnosti vštěpovat mravní zásady, 

které by vedly k odevzdanosti  (reformy musí být, je krize, nedá se nic dělat),  pasivitě a pokoře  (utáhněte si 

Morální bída - příčina nebo důsledek? 
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opasky, jinak bude hůř), k udržení sociálního smíru i za cenu vyvolávání nepřátelství mezi skupinami 

obyvatelstva (co ti učitelé,hasiči,polici a další  chtějí, jiní vydělávají ještě méně a nebouří se).   

Podle svých představ o morálce chápou i prostředky jakými jsou např. vedeny dnešní války. Tato morálka, 

kde soukromé vlastnictví se stalo „posvátnou krávou“  nepovažuje za krádež, tedy ani za nespravedlivé, když 

cizí monopoly drancují  přírodní  bohatství na úkor jejich vlastníků, tj. národů, ale považují za nespravedlivé, 

když se tyto národy bouří .     

V České republice tato morálka umožnila privatizaci společenského vlastnictví vybudovaného prací všech 

občanů. Pomohla ke zbohatnutí jednotlivců a ke stálému zvyšování cen zboží i surovin. Mírou všech hodnot se 

dnes staly peníze. Vznikl národ rozdělený na podnikatele, elity a celebrity na straně jedné, „socky“, lůzu a ulici 

na straně druhé. Podle toho se také vytváří i morálka těch na druhé straně. Místo bezohlednosti, sobectví a  

individualismu se stále více ozývají hlasy, které volají po solidaritě a humanismu. Vzniká celá řada občanských 

iniciativ.  

Zvláštní postavení mají střední vrstvy. Mnozí drobní podnikatelé, řemeslníci, inteligence, zaměstnanci 

úřadů, kteří tuto morálku egoismu a individualismu přijímají a podle ní i volí, si neuvědomují, že jdou proti 

svým vlastním zájmům. I pro ně platí, že bezohlednost, sobectví a individualismus uplatňuje současný systém 

nejen vůči těm „dole“, ale vůči každému, tedy i příslušníkům vlastním v nelítostném konkurenčním boji.  

Nepsané zákony „džungle“, kde každý má být vlkem, jsou příčinou dnešního rozkladu morálky. Mravní bída je 

jen důsledkem.   

A jak z toho ven? Mnozí se domnívají, že začít s mravní výchovou musí rodina a škola. Když se zlepší 

výchova dětí v rodině, zlepší se celá společnost. To je zásadní omyl. Výchova má malou šanci na úspěch, 

protože  se musí opírat i o mravní ideály, tj. vzory chování a jednání ve společnosti. Dnešní mládež kladné vzory 

nemá.  Jediné, co je jí jako vzor předkládáno, je úspěch spojený s penězi. Sportovci, herci, politici, podnikatelé. 

Nelze se tedy divit, že přes snahu mnohých rodičů i školy naše děti přejímají morálku sobectví, individualismu, 

neúctu ke stáří…. Pokud se nezmění společenské poměry, nelze zlepšení morálky očekávat. Je však v našich 

silách prosazovat morálku solidarity a humanismu, abychom se mohli hrdě hlásit k homo sapiens sapiens.   

Anna Štofanová, MěO SDČR Brno 

 

 

Příroda je spravedlivá ke každému a stárneme všichni – lidé, zvířata, rostliny – nikdo a nic stáří neunikne. 

Zatímco vědci i šarlatáni hledají elixír života a nesmrtelnosti, kam paměť lidstva sahá, člověk sám po staletí 

nachází v přírodě pomoc na své neduhy v podobě bylinek, vody, slunce  - v moderní době se tomu říká „zdravý 

styl života“. Díky obrovskému přínosu rozvoje medicíny i průmyslové výrobě léčiv dochází v posledním století i 

u nás k prodlužování lidského věku a díky osvětě i k většímu zájmu starších lidí o své zdraví.  

V novinách, časopisech, v televizi, na internetu i na předváděcích akcích na nás ale útočí ze všech stran 

reklamy na výrobky, které mnohdy s léčením našich nemocí nebo „oddálením stárnutí“ nemají téměř nic 

společného. A zaměřují se hlavně na nás starší a staré lidi a lákají k nákupu léku nebo výživového doplňku, který 

nám však může často spíše uškodit než pomoci. Jak se tedy máme v této problematice vyznat?  

Svaz důchodců České republiky spolupracuje se dvěma odbornými 

pracovnicemi lékáren IKEM a PHARMIA v Praze, které vytvořily se 

svými kolektivy projekty na osvětu se zaměřením na seniory a 

v přednáškách informují, jak pečovat o zdraví i ve stáří.  

Informace o projektu „Vzdělávání seniorů“ od firmy PHARMIA 

Pečujme o své zdraví i v pozdním věku 
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jsme předali na zasedání Ústřední rady SDČR dne 30. května 2012 všem předsedům krajských rad SDČR. 

Přednášky lze uskutečnit celoročně podle individuální dohody a nabízených témat – ústní hygiena, 

osteoarthroza, revmatické obtíže, možnosti léčby akutní bolesti, diabetes, fyzioterapie, čaje, spánek a další dle 

vzájemného dojednání. Kontakty na vedoucí projektu PharmDr. J. Holubovou mají předsedové krajských rad 

SDČR k dispozici.  

