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MOTTO:  Duše je jako zrcadlo, ve kterém se odráží každý den našeho života.  

neznámý autor 

    

 

Vážení přátelé, 

skončily prázdniny, dobíhá čas dovolených a všichni čekáme na babí léto a zda 

začnou růst houby. Léto bylo celkem pěkné, sluníčko svítilo a dalo se koupat, takže 

milovníci si všeho mohli užít do sytosti. Na zahrádkách se urodilo hodně jahod, 

okurek a rajčat, místy se ukazuje slibná úroda jablek, hrušek a švestek. Zato úroda 

obilí a vína je slabší, což odstartovalo zdražování ceny masa, drůbeže a mastných 

výrobků. Také vody je málo, některé potoky vyschly úplně, řeky a přehrady jsou poloprázdné. Jsem zvědav, kdy 

toho někdo využije jako důvod k dalšímu zvyšování cen v našich obchodech. 

Poslanci si letos zkrátili své prázdniny a pracovali i přes léto, vláda měla jen zkrácenou dovolenou. V naší 

politice se to v poslední době mele, vaří a začíná se to dokonce blížit bodu varu. To podle toho, jak někteří aktéři 

přikládají pod její kotel. Jsme svědky mediálních přestřelek mezi premiérem a prezidentem, ale také ministrem 

zahraničí, muziku všem tvrdí zdárně ministr financí. Také opozice nenechá na vládě niť suchou a k tomu se 

začínají politicky projevovat kandidáti na budoucího prezidenta.  Své eso vynesla také ministryně kultury 

odvoláním ředitele Národního divadla. Úplnou bombou je však vyhlášení prohibice, kterou vyhlásil ministr 

zdravotnictví, jako svou reakci na četná úmrtí občanů v důsledku otravy po požití pančovaného alkoholu.  

Jádrem sporů jsou otázky výše DPH, velikost schodku rozpočtu na příští rok, církevní restituce a nově problém 

zákazu prodeje alkoholu. Jak v tom všem se má český důchodce vyznat, když mu bude příští rok valorizován 

důchod průměrně jen o stovku. Co bude dál?      

Věřím, že odpovědi na některé společenské otázky přinesou výsledky voleb do Krajských zastupitelství ve 

13 krajích (mimo Prahu) a do jedné třetiny Senátu ČR (27 volebních obvodů). Věřím, že jste se v hojném počtu 

těchto voleb zúčastnili a měli jste šťastnou ruku při volbě Vašich kandidátů. Volili jste jistě zodpovědně a tak, 

abyste své volby později nemuseli litovat. 

Ing. Oldřich Pospíšil, předseda SDČR 

 

Důchodci důchodcům, 

aby nikdo nebyl sám. 

číslo 3 

Slovo předsedy SDČR, o.s. 
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Skupina funkcionářů z Ústřední rady Svazu důchodců České republiky 

navštívila Evropský parlament ve Štrasburku, kde probíhalo týdenní jednání 

europoslanců. Pozval nás pan europoslanec Ing. Vladimír Remek. Návštěva 

proběhla ve dnech 12. - 14. 9. 2012  s velmi příjemným doprovodem 

asistenta  pana JUDr. Holouše a PhDr. Voldána.  

První den po náročné cestě autobusem nás čekal příjemný odpočinek s 

ubytováním včetně večeře a snídaně v malebném městečku Rastatt ještě v 

Německu. Druhý den ráno po 40-ti kilometrech jsme  přejeli most přes řeku 

Rýn a před námi se objevil monument Evropského parlamentu. Při vstupu 

do budovy jsme prošli přísnou bezpečnostní kontrolou. V přijímacím salonku nás čekal náš  hlavní hostitel, 

kterého jsme mnozí znali pouze jako kosmonauta, a nyní jsme se setkali s panem  europoslancem Ing. 

Vladimírem Remkem.  

Byl nám představen také pan Ing. Černý, který je zde zástupcem pro propagaci České republiky. Seznámil 

nás s Evropským parlamentem, jeho organizací, složitostí a velkou finanční náročností. Ta je způsobena 

pravidelným stěhováním z Bruselu do Štrasburku a naopak vždy jednou za měsíc na jeden jednací týden. Ing. 

Černý byl opravdu velkým odborníkem pro podávání informací a dovedl upoutat i úsměvnými historkami ze 

života politiků. 

Zážitkem pro nás byla návštěva ohromného jednacího sálu, 

kde europoslanci jednají. Čekalo nás několik zajímavostí - zejména 

nás překvapila mohutnost sálu s 863 místy. Při naší návštěvě  bylo 

přítomno pouze 26 poslanců, překladatelské možnosti jsou do 12 

jazyků včetně jazyka českého. Nikdo z europoslanců nemohl mluvit 

déle než mu předsedající povolil a  upozornil ho na časový rozsah 

jeho příspěvku, bylo to maximálně do 2 minut. Některému 

europoslanci bylo nabídnuto pouze 30 vteřin – zajímavost, nebo si 

opravdu v Parlamentu EU nemají co říct? 

Po oficiálním programu byla volná prohlídka této budovy, 

návštěvy kavárny a obrovského prostoru s mnoha stavebními zajímavostmí včetně velkého liánového átria. 

Krásným závěrem celé návštěvy byla i prohlídka vlastního Štrasburku, zdejší katedrály, dále tzv.  Žravé uličky a 

jiné. Zajímavá byla i prohlídka tzv. Malé Francie -  jeho staveb, kombinace dřeva, kamene a klasického zdiva 

včetně vodních kanálů. Všichni jistě budou rádi vzpomínat na tuto návštěvu s možností poznání krásy města, 

jeho památek a pro nás zajímavé a snad i administrativně nadnesené nebo přebujelé té naší velké Evropy. 

Text a foto: Jiřina Lhotská, předsedkyně KR SDČR Jihomoravský kraj a Jan Krátký, MO SDČR Břeclav 

Napsat do názvu článku výzvu o tom, abychom se i v pozdějším seniorském věku nebáli moderní techniky, 

která nás v posledním desetiletí ve stále větší míře obklopuje a mnohé z nás překvapuje na každém kroku, jsem 

se rozhodla až po mém vystoupení na seminárním setkání předsedů a místopředsedů organizací Svazu důchodců 

ČR Ústeckého kraje. Na setkání mně pozval předseda Krajské rady SDČR Ústeckého kraje p. Miroslav Draxl a 

moc ráda jsem v úterý 18. září 2012 do Ústí n. L. přijela.  Spolu s členkou tiskové komise SDČR pí. Zorou 

Karausovou jsme se v reprezentačních prostorách ústeckého muzea setkaly s téměř 70 funkcionáři a 

funkcionářkami této naší krajské organizace. Přítomnost náměstka Krajského úřadu Ústí n. L. a předsedy 

Krajské rady seniorů Ústeckého kraje podtrhla důležitost takovýchto aktivit, o kterých v úvodu setkání hovořil 

Senioři, nebojte se práce na počítači a internetu! 

Evropský parlament ve Štrasburku přijal české seniory 
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předseda KR SDČR p. M. Draxl. Činnost seniorů v celém regionu je bohatá a záslužná, což zdůraznili ve svých 

krátkých vystoupeních i oba hosté. Chápou současné neuspokojivé postavení českých seniorů a budou i v 

budoucnu nápomocni řešit problémy seniorů v tomto kraji jak osobního, tak celospolečenského rázu.  

Příkladem mohou být tradiční Litvínovské sportovní hry. V letošním roce to byl již jubilejní 25. ročník s 

účastí 796 soutěžících. V rámci SDČR v celé republice je to tradice nevídaná, ale hodná následování.  

Mohu opravdu pochválit organizátory tohoto pracovního setkání za snahu zefektivnit a zviditelnit činnost 

organizací SDČR celého ústeckého regionu také na našich  web stránkách www.sdcr.cz .K tomu je však třeba, 

aby se v každé organizaci našli ochotní senioři, kteří o té své obětavé dlouholeté záslužné činnosti budou posílat 

e-mailem články i fotografie z nejen již uskutečněných akcí, ale i informace, co na nejbližší období ve svých 

organizacích připravují. Mohou totiž seznamovat čtenáře webu s tím, že se senioři dokáží i ve vyšším věku 

zapojovat do celospolečenského života, setkávat se jak se svými vrstevníky, ale také s mladou generací, 

spolupracovat se zastupitelskými orgány měst a obcí a využívat svých vědomostí a zkušeností ve prospěch všech 

spoluobčanů. 

Věřím, že v našem internetovém Zpravodaji SDČR budeme o činnosti organizací i z ústeckého regionu v 

budoucnu uveřejňovat mnohé příspěvky. Plánů do budoucna i elánu mají všichni opravdu dost, proto všem k 

tomu ještě přeji hlavně pevné zdraví a osobní pohodu.  

Hana Němcová, místopředsedkyně SDČR 

 

Ekonomická komise OSN pro Evropu (UNECE) zaslala pozdravný dopis Euragu 

při příležitosti oslav jeho 50.výročí založení. 

Uznává Eurag jako pomocníka pro řešení otázek a problémů seniorů nejen v 

Evropě, konstatuje, že Eurag má výborné specialisty v Radě Evropy a v OSN. 

Naznačuje společnou cestu prostřednictvím kultury, sportu a vědy při aktivním 

zapojení seniorské populace. Cítí společnou odpovědnost za budoucnost lidstva. 

(výňatek z obsahu pozdravné petice). 

STÁRNUTÍ NENÍ NEMOC, STÁRNUTÍ JE PROCES 

Reprezentanti členských organizací EURAG z deseti zemí Evropy se sjeli do rakouského  Grazu, aby v 

prostorách Hochfachschule Joanneum společně oslavili 50.výročí  založení této organizace a projednali řadu 

palčivých problémů seniorské populace. Anglie, Česká Republika (RS P.Kalvach, SDČR O.Pospíšil a M.Vajs), 

Holandsko, Island, Izrael, Lucembursko, Německo, Rakousko, Slovinsko a Švýcarskov čele s prezidentem 

D.Jarré a generální sekretářkou D.Steinovou tvořili 29-členný kolektiv Euragu, který jednal ve dvou pracovních 

dnech o minulosti, současnosti a budoucnosti seniorské populace.  Provázanost těchto segmentů života seniorů 

byla hlavním motivem bezpočtu příspěvků a dialogů přítomných.  

