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Vážení čtenáři našich web stránek a Zpravodaje SDČR, 

oslovili jsme již v dubnu mnohé naše organizace s přáním – posílejte nám svoje aktuální příspěvky, 
zařadíme je do nejbližšího Zpravodaje. Jenomže situace, kdy premiér české vlády odmítl jednat s Radou seniorů 
ČR kvůli valorizaci důchodů a dalších zákonů, si nakonec vyžádala svolat v krátkém čase historicky první 
demonstraci seniorů a sepsané oprávněné požadavky předat přímo na Úřad vlády. A z této demonstrace jsme 
aktuálně do Zpravodaje č. 2 zařadili více příspěvků, abychom naše členy a veřejnost pravdivě informovali o 
průběhu demonstrace a dalších aktivitách funkcionářů Svazu důchodců ČR i Rady seniorů.  

Další aktualitou byly celostátní pietní akce k 70 výročí vyhlazení Lidic, vypálení osady Ležáků a panychida 
za statečné parašutisty, kteří spáchali atentát na říšského protektora Reinharda Heydricha v r. 1942. Při všech 
třech pietách jsme spolu s desítkami dalších organizací pokládali za SDČR také kytice, čímž jsme uctili památku 
hrdinů, kteří za vlast položili to nejcennější, svůj život. O tom všem ve Zpravodaji také informujeme. 

Zpravodaj vydáváme pravidelně jen v počtu 14 – 16 stránek. Tentokrát se nám sešlo větší množství dalších 
příspěvků, proto vydáváme ke Zpravodaji následující dodatek. Tento soubor si můžete také stáhnout stejným 
způsobem, jako Zpravodaj. 

Věříme, že se při přípravě příštího čísla Zpravodaje setkáme opět s velkým zájmem našich organizací 
pochlubit se svojí činností – nejen zpětně, ale můžete čtenáře informovat o připravovaných programech již 
dopředu. Na Vaše příspěvky se těšíme nejpozději do 10. září 2012. Pište na e-mail clanky.sdcr@seznam.cz. 

Přejeme všem čtenářům krásné letní dny a pohodové prázdniny a dovolenou. 

Hana Němcová, místopředsedkyně SDČR a kolektiv tiskové komise 

 Senioři z Nového Boru na mezinárodních setkáních na přehradě 

Naděje a v Polsku 

Naše město Nový Bor již tradičně spolupracuje s městem v německém příhraničí Oybinem. V rámci 
evropského projektu „Cesta k sousedům „vznikla značená turistická trasa s tímto saským letoviskem. 
Slavnostním dovršením společného úsilí byl pochod turistů z německé i české strany stezky za účasti 
představitelů obou měst i široké veřejnosti. Místem setkání byla přehrada Naděje nedaleko Mařenic.  

Mezi členy organizace svazu novoborských důchodců je mnoho aktivních turistů, a proto jsme se této akce 

Důchodci důchodcům, 
aby nikdo nebyl sám. 
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zúčastnili společně v počtu 25 osob. Z Nového Boru nás odvezl autobus na místo startu na Nové Huti společně s 
ostatní stovkou výletníků. 

Počasí nám přálo a setkání nad přehradou s německými přáteli proběhlo v přátelském duchu při tanci, 
zpěvu a hojném občerstvení. Zpět do Nového Boru nás odvezl výletní vláček našich přátel z Oybinu. Akcí byli 
všichni zúčastnění nadšeni. 

Tradicí se již stala pro členy naší organizace Svazu důchodců účast na mezinárodním setkání seniorů, které 
organizuje Venkovský prostor Liberec, o.p.s.   V roce letošním se setkání uskutečnilo v polském městečku 
Nowogrodziec v rámci projektu „Historie a kultura na cestě Via Regia“ v pátek 27. dubna 2012 za podpory 
Evropské unie, Euroregionu Nisa a Polska. Akce se zúčastnilo opět čtrnáct novoborských seniorů společně s 
důchodci z Kamenického Šenova a Hrádku nad Nisou. Na místo setkání přivezly autobusy i další polské a 
německé seniory. Bohatý program zahrnoval jak přednášky z historie a kultury kraje, tak i nádherné vystoupení 
tanečních i pěveckých souborů a lidových kapel. Prošli jsme si historické městečko a v kostele jsme si vyslechli 
varhanní koncert a vystoupení pěveckého sboru. Polští přátelé setkání velmi dobře organizačně zajistili jak po 
stránce programové, tak i kulinární. Připravili pro nás nejen ochutnávky lokálních produktů, ale i výborný oběd 
a koláče k závěrečné kávě. Velmi vhodná byla i mezigenerační spolupráce s oddílem mladých skautů a skautek. 
Na závěr setkání se mnoho seniorů společně roztančilo v přátelských řetězcích na zelené trávě před podiem za 
zpěvu žen v krásných lidových krojích a doprovodu harmonik souboru „Gościszowianki“. Tato skupina nás 
vyprovodila až k autobusům, kde se s námi velmi srdečně rozloučila. 

V příštím roce je řada na České republice, aby toto setkání seniorů organizačně zajistila. Budeme pevně 
doufat, že proběhne v podobně přátelském duchu, jako tomu bylo letos a těšit se opět na setkání v roce 2013. 

Novotná Hana, předsedkyně ZO Svazu důchodců ČR, o. s., Nový Bor 

 O včelách 

Městská organizace Svazu důchodců ČR v Českých Budějovicích pozvala 20. 3. 2012 do Klubu důchodců v 
ul. Roháče z Dubé Ing. Václava Krištůfka, pracovníka Akademie věd ČR na přednášku o chovu včel a včelích 
produktech.  Ing. Krištůfek včelaří od roku 1992 a i když má jen čtyři včelstva, dosahuje vynikajících  výsledků. 
Jestliže celostátní průměr produkce medu z jednoho úlu je 35 kg, on dosahuje 50 kg a jeho rekord je 80 kg 
medu z jednoho úlu.  

