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MOTTO:  Přítel – člověk, který přichází tehdy, když už všichni odešli.   

          anglické přísloví 

 

Vážení přátelé, 

je léto, dovolené a prázdniny, tedy čas, na které se těší většina z nás. Jsem velmi zvědav, 

jaké to letošní léto bude a co nám přinese za překvapení? Pro pořádek dodávám, že letošní 

Velikonoce jsme prožili pod velkou sněhovou peřinou. Začátek června byl zase poznamenán 

velkými záplavami na většině území Čech. Za posledních 11 let jsou to již třetí záplavy. Na mnoha místech výše 

hladiny překonávala dosavadní rekordy. Zde bych chtěl vyjádřit naši spoluúčast všem vytopeným občanům a 

obzvláště důchodcům nad jejich neštěstím, bolestmi a beznadějností, ztrátami a žalem. Jsem velmi rád, že na 

pomoc postiženým, solidárně přispěla velká řada občanů, včetně nás důchodců. Přeji všem pevné zdraví, mnoho 

úspěchů a pěkné počasí k jejich likvidaci škod po záplavách. 

Také v politice to vypadá na pořádně horké léto. Premiér Nečas podal svoji demisi prezidentovi Zemanovi 

na pražském hradě. Je to důsledek vypuknutí aféry v nejvyšších patrech české politiky. Je samozřejmostí, že tím 

padla také stávající vláda, která se charakterizovala po celé období jako „vláda rozpočtové kázně a protikorupční 

“. Ptáte se, zda se jí to podařilo?  Tak na to ať si odpoví každý čtenář sám. Zda řešením bude současná vláda s 

novým premiérem, nebo úřednická vláda či předčasné volby do Sněmovny Parlamentu České republiky bude 

záležet na rozhodnutí prezidenta republiky. 

Dne 17. května 2013 se konal 2. sjezd Rady seniorů České republiky. Sjezd měl za úkol zhodnotit práci a 

plnění úkolů včetně usnesení za čtyři roky, které uběhly od posledního sjezdu. Velký význam průběhu sjezdu 

potvrdila účast a vystoupení významných hostů v průběhu jeho jednání (viz Zpráva o 2. sjezdu RSČR v tomto 

čísle Zpravodaje SDČR). 

Vážené čtenářky a čtenáři, 

do následujícího období Vám přeji pevné zdraví, veselou mysl, krásné slunečné počasí, bohaté zážitky z 

Vašich odpočinkových dnů, hodně štěstí a úspěchů při provozování Vašich nejrůznějších koníčků a zábav.  

Ing. Oldřich Pospíšil, předseda SDČR 

 

Důchodci důchodcům, 

aby člověk nebyl sám. 

číslo 5 

Slovo předsedy SDČR, o.s. 
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Při udělení titulů Čestný předseda Svazu důchodců ČR při příležitosti jejich významných jubileí jsme se 

obrátili na Ing. Hálu i prof. Solicha se žádostí o odpověď na několik otázek.  

Když  jsem dostal na toto téma na začátku května 2013 několik otázek, tak jsem 

neodpovídal, připravoval jsem se totiž na seminář v Berlině, který již tradičně pořádal 

„Sozialwerk Berlin“ a který do letošního února vedla přes 40 let paní Käte Tressenreuter. 

Byla to právě její zásluha, že od r. 1995 pořádala seminář pro nové země EU, kde jsme se 

nezištně učili získávat zkušenosti z práce pro seniory. Právě z diskuzí na těchto seminářích 

a také z osobních zkušeností z vedoucích funkci ve Svazu důchodců ČR a z Rady seniorů 

ČR (dříve koordinační výbor seniorských  organizací) jsem došel k závěru, že senioři musí 

mít nejen své místní organizace  s jasnou činnosti, ale také vrcholný orgán, který 

prosazuje zájmy a potřeby této skupiny obyvatelstva. Považuji to za stěžejní požadavek. 

Statistické studie i praktický život v ČR jasně dokumentují, že počet seniorů bude stále stoupat – tak jak 

stárne Evropa. Je jasné, že ne všichni dosáhnou dlouhověkosti, ale pokroky lékařské vědy, životospráva a často i 

genetika způsobí, že počet starších občanů poroste. Názor některých politiků, že starším lidem stačí jen sociální 

a zdravotní péče, je  nesprávný. 

Ano – ne více jak 10 % seniorů sociální pomoc potřebuje, ale dalších 90 % potřebuje jen podmínky pro 

život ve společnosti (dostupné byty, společenský život, kulturu atd.atd.). Z anket je prokázáno, že většina seniorů 

je si vědoma onemocnění, chce však dostupnou jak sociální, tak i zdravotní péči, chce společnost, nechce být 

osamocena a valorizace důchodu není rovněž zanedbatelná, i když není na prvním místě! Nejdůležitější je však 

samostatný život ve vlastním bytě, a to i s částečnou  pomocí společnosti (domácí péče). 

Toto, co uvádím, by mělo být mementem nejen pro vládu, ale stejně tak i pro opozici – vytvořit starší 

generaci důstojný život, a to až do smrti.. 

Sám jsem začal pracovat v seniorském hnutím odchodem do důchodu v r.1993, i když problémy seniorů s 

lékovou politikou byly náplni mé práce jako vysokoškolského učitele. 

Stále více jsem toto uznával jako dílčí – i když důležitý problém - a potřeby seniorů jsem viděl v širším 

měřítku až postupně. Přispěly k tomu jak zkušeností z práce se seniory, tak i zahraniční cesty, a to zejména do 

Holandska a Skandinávie. 

Tím, že jsem se dostal do vedoucích funkcí a jednal s politiky či ministry, tak mi bylo jasné, že 

problematika seniorů je chápana často okrajově a ne cíleně. Myslím, že se nám nepodařilo společnost přesvědčit, 

že seniorům je potřebné věnovat stejnou pozornost jako ostatním úsekům státní politiky. Jsem přesvědčen, že 

tak jak stále více se potřeby seniorů chápou v komunální politice, tak i ve státní politice se postupně budeme 

dívat na problémy stáří jako je tomu ve vyspělých státech Evropy. Mohl bych zde uvést řadu příkladů, věřím 

však, že i senioři ČR budou stále více a více spolupracovat s evropskými seniorskými organizacemi a že se najde 

dostatek zkušených, kteří budou na různé úrovni řídit potřeby a život starší generace. Vím, že nedostatků je stále 

dost - na prvním místě bych jmenoval nezájem o seniory a jejich potřeby – což v politickém životě je největší 

chybou. 

Do seniorských organizací přicházejí noví lidé, těm přeji, aby se jim postupně podařilo prosadit to, za 

co jsme bojovali. Já sám se práce nezříkám, ale věk chce své a tak využívám své zkušenosti a zájem o problémy 

zejména ve městě a v královéhradeckém kraji. 

Prof. RNDr. PhMr Jan Solich, Csc. 

 

Potřebují se senioři sdružovat a mít vlastní organizace? 
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V r. 2006 začal platit zákon na úpravu vdovského důchodu č. 267/2006/Sb. 

Zajímavostí tohoto zákona je, že o úpravu vdovského důchodu si musí vdova 

POŽÁDAT SAMA! Tehdy média tomuto zákonu nevěnovala moc pozornosti a 

zákon nevešel ve všeobecnou známost. Osobně jsem v r. 2007 poradila několika 

vdovám, aby si podaly žádost o přepočet důchodu, a téměř všem byl jejich vdovský 

důchod přepočítán a zvýšen. 

Protože si myslím, že i v dnešní době žije ještě dost žen-vdov, na které se zákon vztahuje a o jeho existenci 

nemají ani tušení, požádala jsem právní poradkyni v Krajské radě seniorů Středočeského kraje o odbornou 

pomoc. Její vyjádření a výpis ze zákona uvádím níže. 

Se žádostí o přepočet se obracejte vždy na příslušnou Okresní správu sociálního zabezpečení podle svého 

bydliště. Nenechte se neochotou některých jejich úřednic odradit. Jak jsme zjistili při podávání dvou žádostí, 

některé úřednice neměly o tomto platném zákoně ani zdání. Budete-li mít třeba nějaké problémy se žádostí, 

napište mi na e-mail nemcova.sdcr@seznam.cz a pokusíme se přes právní poradnu Krajské rady seniorů Stč. 

kraje Vám bezplatně pomoci. 