BUDOUCNOST NENÍ O TOM JEN O NÍ MLUVIT, ALE TAKÉ PŘIPOMÍNAT VIZE Z MINULOSTI 

EURAG vzniknul v r.1962 v Kasselu v Německu s cílem vytvořit společnou platformu pro práci se seniory.  

Bylo až dojemné poslouchat členku německé delegace 88-letou paní Tresenreuter, která stála u zrodu boje za 

jednotná práva „západu a východu“, která byla při bourání Berlínské zdi, budovala a rozvíjela základy Euragu 

pro další generace. Ve vzpomínkových příspěvcích dalších členů se vyzvedly zásluhy mnohých, některých 

bohužel již nežijících protagonistů Euragu. Všichni přítomni se shodli na tom, že bez minulosti by nebylo možné 

stát na tak pevném základu, jaký pro dnešek minulý EURAG vybudoval a jaký vklad vložil do práce dnešních 

dobrovolných funcionářů. 

Představy o tom, čím může EURAG společnosti a zejména seniorům přispět, jak přimět politiky k tomu, 

aby pro seniory dělali více. To byl okruh diskuzí a jednání obou pracovních dnů, a také 5 hlavních témat , která 

zpracovávali někteří členové EURAGu pro toto zasedání. Připomenu  dvě z nich, a to dokonale zpracovaný 

příspěvek zástupce Rady seniorů Prof.Kalvacha na téma aktivního podílu seniorů na utváření spravedlivé 

společnosti a postoje vlády k seniorům České republiky.  Zdůraznil význam květnové Demonstrace seniorů v 

50 let EURAGu 
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Praze pro sjednocení postoje a postupu seniorů vůči vládním škrtům v oblasti důchodů, zavádění omezujících 

daní a poplatků aj. Velmi zajímavý příspěvek přednesl představitel z Islandu na téma  „mezigenerační bariéry“ s 

představou o propojení zkušeností, znalostí a sociálního pohledu na mladou a seniorskou generaci a 

oboustranného využití potenciálů obou generaci. 

KDYŽ MÁME BÝT K OKOLÍ PŘÁTELŠTÍ, VYŽADUJME, ABY OKOLÍ BYLO PŘÁTELSKÉ K NÁM 

Bylo možná překvapivé, jak přátelsky se k EURAGu a jeho členům chovali a vystupovali místní obyvatelé, 

studenti i profesoři místní Hochfachschule Joanneum, která poskytla své prostory a služby ke konání akce. Bylo 

milé vidět a slyšet, jak zástupci města Graz i delegovaní zástupci vlády Rakouska, ministryně pro práci se 

seniory, zástupci vlády Štýrského regionu,  studenti, profesoři a dobrovolní pracovníci v oblasti práce se seniory 

vidí stárnoucí populaci a jak mají jasno, co pro ni udělat.  Ze všech příspěvků byla cítit opravdovost jejich slov a 

je zřejmé, že práce se seniory není v Rakousku jen papírovou záležitosti, ale věnuje se jí velká a faktická 

pozornost. Česká delegace mohla jen závidět, co vše lze pro seniory udělat, jak jim pomoci a jak je zapojit do 

společenských aktivit.  Rakousko není ojedinělá země, kde práce se seniory je na vysoké úrovni. Obdobně jsme 

mohli vyslechnout slova jiných delegátů konference z jiných zemí, např.Německa, Lucemburska a Holandska, 

ve kterých navíc je sociální postavení důchodců dlouhodobě na vysoké úrovni. 

SENIOŘI VNÍMAJÍ VĚKOVOU DISKRIMINACI, POLITICI MUSÍ MÍT JASNÉ PLÁNY 

DO BUDOUCNA 

Rakouská vláda a město Graz tyto plány vidí. Budují a již z velké části vybudovali město a společnost pro 

všechny občany bez rozdílu věku. Existují sociální programy Universit  umožňující starším učitelům učit,  

seniorům docházet do universit 3.věku. Podněcují studium nové, moderní technologie, která pomáhá seniorům 

aktivněji žít a zapojovat se do činnosti. Organizují diskuzní kluby pro mladé a seniory, sociální integrace je 

cílem práce.  

NIKDY JSME  NEMĚLI TOLIK ZODPOVĚDNOSTI JAKO TEĎ, KDYŽ JSME STAŘÍ 

Současný vývoj společnosti není nejlepší a již vůbec ne spravedlivý. Dochází k polarizaci společnosti na 

všech kontinentech, demografická křivka je alarmující. Seniorů přibývá,  v  blízké budoucnosti dosáhne jejich 

počet dvojnásobku současného. Senioři v mnoha zemích, a zejména v post-komunistických zemích čelí tlaku 

vlád v podobě zavádění nepopulárních a ponižujících zákonů a finančních restrikcí.  Protikladem např.může být 

Švédsko, jehož občané, a tedy i senioři důvěřují vládě i v těžké době krize. EURAG si je vědom těchto potíží a v 

rámci svých možností bude podporovat snahy jednotlivých členských zástupců. Podporou mu je i dnes aktivní a 

nezávislé členství jako konzultanta OSN, jehož práce v oblasti otázek stárnoucí populace se účastní. Snahou o 

vytvoření spravedlivé společnosti pro všechny vyjadřují senioři svou dávku zodpovědnosti dnešní i budoucí 

generace.  

DIALOG 

Vtipně zařazený dialog mezi zástupci EURAGu (Lucembursko, Německo, Česko) a zástupci mladé 

generace vedl ředitel katedry sociálních věcí místní university Dr.Klaus Posch. Účastníci vedli tématické dialogy 

s příspěvky auditoria (60 osob různé věkové kategorie) na téma „mezigenerační vztahy a solidarita“ a „osobní 

zodpovědnost“.  Bylo uvedeno mnoho příkladů možného aktivního propojení obou generací, vzájemného 

pochopení a sociálního vidění, možnosti využití profesního potenciálu a nakonec i konkrétní pomoci. To vše s 

cílem odstranění rozdílného pohledu na věk a osobní odpovědnost obou generací.  Dnešní společnost se přiklání 

k demokratickému pohledu a musíme si uvědomit, že tím, jak žijeme předáváme dědictví dalším generacím, 

včetně těch, kteří se ještě nenarodili. Musíme utvářet společnost bez rozdílu věku, náboženství, barvy pleti. 

ZÁVĚR 

Jsme součástí společnosti a všichni k ní máme stejnou míru odpovědnosti. Každý člen společnosti má ale 

také právo požadovat, aby byly splněny jeho požadavky bez ohledu na věk. Všichni máme stejná práva na vodu, 

vzduch, jídlo, máme právo i na nemateriální potřeby – lásku, emoce, fyzický kontakt, perspektivy, vědomosti, 

výměnu názorů, máme právo podílet se na vývoji společnosti. Máme právo na sebeurčení a solidaritu. Máme ale 

i povinnosti, které nám vznikají narozením, a které musíme plnit. Kdysi řekl americký prezident J.F.Kennedy: 

„neptejte se, co Amerika udělá pro vás, ale ptejte se, co vy uděláte pro Ameriku“.  Již dávno vyřčená slova 
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neztrácejí na aktuálnosti. EURAG je společnost, která pomáhá jednotlivým členům vylepšit jejich postavení ve 

společnost a ukazuje cestu, jak využít jejich potenciálu. To hlavní ale je na každém z nás. Bez osobního přičinění 

se výsledky nedostaví. 

NEJLEPŠÍ CESTA, JAK NEBÝT STARÝM JE ZŮSTAT MLADÝM 

Jednání na konferenci v Grazu jistě poznamenala myšlení všech přítomných a pomohla v utváření projektů 

pro zlepšení práce se seniory. Byla to užitečná a velice poučná jednání plna možností výměny názorů, zkušeností 

z práce se seniory a konkrétních návrhů,  což je původní myšlenka vyřčena při založení EURAGu v r.1962. 50 

let existence Euragu je  poměrně dlouhá doba z pohledu života jedince. Z pohledu společnosti je to však krátké 

údobí a tak lze přeneseně říci, že Eurag je mladá organizace. Česká delegace se na tomto významném zasedání 

neztratila  a přispěla svým vystupováním ke kvalitní obsahové náplni konference.   

Miloslav Vajs, zástupce SDČR v EURAGu 

Důchody budou k 1. lednu 2013 zvýšeny o 60 Kč u základní výměry a 0,9 % u 

procentní výměry. Tedy u průměrné starobní penze o 137 Kč, tj. o 1,3 %. V roce 2012 byly 

starobní důchody zvýšeny o 40 Kč u základní výměry a 1,6 % procentní výměry, tj. u 

průměrné starobní penze o 173 Kč (1,6 %). Životní náklady důchodců letos vzrostou 

(prognóza MF) o 4,7 %, tj. o 463 Kč měsíčně a v roce 2013 o 3,5 % (345 Kč) až 3,6 % (355 

Kč) při schválené variantě jednotné sazby DPH na úrovni 17,5 %, nebo o 2,1 % (207 Kč) až 

2,2 % (217 Kč) při navrhované variantě povýšit současné sazby DPH o jeden procentní bod.  

Za dvě léta tak poklesne reálná kupní síla penzí až o 5,2 % a skromné sociální 

postavení českých starobních důchodců se propadne ze 41,8 % v roce 2011 na 41,3 % v roce 2013 (odhad 

MPSV). Jde  historicky o nejvyšší pokles reálné kupní síly starobních penzí  během dvou let za celé období 

České republiky.  