V první řadě nás seznámil se strukturou a funkcí úlu. Spodní část úlu se nazývá podmet se dvěma otvory, 
vpředu česno pro včely a vzadu manipulační otvor pro včelaře.  Je to jakási vstupní hala úlu. Na dně má 
podložku, která je vlastně deníkem úlu. Podle spadu na tuto podložku, která se dá vysunout, může včelař 
usuzovat na zdravotní stav včelstva, velikost snůšky, případně vetřelce. Nad podmet se dává nástavek, kterých 
může být několik nad sebou.  Na nástavku je vpředu otvor, zvaný očko, který může sloužit jednak vstupu včel, 
popřípadě větrání úlu. Do nástavků se vkládají rámky. Ty si většinou připravuje včelař sám z nakoupených lišt, 
zadrátuje je a pak do drátů vkládá voskovou matrici, kterou mezi drátky zataví. V takto připravených rámkách 
pak včely vytvářejí plod – dělničinu nebo trubčinu.  Slouží k uskladnění medu a pylu a vývoji larev. V úlu je na 
vrcholu sezóny až 70 000 včel.  

Vedle trubčiny a dělničiny je v úlu také komůrka pro matku. V té se matka vyvíjí. Pohyb matky po úlu je 
většinou omezen mateří mřížkou, aby nekladla vajíčka po celém úlu. Vzhledem ke své velikosti se matka přes 
mřížku nedostane, ale pro včely není překážkou. Matka při svém výletu je oplodněna až 9 trubci nejen z 
vlastního úlu. Tato činnost je synchronizovaná, neboť k výletu dochází současně a všechny matky se sletí na 
nějakém místě v krajině. Pokud je v úlu více matek, tak mezi nimi dochází k soupeření, ze kterého vyjde vítězně 
ta nejsilnější. Matka žije až 3 roky a denně může naklást až 2000 vajec. Je dobré si matku označit barvou na 
zádech, k jejímu odchytu slouží odchytová klícka a k barvení zvláštní sítko, aby bylo možné sledovat pohyb 
matky po úlu a její zdravotní stav. Mění se i pohled na funkci trubců – trubci nejen oplodňují matku, ale 
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zahřívají i plod. 

Snůška medu u nás začíná květem vrb, bříz a jív a končí květem lip. Takto získanému medu se říká květový 
a na jeho profilu, jak jsme mohli vidět, je patrné, že se různé druhy podle svého původu liší barvou, vůní i chutí. 
Vrcholem květové snůšky je řepka, pěstovaná u nás ve velkém měřítku. Právě malá diverzitou rostlinstva je 
vedle používaných pesticidů příčinou horšího zdravotního stavu našich včelstev.  Pro svůj dobrý zdravotní stav 
potřebují včely různé druhy pylu, který obsahuje nejrůznější cenné látky jak pro zdraví včel, tak i lidí. Po 
květovém medu následuje med medovicový (lesní), který je tmavší a jeho zdrojem jsou sladké šťávy z rostlin i 
savého hmyzu. Květový med je jednoznačně lepší než medovicový právě proto, že medovicový neobsahuje pyl. 

Každý med musí být správně ošetřován a skladován. Med sám se nekazí, protože je suchý, neobsahuje 
vodu, a proto musí být také v suchu skladován. Teplota nad 45 stupňů ničí cenné látky z pylu i včelího trávicího 
traktu, a proto by neměl být používán ke slazení horkého čaje. Pozná s e to i na jeho konzistenci. Kvalitní med 
teče tak, že se skládá jako látka, když teče rovně, znamená to, že byl tepelně zpracován a nutriční hodnota je 
pryč. Vyplatí se proto kupovat med od včelařů.  Zcukernatění medu je přirozený proces, který nijak nesnižuje 
jeho hodnotu. Včelaři tomu ale předcházejí pastováním medu. To znamená, že se med několik dní pravidelně 
míchá, nejlépe nějakou vrtulí na vrtačce.  Řepkový med je napastovaný za 3 dny, lipový za sedm. Dalším 
produktem včel je propolis, tmel z pupenů rostlin, který včely rovněž sbírají. Slouží k utěsnění úlu, ale má využití 
i v lékařství. Dá se použít na masáže dásní a desinfekci dutiny ústní, kde má výrazné baktericidní účinky. Pro ten 
účel se rozpouští v alkoholu. Antirevmatické účinky má mast s aspisinem (včelím jedem). Všechny tyto produkty 
lze zakoupit ve vysoké kvalitě v prodejně Včelka u Dlouhého mostu.  

Beseda se setkala s velkým ohlasem a byla doprovázena četnými dotazy posluchačů. 

Ing. Jiří Polánský, předseda MěO SDČR České Budějovice 

 III. slet čarodějnic 

Čarodějnice měly v Novém Městě na Moravě i letos 
svůj tradiční slet. Je to celoměstská akce, pořádaná 
Zahradnictvím paní Jirčíkové ve spolupráci s Klubem 
seniorů základní organizace Svazu důchodců ČR.  

V pondělí 30. dubna se malé i velké čarodějnice sešly 
v 19 hod. u kašny na Vratislavově náměstí. Hlavní 
organizátorky přijely na voze a dovezly s sebou i 
muzikanty. Po zazpívání několika písní přímo na náměstí 
se pak za doprovodu kapely průvod vydal na cestu do 
zahradnictví paní Jirčíkové, kde byla připravena velká 
hranice i s figurínou čarodějnice.  