Hana Němcová, místopředsedkyně Svazu důchodců ČR 

 

Úprava vdovského důchodu 

Nárok na úpravu či obnovení výplaty vdovského důchodu mají podle zákona o důchodovém pojištění 
ty ženy, jejichž manžel zemřel před 1. 1. 1996 a celkový úhrn dvou důchodů, na které měly nárok (např. 

vdovského a starobního), překračoval pevně stanovené maximum platné v době vzniku souběhu. Tyto ženy pak 

dostávaly buď nižší vdovský důchod nebo na vdovský důchod vůbec neměly nárok. Vůbec neměly nárok na 

vdovský důchod podle dřívější právní úpravy ty ženy, jejichž samotný starobní nebo invalidní důchod, který 

pobíraly, dosahoval maxima určeného pro úhrn dvou důchodů. 

I v současné době platí to, co dřív: při souběhu dvou důchodů náleží vyšší důchod v plné výši a z 

nižšího jedna polovina. Pokud tedy například žena pobírala vdovský důchod zkrácený na polovinu z důvodu 

souběžné výplaty starobního nebo jiného důchodu a tato polovina už nebyla dále krácena kvůli pevně 

stanovenému maximu, nemá žena na úpravu vdovského důchodu nárok. Řada těchto žen však o úpravu 

vdovského důchodu žádala, proto v převážné většině případů Česká správa sociálního zabezpečení žádost 

zamítla. Dalším častým důvodem zamítnutí bylo nesplnění podmínky trvání nároku na vdovský důchod k 1. 

červenci 2006, nebo také fakt, že k souběhu nároku na dva důchody došlo až po 31. prosinci 1995, kdy už žádná 

maximální výše pro souběh dvou důchodů nebyla stanovena. 

Nárok na přepočet vdovského důchodu Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) vždy posoudí a poté 

o něm rozhodne. Součástí kladného rozhodnutí je informace o nové výši důchodu, včetně způsobu výpočtu a 

také to, kdy a jakým způsobem ČSSZ vyplatí doplatek. O úpravu či obnovení výplaty vdovského důchodu je 

třeba písemně požádat Českou správu sociálního zabezpečení. Speciální formulář „Žádost o uvolnění důchodu 

vdov dle zákona č. 267/2006 Sb.“ je dostupný na webu ČSSZ na adrese www.cssz.cz nebo se může sepsat jako 

obyčejná žádost, bez formuláře. Také lze žádost sepsat přímo na příslušné OSSZ/PSSZ/MSSZ. Jelikož se jedná o 

úpravu důchodu, potřebuje žadatelka jen občanský průkaz, vše ostatní je již uloženo v databázi ČSSZ.  

UPOZORNĚNÍ: Je nutno postupovat případ od případu, dle konkrétní situace a hlavně 

žadatelka musí být splněny podmínky zákona. Zákon nelze vykládat tak, že každá vdova 

má nárok na úpravu vdovského důchodu. Ty žádosti, které podmínky zákona 

nesplňují, budou zamítnuty. 

Pro doplnění uvádím citaci ze zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve 

znění pozdějších předpisů: 

Zákon na úpravu vdovského důchodu stále platí 
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§ 82a 

(1) Byla-li výše vdovského důchodu, na který vznikl (znovu vznikl) nárok před 1. lednem 1996 nebo na 

který znovu vznikl nárok po 31. prosinci 1995 podle § 82 odst. 2, omezena pro souběh s nárokem na 

výplatu starobního nebo invalidního důchodu podle předpisů o sociálním zabezpečení platných před 1. 

lednem 199635a), zvyšuje se procentní výměra vdovského důchodu o částku odpovídající rozdílu mezi 

vyplácenou výší a výší bez takového omezení, včetně zvýšení podle předpisů o zvýšení důchodů 

náležejících od přiznání vdovského důchodu do dne, od kterého se úprava podle tohoto ustanovení 

provede. Zvýšení o částku rozdílu náleží jen v době, ve které omezení výše vdovského důchodu podle 

předchozí věty trvá.  

(2) Nebyl-li vdovský důchod z důvodu uvedeného v předchozím odstavci vyplácen, postupuje se obdobně s 

tím, že za den přiznání vdovského důchodu se považuje den, kdy na takový vdovský důchod vznikl 

(znovu vznikl) nárok. 

(3) Pro zjišťování výše vdovského důchodu pro účely stanovení částky rozdílu se nepoužijí ustanovení 

předpisů o sociálním zabezpečení platná před 1. lednem 1996 o  

a) nejvyšších přípustných výměrách úhrnu důchodu při souběhu starobního nebo invalidního 

důchodu a vdovského důchodu a o snížení výše vdovského důchodu pro jejich překročení 35a), 

b) částce, kterou nesmí při zvýšení důchodu přesáhnout nejvyšší výměra úhrnu důchodu stanovená 

pro souběh starobního nebo invalidního důchodu a vdovského důchodu po takovém zvýšení. 

Výše starobního nebo invalidního důchodu přitom zůstává nedotčena; zvýšení starobního důchodu za 

dobu dalšího zaměstnání po vzniku nároku na tento důchod se však považuje za součást starobního 

důchodu a zvýšení podle písmene b) za součást starobního nebo invalidního důchodu i tehdy, byla-li 

podle předpisů platných před 1. lednem 1996 součástí úhrnu důchodu. Pokud by při stanovení částky 

rozdílu podle předchozích vět výše starobního nebo invalidního důchodu bez zvýšení o pevnou částku a 

vdovského důchodu, která by náležela ke dni 31. prosince 1995, přesáhla částku stanovenou v § 4 odst. 1 

zákona č. 76/1995 Sb., o zvýšení vyplácených důchodů a důchodů přiznávaných v roce 1995, sníží se 

výše vdovského důchodu tak, aby úhrn důchodu takovou částku k uvedenému dni nepřesáhl. Ustanovení 

§ 93 odst. 2 není postupu podle tohoto ustanovení na překážku. 

(4) Ustanovení předchozích odstavců se užije obdobně, byla-li výše vdovského důchodu omezena pro 

souběh s nárokem na výplatu důchodu za výsluhu let, který se podle § 89 odst. 1 považuje od 1. ledna 

1996 za částečný invalidní důchod nebo za starobní důchod, nebo nebyl-li vdovský důchod z téhož 

důvodu vyplácen. 

(5) Zvýšení vdovského důchodu o částku rozdílu se provede na žádost a nejdříve od splátky důchodu 

splatné po 1. červenci 2006. Lhůta pro vydání rozhodnutí stanovená zvláštním předpisem 35b) se u 

žádostí uplatněných do 31. října 2006 prodlužuje o 90 dnů. 

(6) Ustanovení předchozích odstavců platí obdobně i pro vdovecké důchody.  

§ 83  

Vdově, která po 31. prosinci 1995 splňuje podmínky nároku na vdovský důchod a jíž není vdovský důchod 

vyplácen ke dni 31. prosince 1995 pro souběh s příjmem nebo je jí z tohoto důvodu vyplácen vdovský důchod v 

nižší částce, se na žádost začne vyplácet vdovský důchod nejdříve od splátky důchodu splatné v lednu 1996, a to 

ve výši odpovídající měsíční částce, která by náležela ke dni 31. prosince 1995, po přičtení všech zvýšení, na 

která vznikl nárok do tohoto dne, včetně zvýšení o pevnou částku, pokud by toto zvýšení náleželo k vdovskému 

důchodu ke dni 31. prosince 1995.  

§ 84 

(1) Vdovský důchod vdovy, jejíž manžel zemřel po 31. prosinci 1990 a které byl podle předpisů platných 

před 1. lednem 1996 přiznán tento důchod ve výši výživného proto, že nežila s manželem delší dobu před jeho 

smrtí ve společné domácnosti a jejíž manželství přestalo plnit svou společenskou funkci, se na žádost nejdříve od 

splátky důchodu splatné v lednu 1996 stanoví ve výši, v jaké by náležel bez takového omezení ke dni 31. 

prosince 1995 podle předpisů platných před 1. lednem 1996. Nárok na úpravu výše vdovského důchodu vzniká i 

v případě, že vdovský důchod nebyl vyplácen pro souběh s příjmem. 
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(2) Vdovský důchod rozvedené ženy náležející ke dni 31. prosince 1995 se po tomto datu považuje za 

vdovský důchod podle tohoto zákona; ustanovení § 82 platí obdobně. 