Dopady snížené valorizace penzí na jednotlivé příjmové skupiny starobních důchodců budou následující: 

 Výše důchodu v Kč 

  od                           do 

                  Počet 

      příjemců  v roce 2012      

 Navýšení důchodů v roce 2013 

(60 Kč + 0,9 %) 

                     do       3 040      4 912 3107, tj. + 67 Kč 

  3 000                     3 999 9 362 4075, tj. + 76 Kč 

  4 000                     4 999             9 764 5084, tj. + 85 Kč 

  5 000                     5 999           15 224 6093, tj. + 94 Kč 

  6 000                     6 999 29 028 7102, tj. + 103 Kč 

  7 000                     7 999 80 631 8111, tj. + 112 Kč 

  8 000                     8 999 203 597 9120, tj. + 121 Kč 

  9 000                     9 999 315 065 10129, tj. + 130 Kč  

10 000                   10 999 320 469 11138, tj. + 139 Kč 

11 000                   11 999  280 128 12147, tj. + 148 Kč 

12 000                   12 999 205 676 13156. tj. + 157 Kč 

13 000                   13 999 132 574 14165, tj. + 166 Kč 

14 000                   14 499   34 858 15174, tj. + 175 Kč 

14 500                    a více 88 245 14670, tj. + 170 Kč 

47 000 cca 30    tj. + 463 Kč 

Z výše uvedeného je zřejmé, že nejnižší míra kompenzace růstu životních nákladů důchodců bude u 

nejnižších a nízkých penzí a naopak nejvyšší míra kompenzace u penzí nejvyšších. Plná kompenzace růstu 

Stanovisko Rady seniorů ČR k valorizaci penzí 2013 
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životních nákladů důchodců za rok 2012 (463 Kč) je zabezpečena cca 30 příjemcům starobních penzí s penzemi 

47 000 Kč a vyššími. Na Slovensku situaci vyřešili tím, že všem důchodcům budou penze dočasně valorizovat 

(do roku 2015) o stejnou částku, a to o 10 EUR měsíčně. 

Důsledky snížené valorizace penzí budou tragické u příjemců nízkých penzí, u seniorů bydlících 

osamoceně v nájemních bytech a u seniorů silně závislých na zdravotní péči. Zákonem garantovaný nájem 

dosahuje již 150 Kč za 1 m2 podlahové plochy bytu, doplatky za léky až 1 500 Kč měsíčně a nákup potravin, 

nápojů, hygienických potřeb a dalších položek osobní péče 2 884 Kč měsíčně. A v příštím roce dojde k navýšení 

dalšímu.  

Zřejmě již dozrál čas podat Ústavní stížnost a požádat Ústavní soud o přezkoumání ochrany lidské 

důstojnosti u osob, kterým po zaplacení nákladů na bydlení zůstává na uspokojení dalších základních životních 

potřeb 47 Kč na den.  

Kolegium Rady seniorů jako nejvyšší orgán sjednoceného důchodcovského hnutí v České republice 

opakovaně vyzývá politiky koaliční vlády ke splnění požadavků historicky první seniorské demonstrace a 

seniorské petice, tj. zachovat původní mechanismus valorizace penzí. Kolegium podporuje podání senátního 

návrhu zákona „O druhé valorizaci penzí 2012“. 

V Praze dne 17. října 2012     Kolegium Rady seniorů České republiky 

 

Kolegium Rady seniorů ČR rozhodlo, aby se před letošními říjnovými volbami do 

krajských zastupitelstev a do Senátu již tradičně v jednotlivých krajích ČR uskutečnily 

předvolební kulaté stoly. Letos se účastníci těchto akcí - převážně senioři - ptali politiků a 

kandidujících, co politické strany udělaly a udělají pro to, aby se seniorům žilo lépe. Senioři 

mohli již za uplynulé volební období ve svých krajích dostatečně posoudit stále se zhoršující 

nabídku dostupnosti zdravotní péče, finanční dostupnost nájemného bydlení, dostatečnou síť 

sociálních služeb, zhoršujicí se dopravu v krajích a výrazné omezení slev na železnici pro 

seniory, kulturní život seniorů, činnost seniorských organizací, malou podporu krajů k vydávání Senior pasů, 

atd. atd. A nyní se k tomu přidávají na celostátní úrovni problémy s tzv. sKartami, nedostatečnou valorizací 

penzí, zaváděnou důchodovou reformou – to byla témata shodná pro kulaté stoly ve všech krajích. 

Zájem o předvolební kulaté stoly byl v jednotlivých krajích různý a vycházel také i z různých regionálních 

témat. Např. na jihu Čech to byla dostavba Temelína, na severu Čech zejména bezpečnost občanů, ve středních 

Čechách problematika nájemného bydlení a zdravotnictví. Bohužel se nepodařilo uskutečnit předvolební kulatý 

stůl v Karlovarském kraji. Obsáhlý článek o letošních kulatých stolech byl uveřejněn i v říjnovém čísle 

měsíčníku Doba seniorů.  

Moderátorem ve všech krajích byl předseda Rady seniorů ČR dr. Pernes. Vždy upozorňoval přítomné, že 

senioři v České republice představují 30 % občanů, kteří mohou a měli by v co největším počtu jít k volbám a 

nové senátory i krajské zastupitele by měli volit uvážlivě. Kandidáti politických stran hovořili o problematice 

seniorů a jak tuto otázku budou v případě zvolení v krajských zastupitelstvech a v Senátu prosazovat. Senioři v 

diskusích se ve většině případů shodli, že nově zvolení zastupitelé i senátoři by neměli dále prohlubovat 

devastaci skromně nastaveného sociálního státu a měli by zajistit spokojenější život českých seniorů.  

Na říjnovém zasedání Kolegia RSČR dr. Pernes poděkoval všem organizátorům v krajích, zejména pak 

předsedům Krajských rad seniorů a funkcionářům Krajských rad Svazu důchodců ČR, kteří na kladném průběhu 

kulatých stolů měli velkou zásluhu. 

Hana Němcová, místopředs. SDČR 

 

 

Tradice předvolebních kulatých stolů RSČR 
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Nájemné v nájemních bytech bylo počínaje rokem 2007 regulováno podle zákona č. 

107/2006 Sb. v platném znění tak, že pronajímateli bylo umožněno jednostranným 

rozhodnutím jednou ročně zvyšovat nájemné podle sdělení MMR platného pro příslušný kalendářní rok. Ve 

sdělení autoři zprůměrovali tržní ceny zjištěné na trhu pro příslušný katastrální obvod a z ceny za čtvereční metr 

bytu stanovili nájemné jako 5 % za rok, tj. ve výši jedné dvanáctiny za měsíc. Určitá výjimka byla sjednána pro 

Prahu 6 jen 3,5 % místo 5 %). Jednalo se o tzv. holé nájemné, tj. bez měsíčních záloh na služby spojené s 

užíváním bytu a bez nájemného za další zařizovací předměty.  

Je s podivem, proč bylo regulované nájemné zastropováno tímto způsobem, protože stačilo uskutečnit 

převod několika domů a pro celé katastrální území tak byla uměle vytvořena maximální cena nájemného pro 

daný rok. Tento způsob regulace skončil s rokem 2010 a byl dodatečně prodloužen pro Prahu a další velká města 

do konce roku 2012. Další problém, který nastal tímto prodloužením regulace, vznikl tím, že MMR ČR mohlo 

vydat sdělení o maximálních nájmech pro roky 2011 a 2012 v době, kdy vlivem krize začaly kupní ceny 

bytových domů klesat. Tím byla seniorům de facto poskytnuta medvědí služba. 

Stávající jednotkové nájemné dosáhlo ve velkých městech kolem 100 Kč až 160 Kč v některých katastrech 

hl. města Prahy. Nicméně takto regulované nájemné ale pro Prahu a některá velkoměsta zdaleka nedosáhlo tržní 

hodnoty a nůžky mezi regulovaným a tržním nájemným, což bylo hlavním cílem zákona č. 107/2006 Sb., 

odstraněny nebyly. Výše regulovaného nájemného je ve velkých městech a ve velkých bytech pro seniory nad 

jejich možnosti. Přitom menší byty pro ně k dispozici nejsou a jak je dále uvedeno, mnohdy neposkytují levnější 

cenu nájemního bydlení. 

Počínaje 1. lednem 2013 tedy ve všech obcích a městech ČR je nájemné sjednáváno a záleží na dohodě 

uzavřené formou dodatku nájemní smlouvy mezi pronajímatelem a nájemcem bytu. Pokud k dohodě nedojde, 

předpokládá se, že o výši nájemného rozhodnou místně příslušné soudy. Protože soudy nejsou cenovým 

orgánem, předpokládá se, že vodítkem jim k tomu budou tzv. cenové mapy, které s velkým zpožděním začalo 

zajišťovat MMR ČR. Výsledkem je, že např. pro hl. m. Prahu cenové mapy neexistují a soudy nemají podle čeho 

rozhodovat. Zkušenosti v jiných velkoměstech Západu (New York) ukazují, že volné působení trhu v nájemním 

bydlení není pro sociálně slabší obyvatelstvo možné a stát musí určitý segment nájemního bydlení regulovat. 

Skutečná praxe při sjednávání nájemného novými nájemními smlouvami je oproti bytům, kde probíhala 

regulace nájemného, zcela odlišná. Nové smlouvy nejsou od roku 2007 nijak a ničím regulovány a v případě 

nedostatku levnějšího bydlení a při současně vysoké poptávce po menších bytech ve velkoměstech dochází často 

ke sjednávání lichvářského nájemného. Lichva není v ČR, na rozdíl od sousedních států, trestným činem, 

protože lichva není legislativně pojmenována a neexistuje tedy ani sankce. Formulace obsažená v zákonu o 

cenách, že prodávající nesmí zneužívat svého postavení na trhu atd., není dostatečná. Snaha některých 

občanských sdružení (např. SON) lichvářské nájemné pojmenovat jako částku převyšující o 50 % cenu co do 

místa a času obvyklou (praxe Německa) zatím nebyla decizní sférou za dvacet let vyslyšena. 

Sehnat dnes menší a tudíž lacinější nájemní byt je v Praze prakticky nemožná, protože takové byty se 

nestavějí a existující jsou v důsledku hromadné privatizace panelových bytů v soukromém vlastnictví, kde často 

slouží k pronajímání za účelem dosažení vysokého zisku pro vlastníka. Snaha MF ČR požadovat na vlastnících 

bytových domů a nájemních bytů doklad o řádném zdanění příjmu z nájmu bytů vedla k tomu, že Topolánkova 

vláda regulací nájemného pověřila MMR ČR, což bylo následně v zákonu č. 107/2006 Sb. dokonáno. 