Zpočátku chvíli hrála kapela "BOSORKY“, kdo měl 
chuť, mohl si zazpívat. Pak došlo k zapálení hranice, následovaly soutěže pro děti, vyhlášení nejkrásnějších 
čarodějnic a veselý tanec. Seniorky byly vyhlášeny vítězkami, byly opravdu půvabné. Díky svému vítězství 
získaly občerstvení zdarma. Drobné pohoštění bylo připraveno i pro děti. Potom už vypukl taneční rej. Seniorky 
si nezadaly s dětmi a tančily s velkým nasazením. Malé děti se nic nebály a dováděly s námi. 

V letošním roce přálo akci i počasí, sešlo se proto mnoho lidí a nálada byla skutečně veselá. Doufejme, že 
se v této tradici bude i nadále pokračovat. 

Za ZO SDČR Nové Město n. Mor. Libuše Topinková 
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 Návštěva Kladenska   

„Je prima potkat se s lidmi, ze kterých srší pohoda, optimismus i radost z toho, co dělají pro druhé ...“ 

Naše krédo letošního roku jsme plně naplnili v sobotu 23. 6. 2012, kdy jsme se s letním sluníčkem rozjeli 
na Kladensko. Rádi jsme přijali pozvání k návštěvě od hostitelů – 3. MO Svazu důchodců ČR v Kladně. Jimi 
připravený program předčil očekávání.  

Pohodový výlet jsme zahájili v Památníku v Lidicích. Přivítalo nás pěkně upravené prostranství celého 
lidického areálu, nádherně rozkvetlý Růžový sad i galerie piety. Poutavé a procítěné slovo milé průvodkyně 
památníku oživilo mnohé znalosti a vzpomínky na lidskou tragedii Lidic, otevřelo nové poznatky a vhánělo slzy 
dojetí do všech očí. Ponejvíce u bronzového sousoší lidických dětí sochařky Marie Uchytilové se spoustou 
plyšových hraček a panenek od návštěvníků. Často zavládalo jen dojemné ticho, klidné rozjímání a pocit 
bezmoci z hrůzného činu před 70 lety.  

Po dobrém obědě a krátkém 
odpočinku v místní restauraci Galerie 
jsme si s nadšením a obdivem prohlédli 
mezinárodní výstavu dětských 
výtvarných děl z celého světa a pak se 
vydali za doprovodu předsedkyně 3. MO 
SDČR  paní Hany Wolfové na okružní 
jízdu Kladnem s krátkou procházkou 
centrem města. Během jízdy nám 
poskytla vyčerpávající informace o 
městě, životě i současných problémech v 
něm. Jsou stejné jako u nás. Pochlubila se úpravným zámkem a víceúčelovým krásným zámeckým parkem a 
několika pamětihodnostmi v centru města. Bylo tam hezky a barevně. Už to není „černé Kladno“, ale moderní 
evropské město, které nás příjemně překvapilo. 

Naše další cesta pokračovala s ochotným a trpělivým řidičem do Lán, kde byla objednána prohlídka vkusně 
uspořádaného muzea TGM s přívětivým průvodcem i pohodovou kavárničkou. Chutné kávě i říznému pivu jsme 
neodolali. Výletní odpoledne ukončila poklidná procházka Lánským parkem a spokojená cesta domů. 

Za všechny účastníky zájezdu se sluší poděkovat všem organizátorům i hostitelům za dobrou přípravu 
sobotního dne, vynikající přijetí a ochotu věnovat se nám po celou dobu pobyt, a také pohodovému řidiči za 
bezpečnou jízdu.  Zúčastněným za pohodu, dochvilnost, vstřícnou náladu a bezproblémový průběh společně 
prožitých chvil. Všem hodně nahlas tleskáme a těšíme se na další výlet.  

Za org. Svazu osob postižených civilizač. chorobami v Plesné V. Pospíšilová 

 Zahájili jsme jarní turistiku (Žďár nad Sázavou) 

Už před 15 lety – v r. 1998 jsme začali chodit na jaře a na podzim do přírody. Naše Vysočina je krásná, 
takže výletů se nabízí přehršel. Jednou týdně, většinou v neděli, vyráží skupina zájemců na vycházku. Někdy je 
nás 30, jindy 6 – to podle počasí. Většinu tvoří ženy, samy by se do lesa nevydaly buď z obav o svoji bezpečnost 
anebo jednoduše proto, že trasu neznají.  

Za ta léta jsme poznali mnoho krásných míst, přírodních i historických památek, někdy i ve vzdálených 
lokalitách. Vznikla mnohá přátelství, a když se za pochodu přidá dobrá zábava, zůstávají krásné zážitky a milé 
vzpomínky. A to je odměna pro vedoucí vycházek, kteří jich každoročně připraví 22 až 25.  
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Přiložené fotografie jsou z našeho výletu 1. dubna 2012 do Brna na Kamenný vrch, kde je největší 
evropská lokalita konikleců velkokvětých, a na Špilberk, odkud jsme se z vyhlídkové terasy kochali pohledem na 
Brno a dokonce na hřeben Pálavy a poslechli si zánovní zvonkohru, která každou hodinu hraje jednu z 32 písní. 
Při dalším výletu jsme se podívali na Jihlavsko, kde u obce Kamenná je jeden z 10 nejstarších mostů v republice 
– Most u Lutriána.  

