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Vážení přátelé, 

už delší dobu se zamýšlím nad web stránkami Svazu důchodců ČR i obsahem 

Zpravodaje SDČR, jaké aktuality uvádět, co zlepšovat, které rubriky přidat nebo které 

aktualizovat tak, aby toto naše internetové médium nebylo jen pouhou kronikou, ale bylo plně funkční ve 

prospěch celostátní organizace. Webové stránky SDČR www.sdcr.cz navštěvuje trvale průměrně už téměř 10.000 

čtenářů měsíčně a mám časté dotazy, jaké možnosti aktivit naše organizace důchodcům nabízejí, kde se mohou 

přihlásit noví zájemci o členství, atd. atd. 

Jednou z možností, jak ještě více zpřístupnit informace o činnosti českých důchodců, jsou v jednotlivých 

organizacích připravované a plněné či upravované plány práce na jednotlivá čtvrtletí či pololetí. Víme, že tím 

zvou své členy v dostatečném předstihu na různé besedy, přednášky, zábavná odpoledne, různé soutěže, na 

veselé i vážné sportovní zápolení, turistiku, zájezdy nebo i na společné dovolené. Těch možností a nápadů je 

velmi mnoho a zveřejnit takové plány dost často pomáhá i při zájmu nových členů do našich řad.  

MO SDČR ve Žďáru n. Sáz. je jednou z mnoha organizací, která je krásným příkladem obětavé práce 

funkcionářů a trvalým plánováním aktivit na nejbližší období. Nyní mě zaujal jejich „Informační leták“, který 

rádi uveřejňujeme i v příloze „Co se nevešlo do Zpravodaje č. 5“.  

Proto nabízíme dalším organizacím SDČR, které chtějí svoje plány práce také na webu www.sdcr.cz 

zveřejňovat, že mi je mohou jako samostatnou přílohu v předstihu posílat na mail clanky.sdcr@seznam.cz nebo 

přímo na moji e-mail adresu nemcova.sdcr@seznam.cz. Na webu www.sdcr.cz můžeme uveřejňovat i měsíční 

informativní letáky tak, jak to děláme již několik let v případě MO SDČR Frýdek-Místek v rubrice 

Moravskoslezský kraj s jejich pravidelným Informátorem.  

Mnohé organizace by mohly i navzájem spolupracovat, protože web stránky nebo Zpravodaj SDČR nemusí 

být neustále jen popisnou „kronikou“ kdo kde a kdy byl a co pěkného viděl a zažil. Už několikrát jsem takovou 

možnost nabízela při jednání předsedů krajských rad na Ústřední radě SDČR, ovšem odezva je zatím malá. 

Věřím, že se v mnoha našich organizacích najdou dopisovatelé, s kterými můžeme přímo spolupracovat a kteří 

nám budou se souhlasem výboru organizace posílat na shora uvedené e-mail adresy co nejvíce článků i fotografií 

o činnosti. 

Důchodci důchodcům, 

aby člověk nebyl sám. 

 

Co můžeme ve Zpravodaji SDČR a na 

web stránkách společně zlepšovat? 
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Vím, že posíláte hodně příspěvků do místních, oblastních nebo krajských novin, některé organizace 

vydávají vlastní Zpravodaje, jenomže to čte pouze malý okruh čtenářů. Často píšete i do měsíčníku Doba seniorů 

a mnozí si stěžujete, že Vám články redakce nevytiskne. V Době seniorů si kvůli omezené kapacitě stránek 

šéfredaktor vybírá jen akce opravdu aktuální a odmítá, aby Doba seniorů byla také „kronikou“. Věřte, tu 

zkušenost s ním mám také, také musím zvažovat, který příspěvek je pro Dobu seniorů vhodný a aktuální.  

Proto dávám na úvahu všem, kteří chcete s tiskovou komisí SDČR spolupracovat – pošlete mi  majlíkem 

zároveň kopie i těch příspěvků, které požadujete uveřejnit v místních či dalších médiích. Na příp. úpravě či 

korektuře se spolu dohodneme, nikdy bez vědomí autora příspěvky neupravujeme nebo nekrátíme. Vždy si za 

pravdivost příspěvku ručí autor, rovněž tak za fotografie, proto články uvádíme s plnými jmény nebo názvy 

organizací, nebo odkud byly se souhlasem články převzaty. 