Soukromý vlastník bytu obvykle požaduje na novém nájemci hradit vše, co by jako člen společenství 

vlastníků jednotek platil on sám (= věcně usměrňované nájemné podle vyhlášky č. 185/1997 Sb. + měsíční 

zálohy na služby + cenu přímým dodavatelům za plyn a elektřinu) a k tomu na nájemci žádá platit dalších 

několik tisíc měsíčně na jiný účet u banky jako úsluhu za to, že mu byt vůbec pronajal. Např. z vlastních 

poznatků pražské bytové poradny tato úsluha představuje v pankrácké části Krče v panelovém bytu v původním 

stavu (nezateplené opláštění a původní dřevěná okna) s uspořádáním 1 + 1 o ploše 42 čtverečních metrů až 8 000 

Kč měsíčně navíc. Nájemci, kteří v seniorském věku zůstali ve velkém bytu sami a nemají peníze na zaplacení 

nájemného, jsou nicméně za takovou příležitost získat alespoň na dobu určitou malý byt s ústředním vytápěním a 

Finanční dostupnost nájemního bydlení 

seniorů v roce 2012 a 2013 
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teplou vodou vděčni, protože jim ostatně nic jiného k přežití nezbývá. 

Naprosto celostátně chybí definice sociálního bydlení a uzákonění povinnosti obce se o  bydlení svých 

občanů, kteří nejsou schopni zaplatit vysoké nájemné včetně služeb, i přes státem poskytovaný příspěvek na 

bydlení, ze zákona postarat. Místo příprav takového zákona se vede mezi politiky debata o tom, co je to vlastně 

sociální bydlení, jakoby neexistovaly léty prověřené postupy v sousedních státech EU. Rada seniorů ČR nicméně 

návrh takového zákona připravila. Domovské právo, známé starší generaci vzpomínkou na 1. republiku, není 

podle neoliberálů tím správným řešením. 

Seniorská populace v ČR je jediným segmentem obyvatelstva, o jejíž zaplatitelné bydlení se musí stát 

postarat. Tento mezinárodní závazek sice současná vláda ČR z iniciativy MMR ČR v jím zpracované nové 

koncepci bydlení přijala, ale skutek se zatím nedostavil.  

Proto lze asi právem předpokládat, že ani v roce 2012 ani v roce 2013 k zásadnímu průlomovému řešení 

bytové situace v nájemním bydlení seniorů nedojde a nájemně bytové problémy této populace budou zejména ve 

velkých městech pokračovat. Navíc budou eskalovat sníženou valorizací penzí, zdražováním lékařské péče, 

zdražováním a znesnadňováním dopravy k lékaři, rušením daňových úlev pro pracující důchodce a růstem cen 

spotřebního koše seniorů vlivem nepřímých daní. 

Doporučení: 

• trvat na spravedlivé valorizaci starobních důchodů,  

• trvat na státem garantované dnešní sociální dávce na bydlení pro seniory, 

• protestovat proti růstu nepřímých daní (DPH), 

• protestovat proti rušení daňových úlev pracujících důchodců, 

• prosazovat regulaci cen energií (teplo, elektřina, plyn, uhlí, dřevo) pro seniory a  

• trvat na uzákonění sociálního bydlení podle zpracovaného návrhu. 

Ing. Karel Hanauer, předseda bytové komise RSČR 

Ve Středočeském kraji byla dne 2. října 2012 ustavena již 10. Krajská rada seniorů v 

České republice (dále jen KRS).  Stalo se to za účasti hejtmanky Středočeského kraje Ing. 

Moravčíkové v zasedací síni Krajského úřadu v Praze a předsedy Rady seniorů ČR Dr. Zd. 

Pernese. Předsedou KRS byl zvolen p. Miloslav Vajs, který je členem 3. MO SDČR Kladno. Je 

také pověřen zastupovat Svaz důchodců ČR v mezinárodní organizaci seniorů EURAG. Tato 

organizace si klade za cíl zajistit seniorům – občanům Evropy – společnou základnu pro 

spolupráci a umožnit výměnu zkušeností v práci pro seniory a diskusi k dění ve společnosti. 

Krajská rada seniorů Středočeského kraje zatím sdružuje 9 seniorských organizací, které v rámci kraje 

pracují. Kromě Svazu důchodců ČR to jsou Český svaz žen, Český svaz bojovníků za svobodu, Sdružení 

nájemníků, Levicový klub žen, Asociace důchodců odborářů-Klub důchodců POLDI Kladno, Veteráni Policie 

ČR, Odborový svaz důchodců Čech, Moravy a Slezska, Odborový svaz železničářů.  Další krajské seniorské 

organizace mají možnost zapojit se do KRS také, ale musí být členy Rady seniorů ČR. Stanovy RSČR jsou 

uvedeny na www.rscr.cz a další info lze získat na e-mail adrese rscr@rscr.cz. Krajské rady seniorů jsou ustaveny 

na základě podepsaného memoranda s Asociací hejtmanů ČR, ve zbývajících krajích ČR se ustavení připravuje.  

Ve Středočeském kraji bude při KRS od listopadu 2012 fungovat bezplatná bytová poradna a připravuje se 

i bezplatné právní poradenství. Funkcionáři KRS připravují i další plán činnosti na nejbližší období i na příští rok 

nejen v poradenské činnosti, ale i v rámci volnočasových aktivit, výuky pro práci s počítači, besed či přednášek 

o zdravotnictví, sportovních akcí a kurzu sebeobrany.  

Věřím, že činnost této krajské rady seniorů ve spolupráci s Krajským úřadem a primátory a starosty měst a 

obcí Středočeského kraje bude v budoucnu přínosem nejen našim členům, ale i všem důchodcům v kraji.  

Hana Němcová, místopředsedkyně SDČR 

Ustavení Krajské rady seniorů ve Středočeském kraji 
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Mezinárodní den seniorů byl vyhlášen Organizací spojených národů na 1. října v roce 1998. Od té doby si 

jej v naší největší organizaci seniorů v této republice, Svazu důchodců ČR, každoročně připomínáme. 

Využíváme této příležitosti k ohodnocení práce aktivistů i vitality a aktivity našich činorodých členů, kteří se 

podílejí nejen svou pasivní účastí na akcích naší široké nabídky. Ta obsahuje vzdělávání, několik druhů 

zdravotních cvičení, turistiku, kulturní akce, zájmové kroužky, společenské vyžití, zábavu, zájezdy, léčebné 

pobyty a další pestrou paletu akcí. Z ní si vybere každý podle svých zájmů a potřeb. Jsou mnozí, které můžeme 

potkat téměř při každé příležitosti. Tak společně naplňujeme mezinárodní zaměření letošního roku na „aktivní 

stáří a porozumění mezi generacemi“.  

Členové městských organizací v Moravskoslezském kraji se na oslavě Dne seniorů sešli v sobotu 6. října 

2012 na porubském zámku. Kulturní program, který jako obvykle byl sestaven především z vystoupení místních 

škol, měl u účastníků velký ohlas. Přítomni byli také představitelé kraje a veřejného života. Vyvrcholením 

programu bylo vystoupení folklórního souboru Lúč Jednoty důchodců Žilinského kraje, ke kterému se zpěvem 

připojil sám předseda této organizace. 

V úterý 9. října 2012 proběhla oslava svátku seniorů také v naší městské organizaci. K tomuto 

pravidelnému každoměsíčnímu setkání našich členů v Národním domě jsme připravili slavnostní program s 

pohoštěním. A vsadili jsme na náplň vysoké úrovně. Se Střední školou gastronomie, oděvnictví a služeb z 

Frýdku-Místku se naše spolupráce rozvíjí již delší dobu. Kolektiv učitelů a zaměstnanců školy pod vedením paní 

ředitelky Mgr. Libuše Pláškové nabízejí našim členům stravovací, „údržbové a zkrášlovací“ služby za přijatelné 

režijní ceny. Spolupracují s námi na náplni a hmotném zajištění družebních a soutěžně zábavných akcích.  

K tomuto slavnostnímu setkání si pro nás připravili program prezentující výsledky  vzdělávacího procesu 

školy a připravili pohoštění pro účastníky. Krátkým proslovem  připomněla náš svátek předsedkyně Krajské rada 

SDČR Moravskoslezského kraje pí. Zlatka Paršová. Po informacích a aktuálních sděleních, které jsou 

pravidelnou součástí všech setkání, předstoupili žáci školy. Od moderátora Kryštofa jsme se dozvěděli 

informace z historie školy a náplni výuky. Skupina modelek předváděla s profesionální grácií oděvní výtvory na 

různá témata plné orginálních nápadů a elegance. V posledním bloku jsme shlédli účesy, z nichž některé téměř 

popíraly gravitaci. Všechny modely byly provázeny obdivným potleskem, včetně zasvěceného a zajímavého 

komentáře.  Slavnostní atmosféru našeho setkání podtrhlo pohoštění, které připravili a organizačně zvládli 

studenti oboru gastronomie. Za tímto zjevným a všemi chváleným zážitkem se samozřejmě skrývá nadšená 

práce a umění žáků, ale především úsilí a odbornost učitelů a pracovníků školy. Plně si zaslouží touto cestou 

veřejné poděkování a pochvalu.  

Pozitivní ohlas a uspokojení, které vídáme ve tvářích našich členů, je tou největší odměnou za naši 

přípravnou i organizační práci, ale také upřímné a srdečné ohodnocení výsledků práce našich partnerů. 

Dalibor Kališ, předseda MěO SDČR Frýdek-Místek 

Dne 6. října 2012 oslavili členové základní organizace SDČR ve 

Žďáře n. Sáz. svůj Den seniorů v místní sokolovně.  V tomto termínu 

jej slavíme každý rok, ale letošní oslava byla významnější tím, že rok 

2012 byl vyhlášen Rokem stáří a úcty ke stáří. Měli jsme radost, že 

seniory přišli pozdravit i pozvaní hosté, a to místostarostové města 

Žďáru Mgr. Jaromír Brychta, Bc. Ladislav Bárta, předseda Krajské 

rady SDČR pro Vysočinu Ing. Ivan Krňanský a starosta obce Velká 

Losenice Miloslav Černý. V projevech hostů se ozývalo poděkování 

seniorům za aktivitu, ale i přísliby pomoci pro další období.  

MěO SDČR ve Frýdku-Místku oslavila Den seniorů 

Oslava MDS ve Žďáře nad Sázavou 
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Činnost Svazu důchodců ČR i výboru naší organizace za uplynulé období zhodnotil Ing. Krňanský. 

Upozornil na zájezdy, přednášky, týdenní pobyty, promítání videa, návštěvy divadel  i cvičení Zumby. Po 

oficiální části a občerstvení následovala zábava. Při kapele p. Vencelidese se tančilo i zpívalo a jsme rádi, že se 

senioři umí bavit a svůj slavnostní den si pěkně prožili. 