Projekt pracovníků Ústavní lékárny IKEM je zatím určen pro Středočeský kraj na období září – říjen – 

listopad 2012 a předsedové našich organizací v tomto kraji již dojednávají termíny přednášek. Vedoucí projektu 

je Pavla Petříková, vedoucí farmaceut.asistentka v Ústavní lékárně Institutu klinické a experimentální medicíny 

v Praze,  a okruh témat lze také dojednat individuálně. I při těchto přednáškách nabízejí farmaceuti a jejich 

asistenti informace o správném užívání léků, chřipce a očkování, virovém onemocnění, bolesti kloubů a jejich 

výživě, o správném měření tlaku, ošetřování bércových vředů, domácí lékárničce a také o zákulisí v lékárně.  

Další projekt, který Svazu důchodců ČR nabízí výkonný ředitel Českého zdravotnického fóra Mgr. Vích a 

jehož prezentace se uskutečnila v některých našich organizacích již v r. 2011, je zaměřen na současný systém 

zdravotní péče v ČR. Semináře jsou zaměřeny na otázky, které zajímají širokou veřejnost, např. co jsou 

generické léky, kolik budeme platit za nadstandard, jaké poplatky jsou u lékaře, v nemocnicích a v lázních, kolik 

stojí vyšetření magnetickou rezonancí, kolik stojí den pobytu na ARO v nemocnici, na jakou péči ve 

zdravotnictví mají senioři nárok, k jakým změnám dochází v zákonech o zdravotnictví apod.  

Všechny tři projekty a přednášky nabízí uvedení pracovníci našim organizacím v rámci své dobrovolné 

osvětové činnosti, proto jim i touto cestou za nabídku děkuji. 

Upozorňuji, že jednotlivé přednášky jsou koncipovány na dobu trvání cca 90 – 120 minut a vážným 

zájemcům o přednášku či seminář zprostředkuji kontakt. Pište na e-mail clanky.sdcr@seznam.cz 

Hana Němcová, místopředsedkyně SDČR 

 

 

 

V dubnu 2012 oslavila 90. narozeniny dlouholetá členka MO Svazu důchodců ČR Jihlava paní MUDr. 

Ludmila Veselá. Srdečně blahopřejeme. 

Pavla Radová, předs. MO SDČR Jihlava 

 

V letošním roce oslavujeme krásné životní jubileum – 75 let -  tří členů výboru naší místní organizace, 

kteří nejen odvádějí běžnou trvalou práci ve výboru, ale dělají i mnohé navíc.  

Marie Neugebauerová, nar. 21. 3. 1937, je členkou výboru od roku 2001. Zastává funkci kronikářky – ve 

vzorně vedené kronice si každý rád zalistuje a připomene si akce, které jsme pro naše členy během dlouhých let 

uspořádali. Zároveň je naší tiskovou mluvčí a dovede sepsat o našich aktivitách nejen prostý text, nýbrž i vtipné 

verše. 9 let také připravovala a vedla poznávací zájezdy a díky jí jsme se podívali do mnoha historických 

památek i krásných přírodních míst. Od r. 2010 ze zdravotních důvodů přerušila vedení zájezdů a my jí ze srdce 

přejeme, aby zdravotní potíže pominuly a mohla se vrátit k této své úspěšné činnosti. 

Helena Grigarová, nar. 3. 7. 1937, je členkou výboru od konce r. 2001 a je to dobrá duše všech našich 

Jihlava 

Naši jubilanti z MO SDČR ve Žďáře nad Sázavou 
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společenských setkání – tanečních večerů, oslav Mezinárodního dne žen, Silvestrovského setkání, výročních 

schůzí atd. Obětavě se stará o občerstvení účastníků i o všechny následné práce po skončení akce. 

Ing. Ivan Krňanský, nar. 23. 9. 1937, je členem výboru také od r. 2001. V r. 2002 převzal funkci předsedy 

naší organizace a zastával ji 6 let. V téže době se stal členem Ústřední rady SDČR a později pak i členem 

Výkonné rady. V závěru r. 2006 byl zvolen předsedou Krajské rady SDČR Vysočina. V této řídící funkci pracuje 

s nadhledem, fundovaně a obětavě. V našem výboru už po léta organizuje pravidelné jarní a podzimní nákupní 

zájezdy do Polska, o které je mezi našimi členy trvalý zájem. 

Další naši dva členové slaví letos své 70. narozeniny. 

Ing. Oldřich Koubek, nar. 3. 2. 1942, je členem výboru od r. 

2004. Po celá léta se stará o přípravu stolového uspořádání sálu pro 

naše pravidelné taneční večery i následný úklid sálu a o zajištění a 

prodej občerstvení na těchto večírcích. Plní tak přání mnoha našich 

členů, kteří se rádi s hudbou, tancem, písničkami, a dobrou 

zábavou setkávají. (viz foto) 

Ing. Antonín Šindelář, nar. 3. 6. 1942, je naším novým 

členem teprve od loňského roku a my sobě i jemu moc přejeme, 

aby v časově náročné a obětavost vyžadující práci pro druhé 

vydržel i v dalších letech.  

Všem našim jubilantům přejeme, aby je jejich obětavá práce bavila, aby nelitovali svého volného 

času a aby jim vydrželo tolik potřebné zdraví.  

Míla Benešová, předsedkyně MO SDČR ve Žďáře nad Sázavou 

 

 

 

Děkujeme všem členům Svazu důchodců České 

republiky, o.s., i našim příznivcům, přátelům  

a čtenářům Zpravodaje za trvalou přízeň 

a přejeme krásné letní dny a příjemnou 

dovolenou. 
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příspěvků. Grafická úprava: Marek Veselý. Kreslené obrázky jsou pouze ilustrační. 