Vážení funkcionáři i členové v jednotlivých organizacích – dávejte svými příspěvky na webových 

stránkách SDČR široké veřejnosti povědomí o tom, jak čeští důchodci žijí, jak se sdružují v kolektivech 

vrstevníků, jaké mají zájmy a co by chtěli a mohli ještě pro spokojenost svých přátel nezištně vykonat. 

Vyvrátíme tím špatný obraz o důchodcích, který nám tolik let naprosto zkresleně a jednostranně vnucují různá 

média a televize. Přece se už proti záplavě různých štvavých a zkreslujících webů a blogů musíme konečně začít 

bránit a posilovat mezigenerační solidaritu. Webové stránky www.sdcr.cz a Zpravodaj SDČR nám k tomu s Vaší 

spoluprací určitě pomohou. 

Hana Němcová, místopředsedkyně SDČR a předsedkyně tiskové komise SDČR 

 

 
SVAZ DŮCHODCŮ 

ČR 

1. místní organizace 

Žďár nad Sázavou  
 

 

Vážení senioři, 

přejeme vám pevné zdraví, abyste se mohli společně bavit, nebo poučit při akcích, jejichž přehled vám 

předkládáme. Pokud si z nabídky vyberete, rádi se s Vámi setkáme. 

Základní informace : 

1. Služba v našem Informačním centru Dolní č. 165, 2. posch., dveře č. 304 je každé úterý od 8.30 

do 9.30 hod. 

2.Ceny zájezdů jsou dvojí : pro členy a ostatní. Berte si proto k přihlašování členské průkazky, číslo 

telefonu a  k pobytovým zájezdům také občanský průkaz. Prosíme vás, abyste k přihlašování na zájezdy brali 

sebou pokud možno odpočítané peníze 

3. Na zájezd do Kudowy Zdróje odjíždíme od hlavního nádraží, stan. č. 5, na ostatní zájezdy od prodejny AUTO ... (býv. Mototechny).. 

4.Vstupné do navštívených objektů při zájezdech není zahrnuto v uvedené ceně zájezdu 

5. Stornovací podmínky platné od roku 2009 jsou k dispozici v našem Informačním centru. 
 

 

Zájezdy jednodenní - stručný popis akce 
Datum 

odjezdu 

Hod. 

odj. 

Cena 

Kč/člen 

Cena 

Kč/ost. 

Datum 

přihlášek 

Žleby (zámek), Golčův Jeníkov (muzeum-výstava 

obrazů, kostel Františka Serafínského)  

Vede Ema Mrkosová, tel. 736 145 271 

12.9. 8.00 120,- 170,- 6.8. 

INFORMAČNÍ LETÁK na 2. pololetí 2013 

 pro členy 1. MO SDČR Žďár nad Sázavou 
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Jindřichův Hradec (muzeum-Krýzovy jesličky, 

zpívající fontána), Stráž nad Nežárkou (Ema 

Destinová), Humpolec (prohl.města). Vede 

J.Novotný, tel. 731 106 573 

19.9. 7.00 

 

200,- 

 

250,- 13.8. 

Hořice (galerie soch,Masarykova věž 

samostatnosti), Holice (muzeum Afrika na 

dosah), Chlumec (památník bitvy 1866), Vede 

Vlasta Brhelová, tel. 723 414 721 

26.9. 7.00 170,- 220,- 20.8. 

Kudowa Zdrój, Polsko (nákupní zájezd )  

Vede Ing. Ivan Krňanský, tel. 721 654 205 
10.10. 6.00 200,- 250,- 10.9. 

 

Pobytové zájezdy : 

-  Orlické Záhoří - 20.-27.7.2013, odjezd v 7 h. (po příjezdu MHD) od prodejny Auto … 

-  Orlické Záhoří - 24.-31.8.2013, odjezd v 7 h. (po příjezdu MHD) od prodejny Auto ….  