Potěšilo nás, že návštěvnost (sešlo se 150 seniorů) příliš neovlivnilo to, že Kraj Vysočina zorganizoval Den 

seniorů ve stejném termínu také ve Žďáře v Domě kultury. Je škoda, že nedochází ke sjednocení takových 

aktivit, protože senioři by jistě rádi navštívili obě akce. Veškerá činnost pro naše seniory (ve SDČR ve Žďáře je 

přes 900 členů) je uváděna v pololetních plánech, které obdrželi všichni naši členové koncem června, kde už 

termín oslavy MDS byl uveden a nebylo  možné jej  změnit. 

Text: Marie Neugebauerová, ZO SDČR Žďár n. Sáz., foto: Jan Havlíček 

Evropská unie vyhlásila letošní rok jako Evropský rok aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity. Jeho 

cílem je poukázat na přínos starších lidí pro společnost a na způsoby, jakými lze tento přínos podpořit. Je i 

příležitostí pro každého člověka zamyslet se nad tím, co může vykonat na podporu aktivního stárnutí a pro 

posílení mezigenerační solidarity. 

Město Slaný se k Evropskému roku připojilo a v měsíci říjnu 2012 pořádá  řadu akcí určených seniorům a 

pro posílení mezigenerační solidarity. Cílem je poukázat na možnosti, jak aktivně trávit stárnutí v místních 

podmínkách. Připravujeme proto kulturní, vzdělávací a sportovní aktivity, ke kterým budou přizvány i další 

místní organizace věnující svůj čas právě seniorům. 

Mezi významné místní organizace zaměřené na seniory patří zejména místní organizace Svazu důchodců 

ČR, kterému ve Slaném předsedá pí. Mgr. Hálová. Právě díky této organizaci a předsedkyni se nám výborně daří 

v dnešním elektronickém světě šířit informace o pořádaných akcích tohoto projektu i mezi naše slánské seniory, 

a za to jí patří naše velké poděkování.  

Mezinárodní den seniorů oslavili slánští senioři v městském divadle při představení hry Album od A. P. 

Čechova. Dále v Domě s pečovatelskou službou Na Sadech byla beseda s olympijskou vítězkou a mistryní 

Evropy ve skoku do výšky Miloslavou Hübnerovou-Rezkovou a Jiřím Vyčichlem. Další akcí bylo tradiční 

Setkávání seniorů, které letos ve Slaném zahájila  patronka Evropského roku 2012 pro aktivní stárnutí a 

mezigenerační solidaritu Květa Fialová. Pro všechny zvídavé seniory, tedy i pro ty méně pohyblivé, je 

připravený na 16. října autobusový výlet po Slaném. Díky nízkopodlažnímu autobusu stihneme za hodinu a půl 

zhlédnout všechna významná místa města Slaného s výkladem starosty města. Každý říjnový čtvrtek bude na 3. 

ZŠ ve Slaném probíhat kurz práce s počítačem obohacený o trénování paměti. Všechny tyto akce věnovalo 

město Slaný svým seniorům zdarma. A každý říjnový pátek mohou občané ve věku nad 65 let ještě využít zcela 

zdarma vstup do slánského Aquaparku.  

Mgr. Rezlerová, odbor sociál.věcí a zdravotnictví MěÚ Slaný 

Členové Svazu důchodců České republiky, o.s., jsou lidé aktivní, společenští, 

milují život nejen s rodinnými či osobními radostmi,ale i starostmi, které k životu také 

patří.  I přes zákonité neduhy ve vyšším věku se senioři neizolují od všeho  

společenského i veřejného života, sportují, mají mnoho zájmů a koníčků. Máme o tom 

celou řadu poznatků, na našich web stránkách nacházíme velmi mnoho krásných 

Fotosoutěž „Podzim v přírodě očima seniorů“ 

Evropský rok aktivního stárnutí a mezigenerační 

solidarity ve Slaném 
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příkladů, jaké akce ve svých organizacích a také ve spolupráci s dalšími zájmovými organizacemi a 

samosprávnými orgány měst a obcí uskutečňují. Často si musí poradit i s minimálními finančními prostředky. 

Všichni naši funkcionáři totiž pracují zdarma a pomáhají svým přátelům naplňovat naše krásné heslo 

„DŮCHODCI DŮCHODCŮM, ABY ČLOVĚK NEBYL SÁM“ 

 Abychom podpořili zájem seniorů o fotografování, rozhodla se Krajská rada SDČR Středočeského 

kraje vyhlásit pro všechny seniory, organizované v našich organizacích SDČR v celé ČR i pro ty, kteří zatím 

ještě mezi nás nepřišli,   

fotografickou soutěž „PODZIM V PŘÍRODĚ OČIMA SENIORŮ“ 

1. téma „Podzimní příroda kolem nás“ 

2. téma „Podzim života“. 

Vyhlášení soutěže: 15. září 2012                            Konec soutěže:  15. listopadu  2012 

Vyhodnocení a vyhlášení vítězů: do 30. listopadu 2012 

Ceny pro vítěze – každé téma bude hodnoceno a odměněno zvlášť:  

1. místo – poukázka na odběr knih v hodnotě 500 Kč v kterékoliv prodejně knihkupectví Kanzelsberger 

2. místo -   roční předplatné měsíčníku Doba seniorů 

3. místo -   věcná cena 

ZVLÁŠTNÍ CENU mediálního partnera fotosoutěže -  DOBA SENIORŮ - věnuje  šéfredaktor i vítězům 

obou témat, a to roční předplatné měsíčníku Doba seniorů a zveřejnění vítězných fotografií v tomto měsíčníku. 

Druhou a třetí cenu věnuje Krajská rada SDČR Stč. kraje.  

 Fotografie zasílejte na e-mail adresu fotosoutez.krsdcr@seznam.cz nebo na  nemcova.sdcr@seznam.cz a 

vždy uveďte předmět – FOTOSOUTĚŽ 2012. Podmínky fotosoutěže jsou uveřejněny na web stránkách 

www.sdcr-stc.estranky.cz a www.sdcr.cz.  

 Setká-li se naše první fotosoutěž s příznivým ohlasem, můžeme pro jarní měsíce vyhlásit její 

pokračování. 

  Sejde-li se dostatek fotografií, vhodných pro širší propagaci, můžeme z nich uspořádat výstavu nejen v 

Kladně, ale jako putovní i v dalších místech našich organizací SDČR.  

 Přejeme všem účastníkům hodně štěstí v soutěži a hlavně hodně zdraví, spokojenosti a dobré nálady „na 

podzimním lovu beze zbraně“. 

Za organizátora soutěže - Hana Němcová, předsedkyně KR SDČR Stč. kraje 

 

Již počtvrté zazněly písně seniorů v Českých Budějovicích. V pátek 21. září od 14.00 

hodin v Kulturním domě  Gerbera se sešlo 100 účinkujících  ze šesti hudebních, 

pěveckých a tanečních souborů,   aby svým vrstevníkům  předvedli, jak je možné se dobře 

a účelně bavit. 

Městská organizace Svazu důchodců ČR v Českých  Budějovicích byla organizátorem již 4. ročníku 

Seniorské písně. Akce byla realizována s finanční účastí statutárního města České Budějovice  a Krajského 

úřadu Jihočeského kraje. Program uvedl  p. Dr. Stanislav Štádler, který přivítal přítomné hosty, hejtmana p. Mgr. 

Jiřího Zimolu, jeho náměstkyni pí. Mgr. Ivanu Stráskou, primátora p. Mgr.Juraje Thomu, náměstka  p.  Mgr. 

Petra Podholu, náměstka  a radního přes ekonomiku p. Ing. Jaromíra Slívu. Dále pí. Mgr. Romanu Junkovou z 

Nadace Charty 77.  

Seniorskou píseň zahájil ženský pěvecký sbor MěO SDČR  České Budějovice  ROZMARÝN pod 

taktovkou dirigentky pí. Mgr. Anny Postlové. Soubor v loňském  roce oslavil 15. výročí svého založení. Dále se 

Seniorská píseň 2012 
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v programu představil  soubor SENIOR COUNTRY KLUB z Prachatic. Pod vedením p. Karla Hrůzy a za zvuků 

dynamické hudby soubor zatančil ohnivé tance, které rozproudily krev návštěvníkům. Ti společně s přítomnými 

hosty odměnili soubor  dlouhotrvajícím potleskem .Z Kamenného Újezda pod vedením p. Jiřího Letovského se 

představil jihočeský krojovaný  pěvecký a taneční soubor RADOST  a  venkovská dudácká muzika BEDRNÍK 

.Na závěr festivalu vystoupila  pod vedením p. Miroslava Stechera kapela DUDLAJDA a pěvecký a taneční 

budějovický soubor ÚSVIT, který v letošním roce slaví 6O. výročí svého založení. 

V závěru úspěšné akce poděkoval p. Dr. Stanislav Štádler společně s předsedou p. Ing. Jiřím Polanským 

všem účinkujícím za jejich velkolepá a nádherná vystoupení, která udělala tolik radosti přítomným 

českobudějovickým seniorům. Ti, kteří se do Kulturního domu Gerbera vydali, určitě nelitovali. Prožili 

odpoledne plné krásného jihočeského folkloru, písní a tanců a  veselé muziky. 

Jaroslava Studená, MěO SDČR České Budějovice 

Kdo? No přeci členové Městské organizace Svazu důchodců ČR o.s. v Karlových Varech. Jejich životní 

zkušenosti jim velí, že život není jen ve schůzování! To nechávají těm mladším. V činnosti je síla a hlavně právě 

ten pravý život. Proto jejich celoroční program je opřen o celou řadu aktivit. Na výroční členské schůzi, která se 

konala ve Staré Roli v Kulturním domě v dubnu 2012,  byl členské základně předložen bohatý plán práce na celý 

rok i s výhledem na další léta. Ten se opírá nejen o celou řadu zajímavých akcí z oblasti kulturního života v 

Karlových Varech, ale i plánované zájezdy  na známá i méně známá místa v Karlovarském kraji a v celé České 

republice. Na konferenci přišla  babičky a dědečky pozdravit mladá generace z místní Základní školy a děti 

seniorům při svém vystoupení také zatančily a zazpívaly. 