V zimním období jsme se pro změnu scházeli v našem Klubu seniorů a promítali si videa z cest našich 
členů, většinou po Evropě. Díky Ing. Novohradskému (syn naší členky) jsme se podívali i do tak vzdálených zemí 
jako je Patagonie a Bolívie.  

A co si přát na závěr? Slunce na obloze, málo deště a větru, spřízněné duše kolem sebe a šťastnou cestu !  

Text a foto: Za všechny turisty Míla Benešová MO SDČR Žďár nad Sázavou 

   Rekondiční pobyt novoborských seniorů na jihu Čech 

Organizování každoročních týdenních rekondičních pobytů pro naše členy má již mnoholetou tradici. 
V jejich průběhu se věnujeme aktivně nejen protažení a ozdravění našich těl, ale jsou výtečnou vzpruhou i pro 
naši duši i mysl. Poznáváme půvabné kouty naší země, společně trávíme dny v přírodě při turistice, sportovních 
hrách i poznávacích autobusových výletech.  

Důležitou součástí našich pobytů jsou i taneční večery při živé hudbě, kdy nás vše přestává bolet, 
odhodíme jindy tak potřebné hůlky a vrháme se do víru tance na taneční parket. Tak tomu bylo i v roce 
letošním v hotelu MAS v Sezimově Ústí, kdy nám po dva večery hrála dvojice vynikajících muzikantů z Tábora. 
Dalším hudebním zážitkem bylo vystoupení skupiny Duo Escalona z Bechyně. Skvěle nám zazpívala pí Jarmila 
Janovcová, na klávesy i dudy ji doprovázel p. Benedik, kapelník Netradiční dudácké muziky Duha z Bechyně. 
Pí Janovcová je rovněž členkou této skupiny a v letošním roce se zapojila i do soutěže „Eurobabička 2012“. 

Dny, které jsme prožili od 16. do 23. června 2012 v 
hotelu MAS v Sezimově Ústí, budou patřit k těm, na 
které budeme dlouho a rádi vzpomínat. Vynikající byly 
nejen služby hotelu, ale i léčebné procedury a poznávací 
výlety, které byly součástí pobytu. Blízké husitské město 
Tábor nás okouzlilo a historie na nás dýchla i při 
návštěvě Památníku Edv. Beneše a jeho vily v Sezimově 
ústí, stojící v nádherné zahradě na břehu Lužnice.  

Loučili jsme se s těmito místy neradi, ale o to více 
se již společně těšíme na další krásný týden v roce 2013. 

Pozn.: na fotografiích jsou nejstarší účastníci 
rekondičního pobytu – paní Hrubá (93 let) a pan Lauda (91 let) 

Novotná Hana, předsedkyně ZO Svazu důchodců ČR, o. s. Nový Bor 

 Příjemná vycházka 

V úterý, dne 24. dubna 2012 se uskutečnila vycházka po „Naučné stezce Březina“, kterou pro zvídavé 
důchodkyně připravil v rámci seminářů „Školy pro každý věk“ profesor gymnázia v Humpolci Mgr. Petr Filip. 

Společně jsme si vyšlápli na Židovský hřbitov a přes „Kamenné moře“ na zříceninu hradu Orlík. Cestou i 
přímo v prostorách hradu jsme se dověděli spoustu zajímavých zajímavostí, protože vyprávění pana Filipa bylo 
velmi poutavé, nevynechal ani žádnou rozkvetlou kytičku, aby nám o ní něco neřekl. Zastavení u informačních 
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tabulí, které jsou rozmístěny po trase stezky, bylo vhodným doplněním přednášky. Byla to velmi příjemná 
naučná vycházka, při které nám přálo i počasí. Děkujeme.  

Reichertová Jana, ZO Svazu důchodců ČR Humpolec 

 Šikovné ruce seniorů z Jihlavy 

V dubnu 2012 uspořádal výbor místní organizace Svazu důchodců ČR Jihlava v Městské knihovně výstavu 
prací seniorů s jarní tématikou. Předsedkyně pí. Pavla Radová nám poslala několik inspirativních fotografií z 
této výstavy a napsala, že pro velký zájem návštěvníků se jihlavští senioři rozhodli, že na podzim uspořádají 
další výstavu, která navodí atmosféru podzimu a vánočního času.  

Věříme, že i tato plánovaná výstava bude mít opět úspěch a na našich web stránkách se fotografiemi svých 
prací také znovu pochlubí.  

    Protože je místní organizace SDČR v Jihlavě velmi aktivní, o jejich nejbližší plánované akci uveřejníme 
článek ve Zpravodaji č. 2.  

                       

 Nápis v pískovci 

Reliéf se nachází v samém srdci 
Českého Ráje v blízkosti kouzelné obce 
Kacanovy a Kopicova statku, který je 
skvostem Českého ráje a chráněn 
UNESCO. Sám původní majitel tesal do 
okolních pískovcových skal různé výjevy 
z české historie a nedlouho před svojí 
smrtí vytesal rovněž tento působivý 
reliéf připomínající vyhlazení Lidic a 
utrpení lidických matek a dětí. Je častou 
zastávkou procházejících turistů 
domácích i zahraničních a v době 
smutného výročí 70 let vyhlazení obce 
se pod reliéfem objevily i květiny. 

Text a foto: Miloslav Vajs 
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 Projev předsedy RSČR dr. Pernese na seniorské demonstraci v Praze 

CHCEME DŮSTOJNĚ ŽÍT! Ano už jsme tady, čeští senioři byli donuceni vyjít do ulic. HANBA TÉTO VLÁDĚ!  

Omlouvám se všem, že jsme si dovolili vyrušit Váš klid a svolali historicky první seniorskou demonstraci 
v České republice. Nebylo ale jiné volby, využili jsme všech možností, situace je velmi vážná. 