§ 85 

Došlo-li k zániku nároku na vdovský nebo vdovecký důchod před 1. lednem 1996 nebo došlo-li k zániku 

nároku na takové důchody po 31. prosinci 1995, ale jde o důchody, které byly přiznány podle předpisů platných 

před 1. lednem 1996, a osoba splnila některou z podmínek nároku na vdovský nebo vdovecký důchod 

stanovenou tímto zákonem do pěti let od zániku nároku na takový důchod, vznikne nárok na vdovský nebo 

vdovecký důchod za podmínek podle tohoto zákona, pokud již nevznikl nárok na vdovský důchod podle § 82 

odst. 2; přitom výše vdovského důchodu se stanoví podle tohoto zákona a výše vdoveckého důchodu se stanoví 

podle předpisů platných ke dni 31. prosince 1995. 

____________________   

35a) Například § 56 odst. 2 až 5, § 64 odst. 5, § 139 odst. 1 zákona č.100/1988 Sb., ve znění účinném ke 

dni 31. prosince 1995, a obdobná ustanovení předcházejících předpisů.  

35b) § 71 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád. 

 

Delegace Svazu důchodců ČR se již několik let zúčastňují pietních vzpomínek, které 

pořádá vždy v lednu nebo v červnu Památník Lidice. V letošním lednu členové naší delegace, 

vedené místopředsedkyní SDČR Hanou Němcovou, pokládali kytice nejen v Pardubicích při 

vzpomínce na výsadek SILVER A a na popravišti v Pardubicích uctili památku 

zavražděných občanů z Ležáků, ale připojili jsme se i při pietní vzpomínkové akci v Lidicích 

v červnu t.r. Každoročně též pokládáme kytice k Památníku v Ležákách, zúčastnili jsme se i 

slavnostního otevření Památníku v Letech u Písku, vzpomínkové akce k výročí vypálení 

moravské obce Javoříčko, atd. atd.  

Každoročně se pietních akcí, které zajišťuje Památník Lidice, zúčastňují i delegace Krajských rad SDČR 

Středočeského a Pardubického kraje.  

Protože spolupracujeme také s organizacemi Český svaz bojovníků za svobodu a Čs. obec legionářská a při 

petních akcích se naše delegace většinou setkávají, předkládáme Vám tentokrát příspěvek paní Mgr. Evy 

Armeanové, členky Republikové rady ČsOL, která je zároveň předsedkyní této organizace v Kladně a průběh 

letošní pietní vzpomínky v Lidicích detailně popisuje. 

Hana Němcová, místopředsedkyně SDČR 

Pietní vzpomínka začala již 10. června, kdy se členové ČsOL, ČSBS Kladno a 

zástupci organizace Svazu důchodců ČR se společně sešli před budovou gymnázia Kladno, 

aby položili věnce a kytice v tělocvičně gymnázia a u sochy lidické ženy – matky. Uctili 

tak památku lidických žen a dětí, které zde v roce 1942 strávily poslední 3 dny společného 

života. 14. června se konal slavnostní koncert pro Lidice na nádvoří před glorietem. V místě původních domů 

byla již podruhé rozvícena světla - „Světla z oken lidických domů“.  

Hlavní pietní vzpomínka se konala 15. června. Položili jsme věnec spolu s mnoha zástupci politického a 

veřejného života. Po státní hymně ředitel Památníku Milouš Červencl přivítal všechny přítomné. S hlavním 

projevem vystoupil prezident ČR Miloš Zeman, který uctil památku lidických obětí, ale také se zamýšlel nad 

příčinou vzniku fašismu. Zdůraznil, že se nesmí tolerovat hlasy holých lebek, které vystupují s hesly Čechy 

71. výročí vyhlazení obce Lidice 
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Čechům, že podobně tomu tak bylo v Německu a jaké to mělo 

důsledky. Zapůsobil na něj pomník lidickým dětem, řekl, že viděl 

nejkrásnější a zároveň nejsmutnější památník  a to sousoší lidických 

dětí, a proto se rozhodl udělit akadamické malířce Marii Uchytilové 

státní vyznamenání k 28. říjnu. Tato informace nás všechny velmi 

potěšila, protože si ocenění rozhodně zaslouží. Na památníku 

pracovala bez objednávky a jeho odhalení se nedožila. Modlitbu 

pronesl Jaroslav Šuvarský z pravoslavného chrámu Cyrila a Metoděje 

v Resslově ulici v Praze. Již tradičně promluvil předseda ÚV ČSBS 

Jaroslav Vodička. Pietní akt byl ukončen vystoupením dětského 

pěveckého sboru Sluníčko a Pavlíny Senić. Poté se přítomní 

přesunuli k sousoší lidických dětí, kde zazpívaly děti z japonské 

školy v Praze a letos prvně jsme vyslechli jména všech zavražděných 

dětí. Málokdo se ubránil slzám v očích. Dvě děti seděly v podřepu před sousoším a čekaly, až se všechna jména 

přečtou, aby uctily jejich památku položením růže. Bylo to symbolické vyjádření, že na tyto mrtvé děti nikdy 

nezapomeneme, což cítili všichni kolem.  

Součástí programu byla celostátní přehlídka dětských pěveckých sborů „Světlo za Lidice“. Představily se 

jednotlivé dětské sbory ze 14 krajů naší republiky. Před zahájením přehlídky vystoupila Monika Absolonová a 

Pavlína Senić.   

Tak jako na všech akcích, velmi si vážíme možnosti různých setkání. Před zahájením pietní vzpomínky 

jsme se pozdravili s lidickými ženami a dětmi. Milé bylo setkání s paní Josefinou Napravilovou, která se 

zúčastnila pražského povstání  v  květnu 1945 a po druhé světové válce se angažovala v pátrání po českých 

dětech, včetně  lidických. Je čestnou členkou ČSBS v Kladně a zanedlouho oslaví 100. narozeniny. Pozdravili 

jsme se s válečnými veterány brigádním generálem Miloslavem Masopustem, plk. Pavlem Vranským, plk. 

Václavem Přibylem. Požádali jsme předsedu ČsOL plk. 

Pavla Budinského, aby předal členský průkaz našemu 

novému členu Petru Hroníkovi.  Paní Silvie Klánová, 

dcera Marie Uchytilové měla upřímnou radost z 

ocenění. Hovořili jsme s Františkem Honzíkem 92-ti  

letým členem z berounské ZO ČSBS, který byl velmi 

dojatý a říkal, že o průběhu tohoto dne bude všem 

vyprávět. S Maruškou Šupíkovou z Lidic jsme 

zavzpomínali na uplynulá léta a Maruška na otázku jak 

je možné, že vůbec nestárne, odpověděla, že je to tím, že 

je často mezi mladými. Setkává se s nimi při 

přednáškách. Před odjezdem z Lidic jsme si ještě 

prohlédli růžový sad, na který naše organizace přispěla 

celkem 1 500,-.  

Přejeme všem lidickým hodně zdraví a sil.    

Mgr. Eva Armeanová, Čs.obec legionářská, foto: M. Veselý a St. Pítr 

 

Delegace Svazu důchodců ČR, ve složení místopředseda SDČR František Prášek a předsedkyně KR SDČR 

v Liberci Bedřiška Klíchová  uctila památku statečných parašutistů, kteří v r. 1942 uskutečnili atentát na říšského 

protektora Rainhardra Heydricha. Pietní akt se každoročně koná v den a na místě jejich smrti dne 18. června v 

pravoslavném chrámu sv. Cyrila a Metoděje v Praze.  

Delegace městské organizace SDČR hl.m. Prahy se tohoto pietního aktu zúčastňuje pravidelně již mnoho 

Naše hrdiny si musíme neustále připomínat 
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let, vedení SDČR se k němu připojilo v loňském i letošním roce.  

Všichni občané České republiky by neměli zapomínat na naše hrdiny, kteří nejen v 1.  světové válce 

bojovali a především legionáři pokládali své životy za vznik československého státu. Měli bychom si také vážit 

hrdinů 2. světové války, kteří za osvobození Československa bojovali na mnoha frotnách proti nacistickým 

vojskům. Ve školách bychom měli děti učit podle pravdy, protože dějiny se nemají vykládat a zkreslovat podle 

toho, která politická garnitura je zrovna ve vedení státu.  