Od výroční členské schůze již uplynulo více jak půl roku a nyní zrekapitulujeme, jak se přijatý celoroční 

plán akcí plní. 

Jednou z prvních velkých akcí, kde se starší generace z lázeňského města mohla svojí činností pochlubit, 

byla celokrajská konference, pořádaná pod názvem „Aktivní stárnutí je když…“. Přítomní se zde dozvěděli o 

Celonárodním programu přípravy na stárnutí až do roku 2017, o „Bydlení seniorů“ s možností elektronické 

podoby v inteligentním bytě,  a hlavně mohli diskutovat o výsledcích své činnosti se členy ostatních organizací 

Svazu důchodců ČR Karlovarského kraje. 

Bylo o čem hovořit ! Například  právě místní důchodci živě diskutovali o nedávno absolvovaném zájezdu 

do Koněpruských jeskyní, do Berouna a Svatého Jana pod Skalou. Plánovali, že také pojedou do Mariánských 

Lázní, kde si prohlédnou Miniatrur  park, poobědvají v Hotelové škole a prohlédnou si Pravoslavný chrám s 

unikátním porcelánovým oltářem. Také se těšili, že pojedou ke „konkurenci“ na rekondiční týdenní pobyt do 

Lázní Dudince na Slovensku. Na konci léta si zase plánovali výlet za sluncem do Chorvatska. Mohu konstatovat, 

že tyto plány jsme si také splnili a o některých výletech jsme napsali článek na web stránky www.sdcr.cz.  

To se ale už kvapem blížilo léto a s ním ve školách prázdniny. Mnohá vnoučata alespoň část prázdnin tráví 

u dědečka a babičky. Pro takové případy už několikátým rokem ZO Svazu důchodců v Karlových Varech pořádá 

ve spolupráci s Krajským úřadem a za jeho sponzorování zájezdy pro „Seniory s vnuky“ a naši členové se 

těchto zájezdů s vnoučaty také rádi zúčastňují. Po návštěvě Leteckého muzea, ZOO a Botanické zahrady v Praze 

v uplynulých letech čekaly letos na mladé i staré výletníky dva další zajímavé zájezdy, které měly za cíl 

prohloubit porozumění generací. První směřoval v červenci do kláštera Teplá, a hlavně v odpoledních hodinách 

na letní pouť do poutního kostela ve Skokách u Žlutic. Počasí přálo, a tak odpolední siesta před svatostánkem  

uprostřed lesů  měla přímo nádech dobrodružství.  

Ten další zájezd v srpnu? To byly staré románské hrady v Seeberku a Skalné (Valdštejn) nedaleko 

Františkových Lázní. V samotném nejmladším lázeňském městě Západočeského lázeňského trojúhelníku 

následovala prohlídka miniatury hradu, ducha pramenů Salinburg,  z jehož věže mohly děti pozorovat  „přílet 

pohádkového draka“, ale  také oboru se zvířátky. Všichni poobědvali v historické hospodě  přímo ve skanzenu 

Doubrava u Lipové, kde se na nedalekých pastvinách proháněla stáda černých arabských koní. K závěru dne  již 

z dálky mezi stromy prosvítaly  novotou zářící objekty Maria Loreta  nad Starým Hrozňatovem, které jako 

Jsou stále duchem mladí ... 
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zázrakem opět vyrostlo „téměř z popela“ za přispění sponzorů a práce dobrovolníků. 

To však není vše, protože ještě do konce tohoto roku čeká naše cestovatele město Tábor, Sezimovo Ústí, 

hrad Lemberk, Jabloné v Podještědí…., v prosinci Vánoční koncert na zámku Chýše. 

Ti zvědaví se zeptají. Co takhle dělají důchodci v době mezi zájezdy? Nebojte se,  nesedí na lavičce a krmí 

ptáčky. Nikoliv! Chodí na "tanečky", organizované v Lázeňském hotelu Thermál, v klubovně hrají soutěže v 

kartách, mají svůj malířský kroužek…. Přijďte mezi ně a uvidíte, že Vás uvítají nějakým nápadem na další 

zajímavou činnost. 

Jiří  Mika, MěO SDČR Karlovy Vary 

 

 

V září 2012 strávilo 44 seniorů z 1. Místní organizace Svazu 

důchodců ČR, o.s. v Kladně,  týden na Šumavě v kraji Koziny. Byli jsme 

ubytováni v hotelu Sádek, který se nachází v obci Díly, v krásném 

prostředí na hranici CHKO Český les, v samém srdci historického Horního 

Chodska. Vesnička patří mezi nejkrásnější vesničky Plzeňského kraje.  

Hned při příjezdu nás mile překvapilo uvítání. Pracovníci hotelu nás 

přišli přivítat k autobusu a pomohli nám odnést zavazadla do hotelové 

haly. Hotel má sice několik podlaží, ale je vybaven výtahem, takže 

ubytování ve vyšších patrech nebyl pro nikoho problém. Pokoje i ostatní místnosti a prostory hotelu jsou 

opravdu pěkně a  moderně vybavené. 

Kraj je tu moc pěkný a bylo by škoda si jej neprohlédnout. Při  zajišťování celého pobytu mi paní 

Beranová, recepční hotelu, nabídla pomoc se zprostředkováním průvodce a autobusu pro naše výlety během 

pobytu. Díky tomu byl náš program pestrý a zajímavý.  

V úterý jsme po snídani odjeli směr Výhledy. Zde je 12 m vysoký pomník J. Š. Baara. Díky pěknému 

počasí jsme  si odtud užívali krásný pohled do kraje. Ještě lepší pohled, a to nejen do Čech ale i Německa, však 

byl z rozhledny Kurzova věž, která se nachází na nejvyšší hoře této oblasti Čerchově ( 1402m) .  Další cesta 

vedla do rekreační oblasti Babylon, která je v údolí potoka Bystřice nedaleko Domažlic. V Trhanově nás čekal 

zámek z let 1676-1677, kde sídlil neblaze proslulý Lomikar, který krvavě potřel rebelii Chodů. Posledním 

místem tohoto výletu byla obec Hrádek, kde je pomník Koziny, a obec Újezd, zde měl Kozina svůj statek a dnes 

je zde muzeum. 

Během týdenního pobytu jsme navštívili nedaleké Domažlice, snad nejznámější místo Chodska. Kolem 

obce Díly jsou krásné husté a hluboké lesy. Jsou plné přírodních zajímavostí, rájem turistů i houbařů . A protože 

začínala zrovna sezona hub, užili jsme si i těch. Někteří si je usušili domů. Jiní je předali kuchaři k dalšímu 

zpracování.  

Ve spolupráci s  paní Beranovou  jsme uspořádali i dva společenské večery s hudbou. Všichni, včetně 

personálu jsme se dobře pobavili. Někteří senioři si zpříjemnili týden masážemi za příznivé ceny, které hotel 

Sádek nabízí. Zpáteční cestu jsme si zpestřili prohlídkou zámku v Horšovském Týně. 

Všichni pracovníci hotelu Sádek jsou opravdu sehraný a ochotný kolektiv. A díky tomu zde panuje opravdu 

rodinná atmosféra. 

Josef Lukášek, předseda 1. MO SDČR Kladno 

I když redakce Zpravodaje obdržela informaci o sportovních aktivitách důchodců v Ústeckém kraji s 

určitým zpožděním, rádi článek uveřejňujeme. Může být inspirací i pro další organizace SDČR v ostatních 

krajích republiky. 

Kladenští senioři na Šumavě 

Vyhodnocení 25. Sportovních her seniorů v Litvínově 
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Jubilejní 25. Sportovní hry seniorů, organizované Regionálním výborem Svazu důchodců ČR v Mostě, se v 

květnových dnech r. 2012 uskutečnily na letním fotbalovém stadionu v Litvínově a počtem 796 účastníků patřily 

k největším ve své historii. Za okres Most se do sportovního zápolení zapojilo celkem 20 klubů důchodců. 

Dalších 9 klubů bylo z různých částí Ústeckého kraje. 

Pozvání na sportovní hry přijala rovněž hejtmanka Ústeckého kraje pí. Jana Vaňhová, dále poslanech Mgr. 

Milan Šťovíček, předseda Svazu důchodců ČR Ing. Oldřich Pospíšil a zástupci organizací, bez jejichž finanční a 

materiální pomoci by nebylo možné tuto sportovní akci v takovém rozsahu zrealizovat. 

Při předchozích sportovních hrách bylo zjištěno, že řada seniorů chce skutečně závodit a dokázat si, že ještě 

nepatří do starého železa. Proto byla oproti předchozím ročníkům provedena zásadní změna, kdy účastníci 

sportovních her byli rozděleni do dvou skupin, a to A a B. Do skupiny A byli nominováni sportovci, kteří 

soutěžili ve všech disciplinách. Do skupiny B byli nominováni pouze ti, kteří měli zájem pouze o některé 

discipliny. Nominaci do skupin provedly jednotlivé kluby samostatně. Vlastní sportovní zápolení probíhalo pro 

každou disciplinu na dvou stanovištích odděleně pro sportovce ze skupiny A a B. Tento systém oddělení 

sportovců ve svém důsledku významně zkrátil čas absolvování jednotlivých disciplin, kterých bylo pro každou 

skupinu celkem deset. 

S ohledem na velký počet účastníků byl v předstihu zpracován identifikační systém účastníků her, 

výsledkové listiny a označení míst jednotlivých disciplin. Bylo provedeno zviditelnění všech klubů důchodců při 

slavnostním nástupu prostřednictvím tabulí s uvedením názvu klubu. 

V každé disciplině byla vyhodnocena první tři místa, k nimž byly přiřazeny body a ty byly poté započteny 

do celkového hodnocení družstva. V celkovém hodnocení se na prvních třech umístily následující kluby: 

1.místo – KD Horní Jiřetín  18 bodů 

2.místo – KD Meziboří  12 bodů 

3.místo – KD Braňany  10 bodů 

Vítěznému družstvu byl předán putovní pohár a jednotliví vítězové disciplin obdrželi medaili, diplom a 

věcný dar. 