Vede P.Domesová, tel. 732 357 330. Ještě máme několik volných míst. Zájemci přihlaste se co 

nejdříve!  

- Chorvatsko : asi týden před odjezdem  obdrží účastníci od cestovní kanceláře 101 ZEMEK na svou 

adresu písemné informace o odjezdu.  

- Maďarsko – 30.9.-2.10.2013, odjezd v 7 hod. (po příjezdu MHD) od prodejny Auto … 

Táborák na Piláku  bude 20. září od 15 hod.  Sejdeme se s harmonikou a písničkami, my zajistíme 

víno a burčák, vy  si přineste dobroty na opékání, dobrou náladu a přenosné židle - pokud je máte.  

Mezinárodní den seniorů budeme letos slavit v sobotu, 5.10.2013 od 14 hod. ve velkém sále 

sokolovny,  vstupné 20 Kč. Vezměte si sebou členské průkazky. K tanci a poslechu hraje hudba Jana 

Vencelidese. Občerstvení a bufet zajištěn.  

Taneční večer ve velkém sále sokolovny se koná v sobotu, 9. 11. 2013 od 16 do 21 hod. Hraje 

p. Stanislav Sejkora. 

Silvestrovské setkání uskutečníme v sobotu, 28.12.2013 od 18 do 24 hod. ve velkém sále sokolovny. 

Hraje hudba Jana Vencelidese, vstupné 70 Kč. Můžete pozvat i své přátele, kteří nejsou členy SDČR. 

Nápoje zajištěny. 

Turistické vycházky pro stálou oblibu budou pokračovat i na podzim. Jejich rozvrh bude v srpnu včas 

vyvěšen na našich vývěskách. 

Zájezdy do Horáckého divadla v Jihlavě:  přihlášení abonenti zaplatí do  10. 9. 2013 doplatek a 

vyzvednou si permanentky. Bližší informace sledujte na našich vývěskách. 

Školení na počítačích :   Zájemci, přijďte na informační schůzku 24.9. v 9.00 hod. do našeho 

Informačního centra, dveře č. 304 

Podvečery s videem : promítání videozáznamů z poznávacích cest v Klubu seniorů v místnosti č. 304 

vždy v úterý od 16.30 hod. v těchto dnech : 8.10., 22.10., 5.11. a 19.11. 2013. Program bude 

uveřejněn předem na vývěsce u dveří 305.  Promítají a průvodní slovo mají Z. a M. Benešovi a další.  

Aktuální informace sledujte na našich vývěskách a v Novinách žďárské radnice. 
 

Potěší nás, když si něco z naší nabídky vyberete a rádi se s Vámi na některé akci setkáme.  Výbor MO  

 

Celodenní putování členů Svazu důchodců ČR - Klubu seniorů Most č. 2 se opět na 100% vydařilo. K 

pohodě přispělo perfektní zajištění této akce paní Vonáškovou a Marešovou i ochota a bezpečná jízda pana 

řidiče Petra Weinara. Výlet s cílem v Německu nebyl náročný na počet kilometrů, ale na vstřebávání všech 

MOST – Klub seniorů č. 2 v akci 
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dojmů a pocitů. Autobusový přesun z Mostu do Děčína byl skoro bleskový. Děčín nás uvítal majestátním 

zámkem a čekající výletní lodí. Dvouhodinová plavba přes Hřensko do lázeňského městečka Bad Schandau byla 

velmi příjemná. Jásající májová příroda na březích Labe, osvěžující větřík a lodní občerstvení, to vše přispělo k 

pohodové konverzaci účastníků zájezdu. 

Bad Schandau nabídl mnoho možností - výhled na okolí z 

50m rozhledny, postavené v roce1904 Rudolfem Sendingem, 

prohlídku evangelicko-luteránského kostela sv. Johanna, 

posezení v lázeňském parku či na starobylém náměstí, 

prozkoumání lázeňských domů a obchůdků. 