Svaz důchodců ČR, v jehož řadách je ještě mnoho pamětníků těchto válečných hrůz 2. světové války, by se 

měl ve všech krajích více zaměřit i na užší spolupráci se školami a dětskými organizacemi. Neboť my, členové 

SDČR,  z vlastních zkušeností nebo z vyprávění našich rodičů můžeme ještě podávat pravdivá svědectví pro 

budoucí generace. Mějme to na paměti. 

redakce Zpravodaje 

 

„Rada seniorů ČR je nestranickým občanským sdružením seniorských organizací, 

institucí, klubů důchodců a seniorů i fyzických osob. V zastoupení seniorů České republiky 

plní vyjednávací, konzultativní, dohadovací, informační, iniciativní, kontrolní, 

mezigeneračně sjednocující a poradní funkce ve vztahu ke vládě, k rezortům i Parlamentu 

České republiky. Podporuje jednotlivé členské organizace a kluby, koordinuje, podněcuje a sjednocuje jejich 

činnost k zajištění důstojného způsobu života, k uspokojování potřeb, k ochraně práv a jistot třetí generace, a to s 

přihlédnutím ke specifickému postavení jednotlivých organizací“ - To je citace z úvodu Stanov Rady seniorů 

ČR, které můžete nalézt také na web stránkách www.rscr.cz 

Dle těchto stanov svolala RSČR svůj 2. sjezd, který se konal dne 17. května 2013 v Praze za účasti 155 

delegátů s hlasem rozhodujícím, dalších 35 delegátů s hlasem poradním a řadou vzácných hostů. Předseda Rady 

seniorů ČR Dr. Pernes nazval tento sjezd nejen velkým svátkem seniorů ČR, ale i kritickým účtováním s 

pravicovou vládou, která svojí politikou ničí život starší generaci. Ve svém projevu „Jak se žije seniorům v 

České republice a mohlo by se jim žít lépe?“ mimo jiné také zdůraznil, že podle metodiky EU je chudobou v ČR 

ohroženo 26 % českých seniorů. Podrobnou informaci o 2. sjezdu RSČR najdete v červnovém měsíčníku Doba 

seniorů. 

Mezi vzácnými hosty přivítali účastníci sjezdu i prezidenta republiky ČR Miloše Zemana, předsedu Senátu 

Parlamentu ČR Milana Štěcha, předsedu konfederace odborových svazů Jaroslava Zavadila, předsedu ČSSD 

Bohuslava Sobotku, předsedu asociace krajů ČR Michala Haška, předsedu KSČM Vojtěcha Filipa i 

europoslance Richarda Falbra. Všichni ve svých projevech hovořili o nejen o současné situaci českých seniorů, 

ale i o nutnosti jejího zlepšení. Mezi zahraničními hosty byli prezident EURAG Dirk Jaré, předseda Jednoty 

důchodců Slovenska Ján Lipianský a zástupkyně rakouské rady seniorů Elizabetha Pittermannová, kteří 

účastníky sjezdu informovali o postavení seniorů v Evropě a ve svých zemích.  

Delegáti 2. sjezdu RSČR projednali a stanovili hlavní priority činnosti RSČR na období 2013 – 2017. K 

těm nejvýznamnějším patří zaostávání vývoje důchodů za vývojem cen a životních nákladů důchodců a vývojem 

příjmů aktivních obyvatel, dále nutně změnit principy valorizace důchodů a důchodové reformy, a řešení 

ohrožení seniorů chudobou. Dále k nim patří vývoj nájemného a dalších nákladů na bydlení, neexistence 

sociálního bydlení, dopady postupných reforem ve zdravotnictví na seniory a špatná regionální dostupnost 

kvalitní zdravotní péče. Mezi důležité priority musíme zařadit i zhoršování přístupu seniorů ke kultuře, záporný 

vliv médií na mezigenerační vztahy či nedostatečnou podporu státu seniorským organizacím na jejich aktivity a 

poradenskou činnost. Součástí programu RSČR je i Národní akční plán, podporující pozitivní stárnutí, na období 

2013 – 2017. Neměl by zůstat pouze na papíře, ale vláda, která ho zpracovala, by ho měla také hlavně 

2. sjezd Rady seniorů ČR 
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kontrolovat a plnit. Špatné zkušenosti máme už ze dvou předcházejících programů. 

Mezi delegáty sjezdu byli i předsedové a zástupci krajských rad Svazu důchodců ČR. Předsedou Rady 

seniorů ČR byl znovu zvolen Dr. Zdeněk Pernes, prvním místopředsedou opět Ing. Oldřich Pospíšil, předseda 

Svazu důchodců ČR. Za SDČR byla do revizní komise RSČR opět zvolena Hana Bláhová, členka ÚKRK SDČR 

a předsedkyně kontrolní a revizní komise Krajské rady SDČR Středočeského kraje. 

Sjezd také jednomyslně přijal výzvu ke všem občanům k nápravě křivd, páchaných pravicovými vládami 

na českých důchodcích, kterou přednesl předseda SDČR Ing. Oldřich Pospíšil.  

Jak jsme se mohli přesvědčit, i 2. sjezd významné české seniorské organizace RSČR proběhl za nepatrného 

zájmu médií, podrobnější závěry či komentáře nebo rozbor životní situace českých seniorů jsme v tisku nebo v 

televizích vůbec nezaznamenali. Stále totiž nedokážeme přesvědčit média, že o problémech našich seniorů by 

měla být česká veřejnost více informována.  Překvapilo nás však, že enormní zájem novinářů a reportérů, kteří 

na chvíli doslova zaplavili jednací sál a přerušili jednání sjezdu, byl pouze o přítomnost prezidenta republiky 

ČR. Bohužel, téměř žádné další informace se z jeho projevu a pohledu na seniorskou problematiku v ČR ke 

čtenářům a divákům televizí také nedostaly.  

Podrobnější informace o 2. sjezdu RSČR najdete nejen na webu RSČR, ale i v měsíčníku Doba seniorů. 

Předsedové krajských rad Svazu důchodců ČR – účastníci tohoto sjezdu, mohou jistě na jednáních a besedách v 

organizacích Svazu důchodců ČR podávat zájemcům podrobnější informace i osobní dojmy, k dispozici máme 

všichni nejen písemné materiály, ale i CD o průběhu sjezdu. 

Hana Němcová, místopředsedkyně SDČR 

Vážení přátelé! 

Většina z nás je stále více frustrována politickým i sociálně-společenským vývoje v naší 

zemi. Za uplynulých 23 let se podařilo skupině neschopných a všehoschopných politiků 

rozkrást a zlikvidovat skoro vše, co bylo vybudováno společným úsilím nás a našich předků v naší vlasti.  Bylo 

dosaženo téměř úplné likvidace sociálního státu, totálního výprodeje českého průmyslu se ztrátou mnoha 

lukrativních trhů, devastace českého zemědělství. Ve společnosti byly vytvořeny mezigenerační bariery, ztratila 

se historická hodnota slov: pravda, poctivost, čestnost, spravedlnost, vlast, národ, přátelství, láska, úcta ke stáří. 

Vlastně jediným kriteriem a směnou hodnotou jsou dnes peníze. Za ně lze koupit dnes vše. Nůžky mezi hrstkou 

bohatých a mocných a velkou většinou chudých se stále více rozvírají. K tomu přispěla v poslední době i 

amnestie presidenta Klause. 

To vše se bolestně dotýká nás, seniorů. A to ve všech oblastech našeho života. Trváme na zastavení 

demontáže a rozkládání společnosti, chceme znovu vytvořit podmínky pro demokratický rozvoj a spokojená 

život nás i příštích generací. 

K tomu požadujeme od současné vlády ČR: 

1) okamžité zrušení diskriminace seniorů (nedůstojná změna valorizace důchodů, zrušení daňových 

odpočtů pro pracující důchodce, zrušení slev na železnici, zrušení poplatků ve zdravotnictví) 

2) zajištění dostatečného počtu sociálních bytů pro seniory a mladá manželství 

3) zajištění financí z EU pro seniory na jejich aktivní stárnutí v období 2014-2020  

4) zřídit doklad České republiky o seniorském stavu s platností v EU 

5) zákonnou normou ustavit Rady seniorů při krajských, městských a obecních samosprávách jako 

poradní orgány a zajistit financování jejich činností 

6) pro zlepšení životní úrovně seniorů poskytnout ročně 12 000 týdenních poukazů v českých lázních 

s finančním příspěvkem 1500 Kč (vzor Slovensko) 

Všem občanům!!! 