Arogance této vlády nemá obdoby. Je řádově vyšší než vlády premiéra Topolánka, která seniorům zrušila 
pohřebné a příjmy penzijního účtu zastropovala na úrovni čtyřnásobku průměrné mzdy. Důsledkem byl 
výpadek 16 miliard Kč. Zvýšená nezaměstnanost a její důsledky přišly později. 

1. Tato vláda zavedla nový výpočet penzí, který diskriminuje 70 % mladých důchodců. Penze budou mít 
nižší až o 600 Kč měsíčně. 

2. Tato vláda vymyslela světový experiment, tj. neomezený důchodový věk. Naši pravnuci budou do penze 
odcházet v 70 a více letech. 

3. Tato vláda snížila příjmy penzijního účtu z šesti na čtyřnásobek průměrné mzdy. Výpadek bude 5 miliard 
Kč.   

4. Tato vláda seniorům zrušila státem garantované slevy na železnici. 

5. Tato vláda zvýšila daně pracujícím důchodcům. Přitom většina ze 157 000 ekonomicky aktivních 
důchodců pracuje i v 70 letech proto, aby mohli lidsky důstojně žít. 

HANBA TÉTO VLÁDĚ! Čeští senioři si klidné a důstojné stáří zaslouží. Čeští senioři společnosti vytvořili 
hodnoty, ze kterých dodnes profituje. Čeští senioři si svoje penze předem zaplatili a také vychovali dostatek 
plátců průběžného penzijního systému. České penze jsou o třetinu nižší než evropský průměr. Sociální 
postavení českých seniorů je o pětinu horší, než bylo v roce 1989. A v neposlední řadě dynamika růstu reálné 
kupní síly penzí je za 22 let transformace oproti dynamice růstu reálné mzdy čtvrtinová. Od roku 1989 vzrostla 
reálná kupní síla penzí o pouhých 14 %. Slyšíte dobře, o 14 % za 22 let! 

Již dnes se desetitisíce seniorek a seniorů musejí rozhodovat, zda zaplatí poplatky v nemocnici, nebo 
nájem bytu! Již dnes se statisíce seniorek a seniorů musejí rozhodovat, zda zaplatí lékařem předepsané léky, 
nebo nákup v samoobsluze! 

HANBA TÉTO VLÁDĚ! Ano přátelé, musíme se bránit, důstojnost lidské osoby je ohrožena, diskriminace 
stáří je v České republice běžným jevem. Příští a další týden bude Poslanecká sněmovna rozhodovat o tisku 
659/0, tj. o novém mechanismu valorizace penzí. O co jde? 

Devastace mezigenerační spravedlnosti je v tom, že vláda prvně v historii zakládá pokles reálné kupní síly 
penzí. Průměrné životní náklady důchodců letos vzrostou o cca 500 Kč měsíčně, vykompenzováno bude ale 
pouze korun 156! A tak to bude pokračovat v příštích letech. 

Snížená valorizace penzí způsobí též významné rozdíly mezi důchody přiznávanými v příštích letech. 
Například podle ministerstva práce a sociálních věcí bude důchod přiznaný za 45 let pojištění z příjmů ve výši 
průměrné mzdy v roce 2016 činit 14 267 Kč, Důchod přiznaný ze stejného výpočtového základu ale již v roce 
2012 a valorizovaný podle nových podmínek bude v roce 2016 dosahovat pouze 13 011 Kč! Tedy o 1 186 Kč 
měsíčně méně! A u mladých důchodců o 1 786 Kč měsíčně méně!  Přitom průměrná starobní penze byla v 
březnu 10 755 Kč. Tímto manévrem vláda sníží penze téměř o pětinu! A to na vždy! V sousedním Německu 
budou penze valorizovat o 2,3 % na Západě a o 3,2 % na Východě. A to při 2,5 % inflaci. Česká inflace má být o 
1,3 procentního bodu vyšší.  

HANBA TÉTO VLÁDĚ! Využili jsme všech možností, abychom devastaci seniorské populace zabránili. Jak 
premiér, tak i předsedkyně poslanecké sněmovny s námi jednat odmítli, navíc byla porušena všechny pravidla 
legislativního procesu! Zákon byl poslancům předložen bez připomínkového řízení. 
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Proto jsme tady přátelé, a já Vám děkuji, že jste připraveni se bránit. Senioři v ulicích to není senzace! To 
je tragédie. Tragédie politiky, tragédie etiky, tragédie morálky, tragédie kultury a mezigenerační solidarity. 
Hlavně, že letošní rok je Evropským rokem aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity, ke kterému se český 
stát přihlásil. Senioři stávkovat nemohou. Doufáme, že tak učiní naše děti. Máme zde představitele odborových 
svazů i odborových centrál.  Věřím, že rozhodnou správně. 

Přátelé, obdivuji Vás. Svoji účastí na demonstraci řada z Vás riskuje svoje zdraví a přece jste přišli. Přátelé, 
skláním se před mimopražskými účastníky demonstrace, kteří ze svých skromných penzí dokázali našetřit 
nemalé částky na dopravu do Prahy. Přátelé, děkuji Vám, že jste pochopili naléhavost doby a jasně 
demonstrujete odpor proti politice této vlády. Jsme na první seniorské demonstraci novodobé historie českého 
národa, vytváříme dějiny sjednoceného důchodcovského hnutí. 

CHCEME DŮSTOJNĚ ŽÍT! 