Dojmy jsme si stačili předat cestou autobusem do cíle 

putování. Impozantní hrad - pevnost z 16. století Königstein 

svou velikostí, rozlehlostí a mohutností přímo šokoval. Z 

parkoviště se pevnost tyčila do nebes. Důmyslně zbudované 

výtahy nás vyvezly do srdce opevnění. Ženy se kochaly 

výhledy do okolí, muži obdivovali technické zázemí hradu, 

sloužícího původně jako pevnost pro uložení saského pokladu. 

Závěrem cesty se všichni shodli na tom, že sice máme 

mnohem lepší pivo, ale závidíme Němcům čistotu a upravenost jejich měst a krajiny. 

Ludmila Blumenthalová, region.org. SDČR – klub seniorů Most č. 2 

 

Kulturní komise při MO SDČR Mariánské Lázně uspořádala dne 24. května 2013  další zájezd  za 

poznáním zajímavostí v našem okolí.  

Tentokrát jsme navštívili  hrad a zámek v Horšovském Týně a mohli obdivovat nejen jeho rozlohu, ale i 

úpravnost a bohatost. I další zastávka v Horšově, kde jsme si prohlédli kostel, byla poučná. Výborný průvodce 

nám zajímavě vyprávěl o historii Horšova i Horšovského Týna.  

Na zpáteční cestě jsme se zastavili na zámku v Boru u Tachova. Jeho oprava bude trvat ještě nějaký čas, my 

jsme se potěšili zde instalovanou výstavou kostýmů z filmových pohádek a vyzkoušeli svou zdatnost výstupem 

na věž. Zájezdu se zúčastnilo 49 osob na přes nepřízeň počasí se všichni vrátili v dobré náladě a  za příjemně  

strávený den děkovali vedoucí zájezdu paní Janě Drašnarové. 

Karel Lokajíček, předseda MO SDČR  Mariánské Lázně 

Máme za sebou výroční členskou schůzi. Po náročné přípravě, hlavně hledání prostor pro velké množství 

našich členů,  se nám ji podařilo uskutečnit v březnu  2013.  

Schůze začala vystoupením 

čtyřiceti žáků naší družební ZŠ, které 

trvalo asi půl hodiny. Pak došlo k 

nejslavnostnější části programu – 

gratulaci těm, kteří v roce 2013 dovrší 

75, 80 a po osmdesátce každý rok 

svého života. Nejstaršímu je 92 let. 

Všem 23 jubilantům popřál osobně pan 

starosta, předal jim dárkové balíčky, 

naše paní předsedkyně kytičky a nastal 

Mariánskolázeňští důchodci v Horšovském Týně 

Co nového v MO SDČR v Mikulově? 
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slavnostní přípitek. Bylo to milé, dojemné a mnohem slavnostnější než dříve zavedená praxe gratulačních 

návštěv v domácnostech. 

Druhým vrcholem schůze bylo ukončení prvního ročníku „Naší univerzity třetího věku“. Jednadvacet 

nejpilnějších frekventantů dostalo hodnotné diplomy, byli velice překvapeni, protože nic takového nečekali, 

prostě jen navštěvovali to, co je zajímalo.  

Teprve potom následovala pracovní část schůze s obvyklou náplní. Letos 

nebyla volební, takže vše proběhlo stručně a jasně při malém občerstvení. Schůze 

byla zakončena volnou zábavou včetně tance při živé hudbě. Současně ve vedlejší 

místnosti probíhal individuální kontakt zainteresovaných členů výboru s 

přicházejícími členy, kteří se přihlašovali na zájezdy, výlety a jiné plánované akce 

a dle možnosti i platili i zálohy, aby se na ně vůbec dostalo místo. Největším 

přínosem bylo, že lidé přicházeli s vlastními návrhy co a jak uskutečnit, jak 

pomohou atd. Takže už plánujeme i na rok 2015, letošek je přeplněn a rok 2014 

rámcově naplánován. 

Od ledna 2013 pokračujeme ve 

vzdělávacích cyklech:  Energie těla (přednášky i 

cvičení), Architektura a umění v našem městě 

(besedy, vycházky), Cestopisné přednášky, 

Právní a finanční gramotnost důchodce. Nově 

jsme zahájili Trénink paměti (1o dvouhodinových lekcí se cvičením). 