Výzva 2. sjezdu Rady seniorů ČR 
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Vytvářejme tlak na změnu chování společnosti k seniorům. Musíme jít k volbám a volit slušné, poctivé, 

odborně i lidsky zdatné lidi, kteří zaručí postupné řešení nahromaděných problému. Jednotlivec nemá šanci a 

dostává se do nebezpečí, proto je potřeba zesilovat organizovaný tlak. Proto rozšiřujme řady našich členů a 

aktivně se zasazujme o změnu nejen u voleb ale také svojí každodenní angažovaností!!! 

Praha 17. 5. 2013 

Myšlenka o konání manifestačního běhu Kladno-Lidice se zrodila již loni, při kladení 

věnců ke hrobu obětí lidického masakru v roce 1942.  Nesmírnou ochotou všech osob a 

organizací - ředitele Památníku Lidice JUDr. Červencla, primátora Magistrátu města 

Kladna Ing.Jiránka, L. Vydry z Městské Policie Kladno, starostky obce Lidice V. Kellerové, měsíčníku Doba 

seniorů, Kladenského deníku, Radia Relax aj. se myšlenka Krajské rady seniorů Středočeského kraje stala dne 8. 

června 2013 skutečností. 

Téměř na den, 71 let po vyhlazení Lidic, se přesně v 10:30 

na trať dlouhou 8.8 km vedoucí od Gymnázia E. Beneše Kladno, 

propletlo městskými ulicemi 50 účastníků běhu, aby přes městský 

lesopark a Hřebeč za asistence Policie ČR a vozidla Záchranné 

služby doběhli k Památníku Lidice a demonstrovali tak své 

sympatie a úctu k obětem z Lidic. Potěšující pro organizátory 

akce byla jak neočekávaně vysoká účast, tak i věková skladba 

účastníků. Nejmladšímu bylo 17 let, nejstaršímu 69 let. 

Nebudeme skrývat pocit hrdosti nad tím, že byl splněn cíl akce a 

jeho realizací byl dán základ pro organizaci dalších ročníků 

tohoto běhu.  

Atmosféra před startem i na trase byla vynikající a bylo jasné, že běžkyně, běžci i chodci si běhu užívají.  

Start provedl, a velice ochotně a rád, senátor Jiří Dienstbier, a to pro běžce neobvyklým způsobem: propíchnutím 

nafukovacího balónku.  S humorem přijal volbu barvy – 

modré – přítomný primátor Kladna D. Jiránek (ODS), což 

jen zvýraznilo atmosféru běhu.  Kdo byli účastníci běhu?  

Jednak studenti Gymnázia, které ochotně nabídlo servis v 

podobě šaten a sprch, členky Dámského běžeckého klubu 

Kladno, sportovci kick-boxu, občané Kladna a okolí, senioři. 

Pravda, těch bylo nejméně, ale jsme přesvědčeni, že v 

dalších ročnících bude jejich účast zřetelnější. Vždyť nejde o 

velký sportovní výkon. Mnozí účastníci pojali tuto akci jako 

společenskou, při které spojí dobré s užitečným a prostě si 

„vyšlápli“ na výlet.  Sympatické na akci bylo i to, že k houfu 

běžců se na trase přidávali i jiní účastníci, hlavně z obce 

Hřebeč.  

Cílem nakonec proběhli nebo prošli všichni. Sběrný autobus, jedoucí na konci pelotonu, tak zůstal bez 

práce, stejně tak i lékař záchranné služby.  Společné uložení kytice se stuhou „Manifestační běh míru 2013“ 

završilo1.ročník běhu, jehož účastníci se loučili s úsměvem a slovy: BYLO TO SUPER, ZA ROK 

NASHLEDANOU.  

Miloslav Vajs, předseda Krajské rady seniorů Středočeského kraje, foto: M. Veselý 

 

 

 

1. Manifestační běh míru Kladno - Lidice 2013 
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Ve dnech 19. a 20. dubna 2013 bylo 22 delegátů členských organizací EURAGU z 10 

zemí Evropy přítomno na letošním prvním zasedání v Lucembursku. Zastoupeny byly 

státy Lucembursko, Německo, Holandsko, Česká republika, Izrael, Albánie, Velká 

Británie, Estonsko, Island a Ukrajina. Hostitelská země, město a členská organizace 

EURAGu – Amiperas – poskytla prostory svého klubu k jednání. Amiperas je největší 

organizací, která hájí zájmy seniorů v Lucembursku a vzhledem k nevelkému počtu 

obyvatel a koncentrace politického dění státu do hlavního města má velmi krátkou cestu k 

politikům. Členové organizace platí příspěvek 4 euro ročně. Organizace dostává 

pravidelný příspěvek od Ministerstva pro rodinu ve výši 50 tisíc eur ročně. Klubu 

využívají členové jak pro jednání, tak pro vzájemná setkání. Klub také nabízí možnost 

stravování pro seniory. Bylo možné jen závidět této organizaci vztah s politickými a 

hospodářskými strukturami státu, provázený úctou, vyjadřovanou seniorům. 

První letošní zasedání v čele s prezidentem EURAGu panem Dirk Jarré bylo poznamenáno neobvyklou 

režií programu, kterému vévodila tzv. „horká témata“, přednášená zástupci organizací a států. Nutno zdůraznit, 

že tento koncept byl vytvořen generální sekretářkou EURAGu Ing. Danou Steinovou a setkal se s obrovským 

zájmem přítomných. Nikdo si nenechal ujít příležitost informovat přítomné o problémech a postavení seniorů, se 

kterými se setkávají ve svém každodenním životě ve svých zemích. 

Jmenuji některé z nich: Benefity důchodců v Anglii; Jak chránit důchodce v Holandsku; Sousedská 

solidarita v Německu;  Studium starších osob v Estonsku;  Jak pomoci dostat se z izolace – Izrael;  Jak bojovat 

proti zneužívání důchodců v Anglii;  Budoucnost potřebuje zkušenost – Německo; Požadavky na zdravotní péči 

– Česká republika;  Sociální politika, sociální a nájemné bydlení – Česká republika;  Aktivní stárnutí v aktivní 

společnosti – Albánie;  Politická participace seniorů v lokálních společnostech v Německu;  Důchodová reforma 

a mezigenerační vztahy – Holandsko. 

Většina příspěvků byla prokládána konkrétními příklady a návrhy na řešení. Překvapující byla jednotnost 

názorů a mnohdy i problémů a příspěvky vyvolávaly rozsáhlou diskuzi. 

V obou českých příspěvcích jsme poukázali na neúnosné antisociální kroky, kterými české vládní orgány 

přetěžují životaschopnost starší generace. Ukázali jsme tabulky narůstajícího podílu služeb ve zdravotnictví, 

které v rozporu s principem solidarity jsou stále více financovány z prostředků postiženého. Vyslovili jsme 

nezbytný požadavek, aby služby ve zdravotnictví i v sociálním a nájemním bydlení byly koncipovány na 

solidárním pochopení pro křehkou biologickou i ekonomickou situací starých lidí. Příspěvky byly diskutovány a 

dočkaly se plného souhlasu všech účastníků. 

Pro mnohé z delegátů byly překvapující informace některých zemí, ve kterých senioři požívají na rozdíl od 

nás značných benefitů, které jim umožňují splynout se společností, ale přitom té společnosti nejsou evidentně na 

obtíž. Jednání poskytlo vzácnou příležitost porovnat si životní podmínky důchodců v jednotlivých státech.  

Netvrdíme, že se chceme srovnávat rovnou s nejbohatšími státy v absolutních číslech. Zajímavá je však 

proporce ohleduplnosti a solidarity, kterou seriózní společnosti poskytují: 

- Izrael – manželé důchodci, žijící ve společné domácnosti, platí jen jedno zdravotní pojištění 

- Německo – vytvářejí se a někde již existují organizované skupiny tzv. sousedské seniorské pomoci pro 

případ nemoci, úklidu, zdravotního dozoru, nákupů apod. 