 Moje vzpomínky na dobu válečnou a na osvobození Československa 

od německé okupace 

Můj otec pracoval v Dílnách ČSD v Trnavě a naše rodina bydlela v nedaleké obci. Když byl v r. 1939 
vyhlášen Slovenský štát, Češi žijící na Slovensku se museli vystěhovat do tzv. Protektorátu Čech a Moravy. Otec 
získal zaměstnání v Dílnách ČD v Nymburce a tam jsme také získali byt v Nové kolonii. Nymburk se stal na 
dalších 7 let mým novým domovem, kde jsem dokončil základní školu a vstoupil do učení ve Výtopnách ČD 
Nymburk jako strojní zámečník. 

Tehdy byly vagony Českých drah označeny BMB-ČMD. Naši občané si to četli: Budeme Mít Beneše – Češi 
Mějte Důvěru. 

Po celou dobu války naše továrny nebyly bombardovány, stalo se to až koncem války, kdy již bylo o 
porážce Německa rozhodnuto. Pamatuj si, když byla rafinerie v Kolíně bombardována, jasná letní obloha se 
zatáhla černým dýmem i v Nymburce. Samotný Nymburk byl bombardován jednou, a to s cílem zničit železniční 
seřazovací nádraží. Bomby se ale minuly cílem, dopadly do polí, takže se to obešlo bez obětí. 

Jak´německá armáda na východní frontě prováděla taktické ústupové manévry, doma jsme si špendlíky na 
mapě značili pohyb postupu Rudé armády a těšili se na konec války. Němci, aby znemožnili poslech 
zahraničního rozhlasu, všem občanům z rozhlasových přijímačů demontovali VKV. 

Jak se k nám blížila fronta, Němci se snažili z každého města vytvořit pevnost proti postupujícím vojskům. 
Proto nám, učňům a další školní mládeži, dali rýče a lopaty a na úrodné půdě kolem města jsme museli kopat 
protitankové valy.  

Na konci 2. světové války po pádu Berlína a úmrtí Hitlera se nejen v Nymburce, ale i dalších českých 
městech objevily československé a ojediněle i sovětské prapory. Slavil se konec války a mně sestra ušila 
trikoloru.  Ovšem v odpoledních hodinách německý velitel Nymburka vyslal ozbrojené hlídky a do večera 
musely prapory ve městě zmizet. A k večeru němečtí vojáci dále naváželi trhaviny na podminování mostu přes 
Labe.  

Protože naše působiště bylo poblíž nádraží, kam přijížděly transporty se zraněnými německými vojáky od 
bojů o Ostravu, navazovali jsme s nimi rozhovor o bojích s příslušníky Rudé armády. Největší strach měli ze 
sovětských kaťuší, které silně působily na jejich psychiku. 

V poledne 5. května 1945 jsme zaslechli výzvu českého rozhlasu, vyzývající občany přijít na pomoc Praze, 
kde začalo pražské povstání. Mezi německými vojáky vznikla panika a pamatuji si, jak z Nymburka živelně 
prchali nákladními auty ve směru na Mladou Boleslav, aby se dostali na západ k Američanům. Rychlý postup 
Rudé armády z Berlína na pomoc Praze jim tento záměr překazil a museli se vracet zpět. Na náměstí v 
Nymburce ale už občanský revoluční výbor organizoval jejich odzbrojení a zabavení materiálu. Jedna z 
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německých osádek osobního auta se snažila projet a zahájila palbu ze samopalů, naštěstí nebyl nikdo zasažen. 
Zabavené zbraně byly skladovány na hřišti za Novou kolonií, bez dozoru, takže jsme si mohli pušky i odnést 
domů. Jako kluci jsme se snažili s nimi manipulovat, nabíjet ostré náboje apod., naštěstí se tyto klukoviny 
obešly také bez zranění. 

Ještě jedna událost občany města vyděsila, když se rozšířila zpráva, že z Milovic k nám jede kolona 
příslušníků SS. Ta sice do města přijela, ale zřejmě nešlo o esesáky.  

Nakonec došlo k toužebně očekávanému okamžiku – příjezdu Rudé armády do města. Bylo vidět, jak jsou 
sovětští vojáci unavení a rychlým přesunem vyčerpaní. Později se utábořili na volném prostoru u hlavní cesty 
před Novou kolonií. Všude byla vidět nesmírná radost z konce války a všichni vojáci se těšili, že se budou moci 
co nejdříve vrátit ke svým rodinám.  

Tolik moje vzpomínání na válečná léta 1939 – 1945 a na osvobození Československa v květnu 1945. 

Rudolf Horníček, MO SDČR Frýdek-Místek 

 Tak byl v r. 1945 osvobozen Místek 

 vzpomínky velitele praporu pplk. v zál. Vasilije Sevastjanovice Verezubčáka k 65. výročí 
osvobození Československa 

Dne 3. května 1945 dostáváme nový bojový rozkaz – do 24 hodin dosáhnout Frýdku-Místku. Byla mi 
přidělena bojová ochrana pluku, proto si před zahájením akce prohlížím mapu a upřesňuji trasu pochodu. Přišel 
za mnou mladý Čech „Soudruhu, mohu vám ukázat cestu?“ - „Jak se jmenuješ?“ - „Vladislav Brychlec“ - tak 
jsem se seznámil s československým partyzánem, který pak šel s vojáky našeho praporu až do konce války. Již 
jsme dorazili do Frýdku. Jdeme jeho starobylými ulicemi k nádraží, všude ticho a tma, město je prázdné, jako 
tomu bývá blízko fronty. Jenom čas od času se rozsvěcují nad řekou Ostravicí rakety, jsou slyšet jednotlivé 
výstřely ze samopalu nebo pušky. Obsazujeme pozice jednotek, určených na směnu, a 7. rota zaujímá bojové 
postavení podél Ostravice nalevo od mostu. Je to jediný most, který zůstal celý, ale byl podminován. 