Závěrem lze konstatovat, že vysoká účast důchodců na letošních sportovních hrách potvrdila, že i starší lidé 

mají o tento druh aktivit zájem. Čas organizátorů, věnovaný přípravě her, systému rozdělení družstev a 

sportovců, systému vyhodnocení výsledků, přispěl i při tak vysoké účasti k hladkému průběhu. Hlavním úkolem 

organizátorů pro příští hry – s ohledem na stálý zájem o účast na hrách – bude zajištění počítačového zpracování 

výsledků, čímž se zpřesní a zrychlí jejich vyhlášení. Regionální výbor má zpracované vlastní organizační a 

technické postřehy, jejichž vylepšení uplatní při následujících sportovních hrách. 

Výkonný výbor SDČR Region Most-Litvínov 

 Přichází podzim, je čas sklizně a ty z vás, kteří se již pokusili něco 

vypěstovat dle zásad permakultury, zdravím zvlášť srdečně a přeji hodně elánu do 

další práce.  Anglické slovo "permaculture" se skládá ze dvou slov permanent a 

agriculture, tedy volně přeloženo jako trvale udržitelné zemědělství. Permakulturu 

nikdo neřídí, nenařizuje. Vychází z pozorování přírodních systémů. Tento koncept 

vznikal v sedmdesátých letech v Austrálii. Vychází z moudrosti tradičního 

zemědělství a staví také na moderním vědeckém a technickém pozorování. 

Rozsah témat je široký. Všechny permakulturní techniky jsou levnější než ty 

ostatní, jsou snadno pochopitelné, šetří čas, peníze a práci. Lidé jsou zahlcováni 

informacemi, jak kdekteré potraviny jsou nezdravé, plné chemikálií apod. Někteří 

to nevnímají, jiní se toho děsí a někteří proti tomu něco uvědoměle dělají. Mnoho 

lidí si ze zahrady vytváří v potu tváře naaranžované výkladní skříně luxusu bez 

jakéhokoliv užitku, jenom pro uznání svého okolí. A přitom kvantitu několika 

základních druhů plodin nabízejících se v supermarketech můžeme nahradit 

Permakultura – Nové Dvory 
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kvalitou a rozmanitostí rostoucí pár metrů od našich vchodových dveří. 

Zkomponujme svou zahradu z prvků, které se vzájemně doplňují ve svých funkcích už po tisíce let, 

zamysleme se nad potřebami a vzájemnými vazbami rostlin, živočichů a nás, a můžeme si ušít zahradu přímo na 

míru. Samozřejmě jsou k tomu potřeba znalosti určitých přírodních funkcí a trochu představivosti.   

Na fotografiích vidíte kukuřici, po ní se vine dýně a před nimi jsou keříčkové 

fazole. Takto odjakživa plodiny pěstovali Indiáni a pojmenovali tento způsob 

pěstování "tři sestry". Je to bez práce. Jen zasadit a koukat, jak to roste. Tam se totiž 

neuchytí téměř žádný plevel, okopávat se to také nemusí a v hustém porostu se drží 

dostatečná vláha. Toto je však jenom nepatrná ukázka možností, které skýtá 

permakultura. 

Přeji vám, abyste objevili i vy novou cestu k ekologickému zahradničení a zkusili 

více žít v souladu s přírodou. Při minimální údržbě zahrady lze docílit maximálního 

užitku - bohatou úrodu - a nezáleží na tom, jak velkou máte zahrádku. Pokud jsem 

aspoň v některých z vás probudila zájem o tento systém, na webových stránkách 

najdete mnoho dalších informací. Na toto téma byla také vydaná kniha.    

Ještě jednou přeji těm z vás, kteří se chopí této práce, hodně úspěchů a doufám, 

že  příští rok na jaře se řady nadšenců pro permakulturu rozmnoží.   

Slávka Tyrkasová, předs. ZO SDČR Nové Dvory 

Region Most-Litvínov a Rada mosteckých klubů Svazu 

důchodců ČR se mohou pochlubit výborným zajištěním a organizací 

letní rekreace seniorů v r. 2012. Již několik let vždy od června až do 

konce září vyjíždíme do různých zařízení v naší republice i v 

zahraničí. Letos zajistila paní Králová pobyt v Chlumu, v Blatně, v 

Jetřichovicích a Libverdě, pan Bruna rekreace ve Chvalčově, Štikově 

a v Trnávce. Zahraniční rekreaci na Slovensku v Nízkých Tatrách 

měla na starosti paní Fryčová.Všem jmenovaným patří za jejich 

nelehkou práci velké poděkování. Není jednoduché sehnat vhodné 

zařízení v pěkném prostředí a za přijatelnou cenu. Rekreace byly ve 

všech klubech hodnoceny na výbornou. Vynikající prostředí, 

ubytování, strava, turistické vycházky do okolí a zájezdy, to vše se 

našim členům velmi líbilo. V tuzemsku se rekrovalo 888 osob a na Slovensku 138 našich členů. Ještě jednou je 

třeba organizátorům poděkovat, mnohé kluby a organizace  nám mohou jenom závidět. 

Text a foto Jitka Marešová, předs. klubu č. 2 Most 

Městská organizace Svazu důchodců v Českých Budějovicích se vydala 27. 9. 2012 do Bavorského lesa. 

Pro nás je to Šumava, ale z bavorské strany. Naše první zastávka byla v Lohbergu, kde jsme nastoupili do 

vláčku, což je vlastně traktor, převlečený za mašinku se dvěma valníky, upravenými jako vagónky. Má tu 

výhodu, že jezdí po silnici. S ním jsme se vydali k 10 km vzdálenému Malému javorovému jezeru. Jinak se tam 

nelze dostat, nebo po svých. Jezero totiž leží v přírodní rezervaci. Jeho rozloha, ač se to nezdá, je cca 9 ha a 

hladina je pokryta plovoucími ostrovy, které jsou až 3 m silné. Počasí bylo podmračené, ale nepršelo, a tak 

někteří z nás, místo aby jezero obešli po upravené cestičce, dali přednost pobytu v restauraci na břehu jezera. Po 

dvou hodinách pobytu se vláček vrátil, byly vlastně dva a dopravil nás zase zpátky. Sympatické bylo, že náš pan 

řidič uměl perfektně česky a během celé cesty nás průběžně informoval. Je vidět, že Bavoráci si už zvykají dívat 

se na Čechy jako na zákazníky, i když ne všude. 

Rekreace členů SDČR v regionu Most-Litvínov 

Výlet do Bayerwaldu 
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Po návratu do Lohbergu jsme nasedli do našeho autobusu a jeli 

se podívat na Velké javorové jezero. Obě jezera jsou pozůstatkem 

doby ledové a velké je největším jezerem na Šumavě. To jsme 

neobcházeli, je přece jenom dost rozlehlé, jen jsme si prohlédli okolí, 

krmili kachny, fotili na památku, popřípadě se občerstvili. Je vidět, že 

jezero je hojně komerčně využívané: hotel s terasou, šlapadla na 

hladině, pohádkový les, velké parkoviště. Naštěstí už bylo po sezoně, 

a tak jsme si krásy jezera v klidu užili. I počasí se zlepšilo. Ve 

výhledu na Velký javor, nejvyšší horu Šumavy (1455 m), nám ale 

bránily mraky. Náladu nám to ale nezkazilo, a tak jsme se vydali k 

dalšímu cíli naší cesty, lázeňskému a zimnímu středisku Bodenmais.  

Městečko Bodenmais je typicky načančané turistické centrum. 

Po procházce po hlavní třídě, s mnoha obchody a restauračními zařízeními jsme navštívili místní sklárnu Joska, 

která má za sebou už čtyřsetletou tradici šumavského sklářství. Těch skláren už moc nezbývá. Je vidět, že ve 

sklárně Joska jsou na návštěvníky připraveni a cíleně je využívají k propagaci svých výrobků. Do sklárny je 

volný přístup a pro pohodlí návštěvníků jsou ve výrobní hale lavičky, ze kterých lze sledovat výrobu skla. Na 

výrobu navazuje velká vzorkovna s výrobním sortimentem sklárny, kde je možné si výrobky i zakoupit. Aby 

prodejních příležitostí nebylo málo, hned proti prodejně je velká reprezentativní prodejna této firmy, dokonce 

dvoupodlažní. Tak velkou a specializovanou prodejnu skla jsem ještě neviděl. Nejedná se ale jen o skleněné 

výrobky, ale i lustry a jiná osvětlovací tělesa. Nutno říci, že to nebyla jediná prodejna skla v městečku. S 

respektem k práci bavorských sklářů jsme se vydali k dalšímu, již poslednímu cíli naší cesty. 

Bylo to městečko Zwiesel se známou likérkou Bayerwald Bärwurzerei (alespoň tak hlásal nápis na štítě). 

Tady už prohlídku provozu neumožňují, ale nabídli nám promítnutí videa o výrobním procesu, bohužel v 

německém jazyce. To jsme odmítli, ale neodmítli jsme návštěvu podnikové prodejny, spojenou s ochutnávkou tří 

druhů likérů. Výrobní sortiment likérky je samozřejmě širší, ale kapacita prodejny byla pro 50 lidí z autobusu 

přece jen malá, a tak při ochutnávce vznikla malá tlačenice. Nicméně na každého se dostalo a také téměř každý 

si koupil nějaký suvenýr v podobě lahvinky likéru, pokud se litrová plastová láhev dá označit za lahvinku. A 

nezůstalo jen u jediné. Zřejmě se projevil vliv české prohibice. Tím byl program našeho výletu opravdu 

vyčerpán.  Organizátor výletu Ing. Milan Prášil seznámil účastníky s dalšími možnostmi vyžití, které naše 

organizace pro své členy připravila, a poděkoval i sponzorům našeho zájezdu, Společnosti tří zemí, která usiluje 

o hlubší vzájemné poznání obyvatel tří sousedících regionů - Jižních Čech, Horního Rakouska a Dolního 

Bavorska. Našemu úspěšnému návratu do Českých Budějovic už nic nebránilo. 

Text i foto Ing. J. Polánský, předs. MěO SDČR České Budějovice 

Senioři z naší organizace se pravidelně jednou za měsíc  snaží poznat co nejvíce krásných míst z naší země.  

V r. 2012 jsme navštívili  zámky Zbiroh, Vrchotovy Janovice, Rychnov n. Kněžnou, hrad Grabštejn v severních 

Čechách.  