- Anglie – důchodci, kteří nedosáhnou na průměrný důchod, obdrží benefity v podobně snížených cen na 

nákupy. Navíc dostávají celoplošně příspěvky na otop v zimních měsících ve výši 240 liber/domácnost, 

mají bezplatnou dopravu po celé Anglii, bezplatný předpisů léků, bezplatné léčení, bezplatné vyšetření 

zraku, od 75 let bezplatný příjem TV a rádio 

Zpráva o jednání EURAGU v Luxembourg 
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- Lucembursko – důchodcovská organizace Amiperas má bezplatně přidělen časový prostor v Radiu 

Luxembourg 

- Německo – lokální rádiové stanice vysílají 2x měsíčně program, vztahující se k problémům seniorů 

oblastí 

Debaty dospěly ke společnému přesvědčení, že dosud duševní a fyzický potenciál seniorů, jejich 

profesionální i společenská zkušenost a morální kredity nejsou dosud v mnoha státech doceněny. Dokonce 

dospěly i k tomu, že v řadě států jsou lidé nad 65 let nepřípustně ignorováni, nevkusnými ekonomickými zákony 

často vyřazování ze společnosti a dotlačeni až na kraj bídy a zoufalství. 

V našich příspěvcích zazněla rovněž výzva, adresována jak EURAGu, tak i jeho prostřednictvím jiným 

mezinárodním organizacím pro seniory s cílem zajištění či vyčlenění finančních prostředků z evropských fondů 

pro cílovou skupinu seniorů. Za tímto účelem jsme předložili návrh k udělení silného mandátu prezidentovi 

EURAGu pro jednání s jinými evropskými organizacemi v této záležitosti. 

Prezidentovi EURAGu panu Dirk Jarré bylo předáno osobní pozvání předsedy Rady seniorů České 

republiky Dr. Pernese na 2. sjezd Rady seniorů ČR a pozvání bylo přijato. 

Miloslav Vajs, zástupce Svazu důchodců ČR v EURAGu 

 

Dne 21. května 2013 se vydalo 22 

důchodců z Pardubického kraje na 

poznávací zájezd do Brna. Cílem zájezdu byla především společenská 

návštěva pana primátora Romana Onderky. Ten nás přijal v historickém 

Rytířském sále brněnského magistrátu i přes svůj nabitý pracovní den 

(návštěva prezidenta ČR). Zde nás seznámil s historií, současností i 

budoucností 

moravské 

metropole. Přijetí 

se zúčastnil také 

pan Oldřich 

Pospíšil, předseda 

SDČR. Třešničkou na dortu byla návštěva krásné vily 

Tugendhat.  

Všichni účastníci zájezdu se shodli, že to byl den plný 

pohody, zážitků a především se zcela naplnilo heslo: „aby 

člověk nebyl sám“. 

Ing. Emil Efler, předseda KR SDČR Pardubického kraje 

V Litvínově se ve čtvrtek 23. května 2013 konaly již 26. sportovní hry seniorů. Soutěžilo 684 seniorů ze 27 

klubů – je to neuvěřitelné číslo a musíme pochválit organizaci a všechny funkcionáře i další spolupracovníky, 

kteří se o zdárný průběh těchto her zasloužili. Počasí bylo  mimořádně příznivé, právě jen ten jeden den totiž 

nepršelo a chladné počasí také nikoho od sportování neodradilo.  

Na stadionu bylo v 10.00 hodin seřazeno všech 684 soutěžících ke slavnostnímu nástupu. Přijeli senioři z 

Byli jsme se podívat v Brně … 

Sportovní hry seniorů v Litvínově mají dlouholetou tradici 
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celého kraje, a to 19 družstev z regionu SDČR Most, 1 družstvo z penzionu Most, dále družstva z Ústí n. L., 

Teplic, Bíliny, Světce, Štětí, Roudnice nad Labem a z Loun. 

Předsedkyně výkon. výboru SDČR regionu Most  - Litvínov pí. Francová poděkovala Krajskému úřadu 

Ústeckého kraje za záštitu nad touto akcí, městskému úřadu Litvínova i četných sponzorům. Jak zdůraznila, bez 

jejich finanční i věcné pomoci by se sportovní hry nemohly konat. Stadion tradičně propůjčuje město Litvínov, 

rozvoz nářadí zajišťuje městská policie, sportovní škola zapůjčila židle a stoly a velkou pomocí pro zdárný 

průběh her bylo letos i 27 studentů, kteří asistovali u jednotlivých disciplin.  

Následovaly zdravice hostů – náměstkyně hejtmana pí. Vaňkové, předsedy komise pro zdravotnictví a 

sociální otázky p. Czenka, 1. místostarostky Litvínova pí. Sedláčkové a místopředsedkyně Svazu důchodců 

České republiky pí. Němcové. Pí. Francová poté prohlásila 27. sportovní hry seniorů za zahájené. 

Jako správní sportovci začali soutěžící senioři společnou rozcvičkou. Následoval  kulturní program, který 

také připravili sami soutěžící: Horní Jiřetín – cvičení s kužely, Štětí – hold olympiádě s pochodní a olympijskými 

kruhy, ženy z Loun tančily se šátky, zpestřením bylo pouštění balonků z pytlů a vystoupení klaunů – bavili se 

nejen soutěžící, ale i diváci na tribuně.  

A pak už podle pečlivě připravených plánů začalo zápolení v zajímavých disciplinách – odhad váhy 

břemene, hod míčkem do kbelíku, hod míčkem do koše na tyči, hod kroužků na tyč, ruské kuželky, petang, běh s 

míčkem na tenisové raketě, hod šipek na terč, převážení břemene na kolečku a střelba míčkem na hokejovou 

branku. K dobré pohodě při soutěžení přispíval krásnými melodiemi i senior-harmonikář, mnozí si s ním i 

zazpívali nebo i zatančili.  

Vítězem sportovních her se stalo družstvo seniorů z Horního Jiřetína, které získalo putovní pohár. Ten 

věnuje starosta obce Horní Jiřetín. Na 2. místě se umístilo družstvo seniorů z Meziboří a na  3. místě družstvo 

seniorů Českých drah, všichni z regionu Most.  Úspěšný 27. ročník sportovních her seniorů v Litvínově skončil 

vyhlášením dalších výsledků, předáním medailí, diplomů a věcných cen. Jak mi nakonec prozradil předseda 

Krajské rady Svazu důchodců ČR Ústeckého kraje a zakladatel tohoto sportovního klání seniorů pan M. Draxl, 

největším uspokojením všech sportovců i funkcionářů a organizátorů je každoročně se zvyšující počet 

soutěžících a chuť všech seniorů zapomenout na různé bolístky a zákonité neduhy přicházejícího stáří, mít 

možnost pobavit se s přáteli a vrstevníky a těšit se na setkání v příštím roce. Vedení Svazu důchodců České 

republiky oceňuje dlouholetou a příkladnou aktivitu  krajského funkcionářského kolektivu, protože zcela 

naplňuje svazové heslo „Důchodci důchodcům, aby nikdo nebyl sám“.  

Hana Němcová, místopředs. Svazu důchodců ČR 

 

V Královéhradecké krajské radě SDČR možnost sportování seniorů plánují a 

podporují již delší dobu. Příkladem byly Zimní sportovní hry v Nové Pace, které se 

uskutečnily dne 14. 2. 2013 v Nové Pace a byly velmi úspěšné. Psali jsme o nich ve Zpravodaji č. 4.  

Následují 1. sportovní hry seniorů Královéhradeckého kraje, které se uskutečnily ve Skvrňanech ve středu 

5. června 2013 a ve velkém stylu – hlavní organizátorka pí. Hana Svobodová ze zdejšího Klubu důchodců a pan 

starosta obce Vladimír Futera přivítali na tři stovky účastníků tohoto historicky prvního sportování seniorů v 

Královéhradeckém kraji..  Zajištění akce bylo perfektní, nálada výborná, soutěžní discipliny velmi 

zajímavé. Soutěžící byli rozděleni do věkových kategorií do 75 let a nad 75 let a soutěžili v discgolfu, v 

tělocvičně základní školy probíhala přehazovaná družstev i flaškovaná, na dvoře Dělnického domu byla 

improvizovaná střelnice, v domě sociálních služeb pak byl běh v bazénu, kuželky, stolní tenis i výuka seniorů s 

hůlkami Nordic Walking. Nezapomnělo se ani na zdravotnický dohled členů Červeného kříže a účastníci si 

mohli nechat změřit fyzickou kondici a tělesný tuk. V doprovodném programu se představil nejstarší účastník 

Mistrovství Evropy v trialu Karel Veyer na motocyklu, nadšený sportovec Ing. Soukup vystavil svoji sbírku 

trofejí z mnoha evropských a světových závodů veteránů v lehké atletice.  