Vpravo od mostu je 9. rota. Dostávám rozkaz připravit se k útoku na 13. hod. Podle rozkazu velitele divize 
plk. Vasiljeva máme po krátké dělostřelecké přípravě překročit Ostravici a čelným útokem dobýt Místek. Zde se 
nepřítel ukryl necelých 100 metrů od nás. Je chráněn takovou překážkou, jako je řeka Ostravice. Tehdy po 
deštích byla mohutná a hrozivá. Dne 4. května ve 12.20 hod započala dělostřelecká příprava, která byla 
zaměřena na likvidaci nepřátelských pozic. Z velitelského stanoviště na střeše domu č. 1216 ve Svatoplukově 
ulici pozoruji, jak granáty zasahují ohniska nepřítele, pak 8. rota zaútočila přes most do Místku. Bleskově se 
rozhoduji - „Na pomoc 8. rotě“ a velitelům 7. a 9. roty „Za mnou do útoku!“ Sbíhám po schodech dolů kolem 
majitelů domu manželů Nevřelových. Na opačném konci mostu jsem poznal, proč most nevyletěl do vzduchu. 
Ležel zde asi 16ti letý chlapec – Miloš Chasák, který v jedné pěsti držel konec přeřezaného drátu. Za cenu 
ohrožení svého života podminovaný most zachránil a zajistil úspěšné zahájení boje. 

Prapor je na místecké straně, vojáci 8. a 9. střelecké roty se rychle rozptýlili vpravo a ženou se vpřed. Sám 
jsem byl v rojnici 7. roty – jsme na malém místeckém náměstí. Nepřítel využívá každý dům, aby zastavil náš 
postup, útok pokračuje, jsme na křižovatce. Na chodníku u rohového domu leží desátník Pujda a vedle něho 
klečí četař Gromov, který má slzy v očích. Kdo jednou viděl slzy vojáka, ví, jak voják trpí. Gromov říká „Šli jsme 
spolu už od Stalingradu, neumírej, kamaráde, konec války je tak blízko“. Nepřítel ustupuje podél místeckého 
lesa, a protože jsem si vědom, že křídla našeho praporu jsou obnažena, rozkazuji opevnit se zde na okraji 
místeckého lesa.  

Vasil Verezubčak je čestným občanem Frýdku-Místku. 

Do zkrácené verze upravil Ruda Horníček 
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 Jak vzniká rasismus?   

  Také vás zneklidňuje co se děje ve Šluknovském výběžku? Kladete si jako já otázky, kdo je tímto stavem 
vinen? A jak si odpovídáte? Dovoluji se s vámi podělit o svoje úvahy.   

Jsem bývalá učitelka. Učila jsem žáky prvního stupně stejně jako studenty vysoké školy. Už v první třídě 
pochopíte, že děti jsou různé. Podílí se na tom zděděné vlastnosti i schopnosti. Výchovou lze mnohé ovlivnit, 
ale ne všechno. Další podíl na chování a jednání jednotlivce má společnost, ve které vyrůstáme. Dědičnost, 
výchova a prostředí, ve kterém žijeme, jsou tři pilíře ovlivňující každého člověka. Aby toho nebylo málo, tyto se 
různě prolínají. Snad všichni známe ze svých rodin nebo svého okolí, že každé dítě je jiné i přesto, že je stejně 
vychováváme a věnujeme jim stejnou péči. Na výchovu má jistě vliv i rodinná tradice, vzdělanost rodičů, kvalita 
vzorů chování v rodině a v blízkém i širším okolí, morálka ve společnosti i možnost se ve společnosti uplatnit. 

Nezaměstnanost a boj o holé přežití je příčinou narůstající kriminality i rasismu. Můžeme mít různé 
výhrady ke způsobu života svých sousedů, jednotlivců nebo celých skupin obyvatelstva, ale pokud nás 
neohrožují, nekříží nám cestu, pak jsme tolerantní. Jsme schopni v televizi hájit nošení burek muslimských žen, i 
když si někteří se mnou mohou myslet, že je to zotročení ženy, obdivujeme prostý život domorodých kmenů v 
Africe, nakupujeme na tržištích Vietnamců, i když víme, že žijí jinak než my. S Romy to máme jinak nastavené? 
Proč? 

Nechtějí dělat? Všichni? I oni jsou přece různí, stejně jako ostatní. Co se stalo, že obyvatelé měst 
Šluknovského výběžku demonstrují, dochází k potyčkám s policií a prezident vyzývá k potlačení všemi 
prostředky? Vyřeší to situaci? Vyřeší situaci posílení policie v neklidném regionu? A na jak dlouho? Co když 
bude potřeba posílit stavy policie i jinde? Děsí mne, že se do toho stále více zaplétají neofašisté.  

My, senioři, máme za sebou kus života a nepamatujeme pogromy na romské obyvatelstvo. Žili také mezi 
námi. Mnozí jinak, mnozí se zařadili a přijali normy života svého okolí. Byli, stejně jako „bílí“ i takoví, kterým se 
pracovat nechtělo.  