Uskutečnili jsme už tři exkurze - do ZUŠ s následnými návštěvami koncertů, 

do nově přestěhovaného Domu dětí a mládeže a také do příspěvkové 

organizace Srdce v domě v nedaleké Klentnici. Všechny exkurze byly velmi 

zdařilé, byli jsme vřele přijati i dojati, dozvěděli jsme se velmi mnoho, navázali 

nová přátelství a reciproční vztahy. Podnikatelé a organizace ve městě nás zvou 

na exkurze a cítí se téměř dotčeni, že jsme u nich ještě nebyli nebo že se k nim 

dostaneme až v r.2014, jak máme již na letošek nabitý program. 

V letním období budou převažovat výlety, ale o zkušenostech s nimi vás 

budeme informovat zase až příště. 

Text: Dobromila Vlčková, MO Svazu důchodců ČR Mikulov, foto: Jitka Švecová 

 

Dne 25. dubna 2013 uspořádala 3. MO Svazu důchodců ČR v Kladně ve 

spolupráci s Krajskou radou seniorů Středočeského kraje zájezd na vojenské letiště 

v Čáslavi, a tohoto zájezdu se zúčastnili i někteří členové Čs. obce legionářské Kladno.  

Nejprve jsme byli pozváni ke krátké prezentaci letiště. Dozvěděli jsme se, že počátky vojenské letecké 

základny se datují od 31. srpna 1958. Od 12. března 1999 je 4. základna taktického letectva začleněna do 

integrovaného systému protivzdušné obrany NATINADS (NATO Integrated Air Defence System - Integrovaný 

systém protivzdušné obrany).O tom, že základna stanovené úkoly plnila úspěšně, svědčí udělení historického 

názvu „ZVOLENSKÁ.“ Tento název byl tradičně udělován nejpřipravenějšímu stíhacímu leteckému útvaru – 

přímému nositeli bojových tradic 1. československého samostatného stíhacího leteckého pluku. Dne 1. prosince 

2003 se 4. základna taktického letectva Čáslav přejmenovala v rámci reorganizace a reformy Armády České 

republiky na 21. základnu taktického letectva Čáslav. V témže roce byla zahájena přestavba základny na 

základnu standardního typu NATO. V roce 2004 zahájili příslušníci základny přeškolovací kurz na nový 

nadzvukový letoun švédské výroby JAS-39 Gripen a dne 18. dubna 2005 přilétlo prvních šest nadzvukových 

letounů JAS 39 Gripen C. Dne  26. dubna 2005 se uskutečnil  slavnostní akt k zavedení letounu JAS 39 do 

výzbroje.  

KLADNO -  Gripeny v akci 
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Seznámili jsme se jak s historií, tak i 

současností a konkrétními úkoly, které letiště plní 

v NATO. Objevilo se mnoho dotazů. Jeden z 

dotazů zněl, zda je možné hovořit o informacích, 

které jsme se dozvěděli, protože muži byli zvyklí, 

že vše, co se týče vojenských informací bylo 

tajné. Další dotaz se týkal případného napadení 

našeho vzdušného prostoru. Všichni dostali 

odpověď na své otázky. Kdo chtěl, mohl si 

zblízka prohlédnout jaké to je, když si pilot sedne 

do letadla k řízení a je připraven plnit bojové 

úkoly. Nejvíce jsme se těšili na ukázku letu 

Gripenu. Ukázka byla připravena v rychlosti 900 km/h, ale  tito kovoví orli dokážou létat až 2 000 km/h. 