Další senioři sportovali 
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Po vyhlášení výsledků soutěží následoval pódiový program klubů z Úbislavic, z Čermné nad Orlicí a ze 

Skřivan.  

Sportování seniorů sledovali významní hosté – předseda Rady seniorů ČR Dr. Pernes, vedoucí krajské 

poradny RSČR HK prof. RNDr. PhMr. Solich a předseda královéhradecké Krajské rady Svazu důchodců ČR 

Ing. Groh a býv. reprezentantka ve stolním tenise paní Uhrová, která byla hlavní rozhodčí v této soutěži.  

Podporu v organizaci těmto seniorským hrám poskytli starosta obce p. Futera, ředitel domu sociálních služeb 

pan Ing. Štefán a vedoucí kulturního střediska paní Ludvíková, za finanční podporu patří poděkování Krajskému 

úřadu v Hradci Králové a městu Nový Bydžov. 

Není až tak důležité, kdo zvítězil a kdo nevyhrál. Ve Skřivanech totiž senioři dokázali, že nechtějí jen 

posedávat na lavičkách v parku či doma u televize, ale svojí aktivitou v kolektivu vrstevníků jdou příkladem nám 

všem. 

podle článku v Době seniorů zpracovala redakce Zpravodaje 

Neodpustím si na závěr článku poznámku – i když Ústřední rada SDČR i já osobně jsme byli předsedou 

KR SDČR Ing. Grohem o přípravě letních sportovních her ve Skřivanech informováni v předstihu, je škoda, že 

jsme se o uskutečnění tak významné sportovní i společenské akce dočetli až v článku redaktorky měsíčníku 

Doba seniorů paní Lenky Desatové.  

Totéž se opakuje i při přípravě 2. pražských sportovních seniorských her, které budou 12. září 2013 od 9.00 

hod. ve sportovním areálu ZŠ Botičská v Praze 2. Senioři budou soutěžit v chůzi, běhu, hodu na koš, přeskocích 

švihadla, hodu do dálky, v hodu na plechovky, v kuželkách, ve slalomu s pingpongovým míčkem a v hodu 

medicinbalem. Soutěž je pro příchozí seniory otevřená, podmínkou účasti je pouze sportovní oděv a sportovní 

obuv na tartanový povrch. 

Ačkoliv při každém zasedání Ústřední rady SDČR apeluji na předsedy našich krajských rad a prosím o 

zasílání příspěvků pro  web stránky www.sdcr.cz  i pro  náš  Zpravodaj ať o akcích již uskutečněných, či hlavně 

o  těch připravovaných, stále jsou mnohé krajské rady SDČR i jejich organizace, od kterých informace nemáme 

téměř žádné. 

Je to škoda, protože bychom rádi naši členskou základnu ve větší míře informovali, jak pracují a čím žijí 

důchodci v celé republice. Opravdu se můžeme široké veřejnosti pochlubit, jak v různých koutech naší vlasti 

aktivní důchodci jsou a mohou jít příkladem i těm mladším spoluobčanům.  

Hana Němcová, místopředsedkyně SDČR 

Krajská rada Svazu důchodců České republiky, o.s. Středočeského kraje, vyhlašuje 

vítěze 3. kola fotosoutěže 2013 „Jaro v přírodě očima seniorů“ 

Vážení čtenáři našeho webu a zájemci o fotografování, 

s radostí mohu oznámit, že 3. kolo fotosoutěže 2013 „Jaro v přírodě očima seniorů“ 

bylo opět úspěšné. Děkuji všem autorům a autorkám za krásné fotografie, které do soutěže poslali.  

Soutěž jsme vyhlásili ke 20. dubnu 2013 a do uzávěrky 20. června 2013 došlo celkem 168 vesměs 

kvalitních fotografií. Porota Krajské rady Svazu důchodců ČR, o.s. Středočeského kraje v úzké spolupráci s 

dvojicí mladých profesionálních fotografů měla opět velké dilema vybrat ty nejlepší.  

Téma „Jarní příroda se probouzí“ 

1. místo Stanislav Vojíř, Nové Dvory – fotografie „Kvetoucí broskvoň“ 

2. místo Anna Dostálová, Plzeň -  fotografie „Kostel shlížející se ve vodní hladině“   

3. místo Věra Boštičková, Kladno - fotografie „Jaro na vsi – kaplička“ 

Kdo vyhrál ve 3. kole fotosoutěže 

„Jaro v přírodě očima seniorů“? 
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Téma „Senioři vítají jaro“ 

1. místo Ing. Jiří Šrubař, Praha - fotografie „Zachyť tu krásu“ 

2. místo Libuše Doušová, Lidice - fotografie „Radost“ 

3. místo Truda Prousková, Mariánské Lázně -  fotografie „Odpočívající turista“ 

Zvláštní cenu předáme Ing. Zuzaně Štěpánkové z Prahy za soubor fotografií z jarní přírody i za fotografie 

„Prvomájový turista“. Je to vzpomínka na kamaráda-seniora, který se i přes vážné onemocnění do poslední 

chvíle nevzdával aktivní turistiky.  

Jména výherců a vítězné fotografie zveřejníme v srpnovém čísle měsíčníku Doba seniorů, který je 

mediálním partnerem celé fotosoutěže 2013. 

Do užšího výběru postoupily fotografie od dalších autorů a autorek: 

Helena Čiklová - soubor fotografií z jarního výletu na Cvilín, Marta Šlinská – soubor fotografií z jarní 

přírody a soubor fotografií z náročného výstupu v horském terénu, dále  Václava Sladovníková – fotografie 

seniorky pod rozkvetlou třešní a fotografie s bílým čápem na zelené louce. Krásné jsou fotografie tulipánů od 

Josefa Dupala, fotografie prvních jarních skalniček Evy Krejčíkové i zajímavá je fotka Stanislava Vyhlídky – 

senior s vnoučaty na dětském lesním lanovém pavouku. Kvetoucí kaktusy Dagmar Dundrové zasluhují obdiv a 

fotografie Petra Pelikána naopak prezentují rozkvetlou zahradu.  

Na podzim 2013 a v prvních měsících r. 2014 uspořádáme z cca 100 fotografií všech čtyř kol putovní 

výstavu, podrobnosti uveřejníme také na níže uvedených web stránkách i v měsíčníku Doba seniorů.   

Všem výhercům upřímně blahopřeji a na předávání cen pošlu vítězům pozvánku, termín vzhledem k 

prázdninám upřesním e-mailem.  

Děkuji touto cestou sponzorům, kteří nám zatím do všech tří kol fotosoutěže poskytli kvalitní ceny. Těší mě 

i zájem dalších sponzorů o naši fotosoutěž, takže budeme s nějakými jinými tématy pokračovat i v r. 2014.  

Poslední – už 4. kolo fotosoutěže 2013 na téma „Léto v přírodě očima seniorů“ - bude od 20. července do 

20. září 2013 a propozice uveřejníme opět na našich web stránkách www.sdcr-stc.estranky.cz v rubrice 

„fotosoutěž“. 

Vítám, že se fotosoutěž rozšířila do všech krajů České republiky a že se nám i další aktivní senioři v 

nejbližší době pochlubí svými „úlovky beze zbraní“. Můžete mi napsat na e-mail fotosoutez.krsdcr@seznam.cz 

Váš postřeh, radu nebo nabídnout i možnou spolupráci při další plánované fotosoutěži v r. 2014. Na shora 

uvedeném webu máme k tomu rubriku „ohlasy na fotosoutěž“.  

Přeji všem milovníkům krásných fotografií a přátel přírody příjemné prázdninové dny a hezkou dovolenou 

a věřím, že zájem seniorů o naši fotosoutěž bude trvat i nadále. 

Hana Němcová, místopředsedkyně Svazu důchodců ČR 

Celý tento článek i s fotografiemi (které nezveřejňujeme kvůli omezenému místu ve Zpravodaji) najdete na 

internetu na tomto odkazu: http://www.sdcr-stc.estranky.cz/clanky/fotosoutez/fs_3kolo_vitezove.html 

Vedení Svazu důchodců České republiky vyslovuje poděkování všem členkám a 

členům našich členských organizací, kteří okamžitě zorganizovali nezištnou pomoc při 

úklidu a likvidaci následků při letošních povodních. V mnoha organizacích SDČR se spolu 

s představiteli obcí a měst zapojili do organizování peněžních i věcných sbírek.  