V zimních měsících, kdy jsou zámky zavřené, jezdíme do Prahy na veřejné generálky do Rudolfina a 

odpoledne se snažíme poznat Prahu. Podívali jsme se na bájný Vyšehrad, s průvodcem Pražské informační 

služby  jsme si prohlédli prostory Stavovského divadla a Divadlo Kolovrat. Všem se líbila výstava na Pražském 

Hradě „Carský dvůr pod vládou Romanovců“. Velký zájem byl také o prohlídku Břevnovského kláštera, 

poutního místa na Bílé hoře a  areálu Svatého Jana pod Skalou. Když jsme se dověděli, že bude na zámku v 

Průhonicích  vystavovat své obrazy malířka Emma Srncová, neváhali jsme a výstavu spojili s procházkou  

nádherným průhonickým parkem. 

Neopominuli jsme také navštívit i méně známá místa,  jako byl skanzen ve Vysokém Chlumci a překrásné 

Kryštofovo údolí. Ocenili jsme nadšení p. Chaloupky, který zde vybudoval z bývalé trafostanice nevšední orloj a 

založil Muzeum betlémů.  

Poznávací zájezdy členů MěO SDČR v Roudnici n. L. 
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V květnu 2012 jsme dokonce vyjeli na dvoudenní zájezd do 

východních Čech s noclehem ve Včelařském učilišti v 

Nasavrkách. Tak jsme měli možnost poznat okolí tohoto 

městečka - zámek Karlovu Korunu, hřebčinec ve Slatiňanech, 

Muzeum Keltů v Nasavrkách, Vraclav /vyvraždění Vršovců/, 

prošli jsme Památník Ležáky – osadu, která byla ve 2. světové 

válce vypálena nacisty.  

Jako poslední zájezd jsme zvolili cestu za hranice - tentokrát 

jsme zamířili do města Zhořelec a kláštera Marienthal. Nelitovali 

jsme, obě místa v nás zanechala bohaté dojmy. 

Zimních měsíců využijeme k přípravě dalších poznávacích  

zájezdů  a na jaře 2013, až se otevřou památky, opět vyrazíme. 

Text a foto: Mgr. M. Machová, MěO SDČR Roudnice n. L. 

Dne 1.8.2012 se uskutečnila beseda se seniory v Domově pro seniory Lukov, které se zúčastnili hejtman 

Zlínského kraje p. Mišák, pí. radní Nersesjan a předseda Krajské rady Svazu důchodců Zlín p. Dočkálek. Zájem 

o besedu byl velký, ve společenské místnosti se sešlo více než 50 seniorů a setkání bylo v neformální a přátelské 

atmosféře. Hosté obdrželi od pí. Horákové, která se věnuje činnostem a aktivitám v rámci DPS, ručně 

zpracované dárečky z jejich keramické dílny.  

Pan Dočkálek hovořil o důležitosti komunikovat se staršími spoluobčany a přítomné obyvatele DPS 

ubezpečil, že Krajská rada SDČR Zlín ani krajský úřad ve Zlíně na ně nezapomínají. Poděkoval zdejším seniorů 

za jejich práci, kterou pro společnost vykonali. Zdůraznil, že Krajská rada SDČR ve Zlíně  poskytuje bezplatné 

poradenství v řešení sociálních, finančních, majetkových i právních otázek, a doporučil přítomným, aby se při 

jakýchkoliv problémech na tuto poradnu s důvěrou obraceli.  

Pan hejtman Mišák neúnavně odpovídal na dotazy a vzpomenul, že tady není poprvé, což seniory velmi 

potěšilo a vyloudilo nejeden úsměv na jejich tváři.  Připomenul také, že kraj se snaží vytvářet podmínky pro 

důstojné stáří. 

Paní radní Nersesjan ujistila seniory, že Zlínský kraj se zabývá tím, jak žijí senioři, spolupracuje s 

Univerzitou třetího věku i jinými organizacemi. Také podotkla, že dotace na sociální služby jsou v současnosti 

velmi nízké a že se obává, že rok 2013 nebude o nic lepší, kraj bude hledat řešení – dofinancování. 

Díky finanční podpoře Zlínského kraje jsme mohli přítomné seniory pohostit také malým občerstvením. 

Věřím, že další spolupráce s DPS bude oboustranně vítaná i nadále. 

Rudolf Dočkálek, předseda Krajské rady SDČR Zlín 

 

 

 

V měsíci říjnu 2012 oslavili narozeniny naši členové pí Eva 

Lukášková (82 let) a p. Karel Strnad (80 let), oba z Kamýku n. Vlt.  

Do dalších let hodně zdraví, spokojenosti a aktivity v našem kolektivu přeje jménem výboru ZO Svazu 

důchodců ČR v Kamýku n. Vlt.        

předsedkyně Míla Postawová 

Beseda v Domově pro seniory Lukov 

Oslavenci v Kamýku nad Vltavou 
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V pátek 10. srpna 2012 oslavila pí Helena Neškrabalová, čestná členka MO SDČR v 

Mariánských Lázních, své 102. narozeniny. V tak pokročilém věku je to neskutečně čilá paní, 

která má stále zájem o život kolem sebe. O tom se přesvědčila i delegace Svazu důchodců ČR, 

která se oslavy narozenin také zúčastnila. Oslavenkyně tehdy na sebe prozradila, že životním krédem jí vždy 

byla práce, péče o rodinu, dobrá nálada a radost ze života. Přejeme pí Neškrabalové do dalších let hodně 

zdravíčka a pohody, aby jí ta dobrá nálada i radost ze života ještě dlouho vydržela.  

Za redakci Zpravodaje Hana Němcová 

Poznámka: článek o pí Neškrabalové byl také uveřejněn v měsíčníku Doba seniorů (září 2012) 

V uplynulém čtvrtletí oslavily svá životní jubilea naše členky: 

Anna Kottová, Ludmila Pavlasová a Libuše Borková (na fotografii 

zleva). Všem třem přeje pevné zdraví, štěstí a spokojenost 

výbor základní organizace SDČR v Novém Městě na Moravě  

(foto Helena Žáková) 

 

 

 

 

 

 

* Demokratické zřízení doplatí na to,  
 že bude chtít vyhovět všem.* 

 

Chudí budou chtít část majetku bohatých 

a demokracie jim to dá. 

 

Mladí budou chtít práva starých, 

ženy budou chtít práva mužů,  

a cizinci budou chtít práva občanů. 

A demokracie jim to dá.  

 

Zločinci budou chtít obsadit veřejné funkce  

a demokracie jim to umožní.  

 

A až zločinci demokracii nakonec ovládnou,  

protože zločinci od přírody tíhnou po pozicích moci, vznikne 

tyranie horší,než dokáže nastolit nejhorší monarchie anebo 

oligarchie.  

 

Sokrates 

Helena Neškrabalová – 102 let 

Jak "daleko" pan Sokrates viděl ?!!! 

Oslavenkyně v Novém Městě na Moravě 
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Ani bych netušila, že už jsem tak "starý" pamětník … 

 

Jednou večer si babička s vnukem povídala o současném životě. 

Najednou se vnuk zeptá babičky: "Babi, kolik vlastně ti je let?" 

Babička odpovídá: "Nech mě chvíli přemýšlet..!! 

Narodila jsem se před televizí, kopírkou, kontaktními čočkami, antikoncepčními pilulkami. 

Nebyly policejní radary, kreditní karty, laserové paprsky. 

Ještě nevynalezli klimatizaci, ani sušičky, oblečení se vypralo a pověsilo na čerstvý vzduch, aby uschlo. 

Člověk nebyl na Měsíci, neexistovala trysková letadla. 

Vdala jsem se za tvého dědečka, žili jsme spolu, v každé rodině byla matka a otec. 

Muži nenosili náušnice. 

Narodila jsem se před počítači, paralelním studiem a skupinovou terapií. 

Lidé nechodili na preventivní prohlídky, nýbrž je lékař dle potřeby posílal na krev a moč. 

Dokud mi nebylo 18 let, oslovovala jsem každého muže ´Pane´ a ženu´Paní´ nebo´Slečno´. 

Když v té době žena nastoupila do tramvaje nebo do autobusu, děti a mladí lidé spěchali, aby jí uvolnili místo. 

Pokud byla těhotná, doprovázeli ji k sedadlu. 

Na schodech se ženám přenechávala strana u zábradlí, nastupovaly do výtahu jako první. 

Muži nikdy nezdravili ženu, aniž by přitom nepovstali, pokud v okamžiku, když vstoupila, seděli. 

Vstávali od stolu pokaždé, když vstala žena, i kdyby to bylo pouze na okamžik. 

Muži nám otevírali dveře a pomáhali při odkládání kabátů. 

Dívky znamenaly pro svou rodinu čest. 

Náš život se řídil střízlivým uvažováním, úctou ke starším lidem, chováním dle zákona, naplňovalo ho plodné 

soužití s ostatními a odpovědná svoboda. 

Učili nás rozlišovat dobré a špatné.  

Vážný vztah znamenal, že máme dobré vztahy s našimi bratry a sestrami a dalšími vzdálenými a blízkými 

příbuznými a přáteli. 

Neznali jsme bezdrátové telefony, nemluvě o mobilech. 

Neposlouchali jsme stereo nahrávky, FM rádio, kazety, CD, DVD, a neměli jsme elektronické psací stroje, 

počítače, notebooky. Notebook znamenalo sešit. 

Hodinky jsme natahovali každý den.  

Nic nebylo digitální, ani hodinky, domácí spotřebiče neměly světelné displeje.  

Když už mluvíme o strojích, nebyly ani bankomaty, mikrovlnné trouby, budíky s rádiem. Nemluvě o 

videorekordérech a videokamerách apod...  

Neexistovaly digitální ani barevné fotografie, jen černobílé, a na jejich vyvolání se čekalo nejméně tři dny. 

Made in Korea či Vyrobeno v Číně nebo v Thajsku ani neexistovalo. 

Neslyšeli jsme o" Pizza", Mc Donaldu nebo o instantní kávě. 

V obchodě bylo možné koupit něco i za 5 nebo 25 haléřů. 

Zmrzlina, jízdenka nebo osvěžující nápoj stál 70 haléřů. 

V mé době byla tráva něčím, co jsme kosili kosou, ne kouřili !!!!. 

Teď mi řekni, kolik si myslíš, že je mi let." 

"Ach, babi... více než 200!" odpověděl vnuk. 

"Ne, miláčku, pouze šedesát!!!!!???????" 

převzato z internetu 
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Babi, kolik je ti vlastně let? 