Při prohlídce jsme také hovořili o letadlech, která létala za 2. světové války. Řeč přišla i na to, že jsou hrdí 

na podpis brigádního generála Zdeňka Škarvady, kterého chtěli pozvat na letecký den 25. května.  Členové 

ČsOL se chystali koncem dubna do Ostravy na Ostravsko – opavskou operaci a slíbili, že pana generála budou 

pozdravovat a vyřídí, že se v Čáslavi na něj moc těší. Vzkazy jsme vyřídili, Zdeněk Škarvada se do Čáslavi také 

těšil, ale bohužel 11. května zemřel. Na pohřbu 28. 5. jsme hovořili se Zdeňkem Mikulkou z čáslavského letiště, 

který říkal, že na Den otevřených dveří přišly tisíce návštěvníků a že tak byla symbolicky uctěna jeho památka. 

Letka Gripenů mu na  pohřbu naposledy vzdala čest. 

Setkání na letišti se vydařilo k plné spokojenosti osazenstva celého autobusu. Nadšeni byli nejen muži, ale i 

ženy. Poděkování patří plk. gšt. Ing. Ondřeji Rejmanovi, zástupci velitele, který nás velmi mile přijal. Rádi se do 

Čáslavi někdy vrátíme.  

Mgr. Eva Armeanová, předs. ČsOL Kladno, foto: Stanislav Pítr, místopředs. ČSBS Kladno 

 

Vážení přátelé, 

jsme potěšeni, že předcházející 3 kola naší fotosoutěže na souhrnné téma „Život v 

přírodě očima seniorů“ se setkala s velkým ohlasem, proto uzavíráme v letošním roce 

celý cyklus  ještě dalším, již 4. pokračováním s námětem z přírody. 

Vyhlašujeme 

fotografickou soutěž „LÉTO V PŘÍRODĚ OČIMA SENIORŮ“ 

1. téma - „Krásy letní přírody“ 

2. téma - „Senioři jsou aktivní i v létě“ 

Organizátorem soutěže je Krajská rada Svazu důchodců ČR, o.s.  Středočeského kraje se sídlem v Kladně, 

Mostecká 3229, IČ 75068168 

Vyhlášení soutěže: 20. července 2013 Konec soutěže:  20. září 2013 

Vyhodnocení a vyhlášení vítězů: do 10. října  2013 

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

Téma „Krásy letní přírody“ 

1. místo – tablet Sweex Yarvik TAB10-150, záruka 2 roky 

2. místo -  věcná cena 

3. místo -  roční předplatné měsíčníku Doba seniorů 

Fotosoutěž KR Středočeského kraje jde do finále 
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Téma „Senioři jsou aktivní i v létě“ 

1. místo – vítězná fotografie ve formátu A1 v profesionální kvalitě 

2. místo – věcná cena  

3. místo – roční předplatné měsíčníku Doba seniorů 

 ZVLÁŠTNÍ CENU mediálního partnera fotosoutěže -  DOBA SENIORŮ - věnuje  šéfredaktor ještě 

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

měsíčníku 

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

Vždy prosím uveďte předmět – FOTOSOUTĚŽ 2013.  

Splnění podmínek fotosoutěže, uvedených na www.sdcr-stc.estranky.cz, bude soutěžícím seniorům a 

seniorkám  zárukou zařazení jejich fotografií do soutěže. 

Přejeme všem účastníkům fotosoutěže úspěch a hlavně hodně zdraví, spokojenosti a dobré nálady.  

Za organizátora  fotosoutěže: Hana Němcová, předsedkyně Krajské rady SDČR,o.s. Středočeského kraje 

V létě 2012 jsem při jízdě tramvají v Praze zahlédla koutkem oka na jakémsi 

pouličním poutači poslední slova ….“očima dětí“, v mozku to nějak cvaklo a měla 

jsem v tom okamžiku název celé fotosoutěže - „Život v přírodě očima seniorů“. K 

vyhlášení fotosoutěže, které se mohou zúčastnit senioři, kteří rádi fotografují a 

milují přírodu, pak nebylo daleko. Krajská rada Svazu důchodců ČR, o.s. 

Středočeského kraje můj nápad odsouhlasila a stala se vyhlašovatelem a garantem na web stránkách www.sdcr-

stc.estranky.cz , a mediálním partnerem fotosoutěže je už od prvního kola měsíčník Doba seniorů. 

Při podrobnější přípravě jsme zjistili, že je to téma zajímavé a soutěž jsme připravili na čtyři roční období. 