Např. v Ústeckém kraji se konkrétní pomoc našich členů ve spolupráci s magistrátem 

města Most soustředila na vybranou postiženou obec, přidaly se další členské organizace 

Povodně 2013 a okamžitá nezištná pomoc důchodců 
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SDČR v Brňanech, Bečově i Horním Jiřetíně. Ve spolupráci s místní radnicí v Meziboří pomohli naši členové 

finanční částkou, další organizace v regionu Most-Litvínov zasílají dárcovské SMS, přidali se spolupracující 

senioři z Českých drah, mnozí naši aktivní členové dle svých možností pomáhají i nadále individuálně. 

Ve Středočeském kraji členové místní organizace Svazu důchodců ČR ve Slaném, která má 180 členů, 

poslali na pomoc okamžitě 180 lahví balené pitné vody, ve 3. MO SDČR Kladno přispěli na Pomoc v tísni 1.000 

Kč a jedna jejich (podle přání nejmenovaná) členka přidala osobně 2.000 Kč. V Nových Dvorech u Kutné Hory 

členové spolu s Obecním úřadem a Diakonií v Hradci Králové pomohli zorganizovat sbírku hmotné pomoci. V 

Kamýku n. Vlt. naši členové a členky obětavě pomáhali ihned při povodňových hlídkách a hlavně při úklidu a 

následném odstraňování škod, protože i tuto obec povodeň postihla. Jak to v Kamýku n. Vlt. při letošní velké 

vodě vypadalo, vyfotografovala naše členka pí. Helena Krůtová. Další články o jejich pomoci najdete na  

www.sdcr-stc.estranky.cz a  http://senior-kamyk.webnode.cz 

V kraji Vysočina členové našich organizací hromadné sbírky 

neorganizovali, ale kdo mohl, okamžitě přiložil ruku k dílu. 

Individuálně se také připojovali k věcným sbírkám Diakonie, nebo 

v obcích, postižených povodní, ihned pomáhali při odstraňování 

nánosů bahna a vody při úklidu v rámci sousedské výpomoci  

Jak je vidět nejen z těchto kusých informací, důchodci mají 

srdce na pravém místě a okamžitě pomáhají, kde je potřeba. 

Informace z dalších krajů zatím nemám, proto věřím, že se mi 

ozvou i další funkcionáři z ostatních krajů.  

Naši členové většinou považují okamžitou pomoc jako 

samozřejmost a často o tom ani nemluví. Máme svazové heslo 

„Důchodci důchodcům, aby člověk nebyl sám“, a opravdu u nás platí, že kdo rychle dává, dvakrát dává. Za to 

patří všem obětavým a solidárním českým důchodcům naše poděkování.  

Hana Němcová, místopředsedkyně Svazu důchodců ČR, foto: Helena Krůtová (Kamýk nad Vltavou) 

V květnu 2013 jsme se rozloučili s paní Evou Chmátalovou z Pardubic, zemřela ve 

věku 77 let. I přes zákeřnou nemoc, kterou statečně překonávala, pracovala obětavě v Krajské 

radě SDČR Pardubického kraje i v místní organizaci SDČR. 

Čest její památce.         Ing. Adolf Matyska 

 

Dne 19. července 2013 zemřel náhle pan Miloslav Draxl, člen Ústřední rady Svazu 

důchodců ČR a dlouholetý předseda Krajské rady Svazu důchodců ČR v Ústeckém kraji. 

Odešel ve věku nedožitých 84 let. Motto na parte vystihuje v plné míře jeho osobnost: 

„Nezemřel, kdo celý život obětoval druhým a zbudoval si v jejich srdcích mohylu lásky a vděčnosti.“ 

Pan Draxl se celý svůj život věnoval nejprve práci s mládeží a sportu, v seniorském věku byl aktivním 

předsedou KR SDČR v Ústeckém kraji a zakladatelem letních sportovních her seniorů – v květnu letošního roku 

se ještě aktivně podílel na organizování již 26. ročníku sportovních her seniorů v Litvínově.  

Čest jeho památce.       Ústřední rada Svazu důchodců ČR 

Odešla dlouholetá obětavá funkcionářka 

Smutná zpráva z Ústí nad Labem 
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Byla významnou funkcionářkou v místní organizaci Svazu důchodců Mariánské Lázně, 

jednou z jejích zakladatelek a jako předsedkyně kulturní komise a později místopředsedkyně 

organizace se značně podílela na zpříjemnění života seniorů ve městě. 

Byla iniciátorkou všech akcí pořádaných organizací pro naše seniory. Pro svoji dlouholetou a odpovědnou 

činnost byla mezi svými vrstevnicemi velmi oblíbená. Právem byla jako jedna z mála v republice oceněna 

celostátním vyznamenáním a při příležitosti setkání s krajským hejtmanem čestným uznáním Karlovarského 

kraje. 

Ač sama nemocná navštěvovala choré seniorky doma i v nemocnici, a tím zmírňovala jejich utrpení. V paní 

Anně Kučerové odešla velmi dobrá občanka našeho města. 

Čest její památce.     Karel Lokajíček, předseda MO SDČR Mariánské Lázně 

 

Paní Mgr. Marie Dlouhá, která v červnu oslavila 80. narozeniny, má ve svém věku 

energie na rozdávání a nikdo by jí tak úctyhodný věk nehádal. Patří mezi zakládající 

členky Svazu důchodců ČR, v současné době je místopředsedkyní městské organizace 

SDČR v Příbrami a členkou středočeské krajské rady.  

Paní Mgr. Věra Hálová, která v červnu oslavila své 75. narozeniny, je také velmi 

aktivní funkcionářka a je v současné době předsedkyní místní organizace SDČR ve Slaném. 

Jubilantkám přejeme do dalších let hodně zdraví a osobní pohody a věříme, že jim i nadále vydrží elán i 

radost z dobře vykonávané práce ve prospěch důchodců.  

Zora Karausová, jednatelka KR SDČR Stč. kraje 

V srpnových dnech r. 2013 oslavila úctyhodné 103. narozeniny nejstarší členka Svazu 

důchodců České republiky paní Helena Neškrabalová z Mariánských Lázní. Přátelé a 

přítelkyně z místní organizace SDČR v Mariánských Lázních na svoji Helenku nezapomínají a 

navštěvují ji pravidelně i nyní, když už není aktivní funkcionářkou. Paní Neškrabalová patří 

mezi zakládající členky organizace, kde pracovala aktivně dlouhá léta v sociální komisi a díky 

své životní vitalitě se ještě ve svých 100 letech zúčastnila turistické vycházky v okolí 

Mariánských Lázní. Nyní žije v domově pro seniory, ale zájem o dění ve své organizaci 

neztrácí.  

Vedení Svazu důchodců ČR blahopřeje této své nejstarší člence k jejím 103. 

narozeninám a děkuje jí za její dřívější dlouholetou obětavou práci ve prospěch důchodců.   

Přejeme paní Heleně Neškrabalové do dalších let hodně spokojenosti, osobní pohody, 

zdravíčka i stálého zájmu o život kolem sebe. A přání nakonec – kéž bychom mezi námi 

měli co nejvíc takových moudrých a věrných členů a členek. 

Hana Němcová, místopředsedkyně Svazu důchodců ČR 

Vzpomínka na osobní setkání -  v srpnu 2012 jsme paní Neškrabalové přijeli osobně 

blahopřát k jejím už tehdy úctyhodným narozeninám a překvapila nás svým životním optimismem a vitalitou. 

Reportáž z této návštěvy včetně barevných fotografií jsme uveřejnili v zářijovém čísle Doby seniorů (ročník 

2012).             Hana Němcová 

Odešla paní Anna Kučerová 

Naše oslavenkyně 

Blahopřejeme nejstarší člence SDČR k narozeninám 
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Do tohoto čísla Zpravodaje se sice již žádné články nevejdou, ale nemusíte zoufat!  

V příloze, kterou jsme nazvali „Co se nevešlo do Zpravodaje č. 5“, najdete zejména 

příspěvky z různých základních organizací SDČR napříč celou republikou.  

 

 

Redakční rada přeje 

všem členům SDČR a čtenářům Zpravodaje 

 krásnou dovolenou, pohodu a zdraví! 

 

Zpravodaj SDČR, o.s. – čtvrtletník. Pro své členy vydává SDČR, o.s. 

Číslo 5 připravili členové redakční rady a autoři, kteří odpovídají za obsahovou i jazykovou stránku svých 

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

Upozornění 