Za příživnictví a kriminální činy byli trestáni. Tak kde se stala chyba? Dovoluji si vrátit se zpět o 20 let. 
Vzpomínám si na první hesla. Je přezaměstnanost. Je třeba propustit každého, koho ekonomika nepotřebuje. 
Koho to postihlo nejdříve? Přece lidi s nejnižší kvalifikací. A tady začíná onen bludný kruh. Nezaměstnanost 
narůstala a postihovala stále větší počet lidí. Mezi nimi nejvíce romskou populaci. Dnes už stačí barva pleti, aby 
Rom práci nedostal. Heslo, že kdo chce, si práci najde, už neplatí. Mám ve svém okolí tři vysokoškoláky, kteří 
marně hledají práci ve svém oboru. Mohou vzít sice práci, kde stačí nižší kvalifikace, ale komu ji berou? Tak se 
stalo, že rodiče dnešních mladých Romů přišli o práci se všemi důsledky. Vyrostla celá nová generace, která žije 
na okraji společnosti. Žije a přežívá ze sociálních dávek. Ruku na srdce, myslíte, že to stačí? A jak si poradit s 
volným časem? Všichni mladí bez rozdílu musí dostat práci, jinak se nenaučí pracovat. Problém nezmizí, když 
tyto lidi sestěhujeme do ghett. Právě naopak. V každém domě, kolektivu i komunitě se musí člověk podřídit 
určitým normám soužití, jinak je vyloučen. Tak je tomu i v romských komunitách. Šíří se užívání drog mezi 
mladými. Jak tomu chcete zabránit? Hrací automaty slibují, že se jednoho dne na vás usměje štěstí a vy přijdete 
k velkým penězům. Budete si moci koupit, co mají jiní. A tak se zkouší dnes a denně. Dojdou-li peníze, musí se 
někde získat. Hrací automaty polykají peníze, obrovské zisky mají však pouze jejich majitelé. Z poplatků mají 
zase příjem obce. Povšimněte si, prosím, kolik heren i zastaváren non -stop je v Brně na Cejlu v blízkosti 
brněnského ghetta. Pak není třeba se divit, že kriminalita v těchto oblastech roste. Proč nevidíme automaty v 
satelitních městečkách, ale v místech nejchudšího obyvatelstva?   

Ještě jeden mýtus panuje. Vyslovují jej mnozí naši politici. Musí se začít od vzdělání. Nic proti vzdělávání. 
Ale za 20 let je situace horší než před rokem 1989. Už zde měla být generace vzdělanějších dětí, než jsou jejich 
rodiče. A není. Proč? Tolik problémů se záškoláctvím dětí jsem ve své praxi nezažila. Kdo neposílal děti do školy, 
nedostal na ně přídavky. Bylo to silnou motivací přesto, že většina jejich rodičů pracovala a měla stálý příjem. 
Stejně však vzdělání je záležitostí mnoha let. Proto jde o mýtus. Nelze čekat na to, až budou vzdělanější. Jediná 
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cesta je, že práci dostane každý, který pracovat chce a že se slušně se svojí rodinou uživí. Jenže právě toto není 
schopná naše vláda zajistit, a tak se budeme motat v bludném kruhu a posilovat policii. Vláda se snaží omezit 
důsledky své vlastní politiky místo řešení příčin. Nedivím se lidem, kteří žijí ve stálém ohrožení kriminalitou,  že 
demonstrují. Divím se ale, že se domnívají, že problém se vyřeší, když vyženou nepohodlné obyvatelstvo jinam. 
Kam?   

Obyvatelstvo zahnané do ghett, bez možnosti pracovních příležitostí je v koutě. Budu citovat na závěr 
slova jednoho mladého romského spoluobčana po akci „Brno blokuje“, kdy se na 1. máje 2012 sešlo mnoho 
Brňanů, aby zabránili pochodu neonacistů brněnským ghettem. Řekl: “Tak jste se postavili proti náckům, ale 
zítra se na nás zase vykašlete. My budeme zase postávat na Cejlu a přemýšlet co dělat“. 

Anna Štofanová, MěO SDČR Brno 

 SVÁTEK MATEK – Terezie Závodná 

Ten dnešní jarní den  Dnes, maminko, viju Tobě Ať Tě naše láska hřeje 

ze všech snad nejkrásnější, z prostých sic jen kvítků, v světě vše se daří, 

maminko nejmilejší,  drobnou vonnou kytku - žití ať Tě blaží, 

přec připadá mi jen.  Vše co cítím v sobě.  nechť se srdce Tvoje směje. 

 

Snad Bůh pro tento svátek  Tvoji lásku, maminko má, 

tak krásný dal nám máj  možno něčím splatit, 

v města, dědinky i háj  aspoň částku vrátit 

a stanovil Den matek.  Tobě, maminko jediná? 

Básničku poslal R. Horníček, MO SDČR Frýdek-Místek 

 Básnička pro radost 

Obyvatelka Domova s pečovatelskou službou Na Sadech ve Slaném paní Ot.  Kalčíková píše již dlouhá léta 
básně pro potěchu a radost svou i svých přátel. Nyní dala souhlas s uveřejněním jedné básně v časopise 
Dr(o)bečky z penzionu, který  každý měsíc připravuje vedoucí penzionu pí. Ing. Alena Zahrádková. Rádi básničku 
pro naše web stránky také přetiskujeme. 

Les voní krásně   V lese si voda tiše žbluňká  Jen tehdy poznáš krásu léta 

louka posetá kvítím  pstruzi v ní hravě plavou  když tohle všechno uvidíš 

obloha krásně modravá  pečlivě sleduj přírodu   za rok Tě léto znovu čeká 

a nad ní slunce svítí  nechoď se svěšenou hlavou  to všechno krásné navštívíš 

 

 

 

Co se nevešlo do Zpravodaje č. 2. Dodatek ke Zpravodaji č. 2 SDČR, o. s. Za obsahovou i jazykovou stránku 
svých příspěvků odpovídají jejich autoři.  Grafické zpracování: Marek Veselý. 