Zatím se již uskutečnila tři kola této fotosoutěže, a to „Podzim v přírodě očima seniorů“v r. 2012, a v letošním 

roce to byla další kola „Zima v přírodě očima seniorů“ a „Jaro v přírodě očima seniorů“. Soutěže se mohou 

zúčastnit senioři a seniorky – amatéři z celé ČR bez ohledu na členství ve Svazu důchodců ČR. V červenci 2013 

jsme vyhlásili poslední téma, a to „Léto v přírodě očima seniorů“, vyhodnocení bude v říjnu. Podrobnosti a 

propozice najdou zájemci na výše uvedených web stránkách. Fotografie do soutěže mohou posílat na e-mail 

fotosoutez.krsdcr@seznam.cz do 20. září 2013. Díky velkému zájmu o soutěž a díky sponzorům mohu z došlých 

fotografií vybrat cca 100 těch nejkvalitnějších, z kterých uspořádáme putovní výstavu. Nejprve bude na podzim 

2013 v hotelu LUHA v Luhačovicích, potom příští rok na jaře ve Sládečkově vlastivědném muzeu v Kladně, a o 

dalších místech ještě jednám.  

Ve všech kolech zadáváme dvě témata, vztahující se k přírodě a k aktivnímu životu seniorů. Ve 2. kole 

„Zima v přírodě očima seniorů“ byla zadána témata „Zima v přírodě kolem nás“ a „Aktivní senioři v zimě“. 

První cenu za aktivní seniory získala fotografie seniora, který předvádí svému vnoučkovi jízdu na dětském bobu. 

Při tomto veselém sáňkování ho vyfotografoval pan Ing. Rudolf Konečný a pro cenu – vítěznou fotografii v 

profesionálním provedení ve formátu A1 – si přijel s manželkou a vnučkou až z Rožnova p. Radhoštěm.  

Slavnostní předání cen jsme měli v květnu 2013 v domově seniorů OAZA v Lidicích. Bylo to setkání velice 

příjemné nejen s výherci, ale i s obyvateli OAZY a s předsedou správní rady OAZY p. Markem Veselým. Při 

přebírání veliké fotografie ve formátu A1 pan Ing. Konečný prohlásil, že si nechá jenom malou fotku a tu 

velikou že daruje svému blízkému příbuznému, který jízdu na bobu předváděl.  

Příběh jedné vítězné fotografie, aneb 

několikrát znásobená radost 
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Nyní jsem dostala e-mailem 

dokumentární fotku, jak se plní slib, kdy 

příbuzný na rodinném setkání přebírá k 80. 

narozeninám zarámovanou fotografii. Z 

obou fotografií, té vítězné i té rodinné, je 

vidět pohoda a radost ze života i v 

seniorském věku. Mám z takové příhody s 

fotografií radost a dostala jsem svolení, že 

ji mohu na web stránkách www.sdcr-

stc.estranky.cz nebo v měsíčníku Doba 

seniorů nebo i jinde publikovat. Věřím, že 

se bude příběh líbit i čtenářům přílohy „Co 

se nevešlo do Zpravodaje č. 5“ 

Přeji všem seniorům a seniorkám 

hlavně zdraví a v našem pozdním věku i radost ze života, radost ze setkávání se s vrstevníky a přáteli nejen v 

našich organizacích Svazu důchodců ČR. Přátelství je dar, který bychom si neměli jakýmikoliv starostmi nechat 

vzít.  

Hana Němcová, místopředsedkyně SDČR a předsed. Krajské rady SDČR Středočeského kraje 

Společně s obyvateli Domu s pečovatelskou službou v Novém Městě na Moravě jsme se dne 11. června 

2013 vypravili autobusem na okresní setkání seniorů. Hostitelem pro seniory okresu bylo tentokráte město 

Bystřice nad Pernštejnem a Charitní pečovatelská služba tohoto 

města 

Sešli se zde klienti a senioři ze všech Domovů pro seniory, 

Domovů klidného stáří, Domů s pečovatelskou službou, Domů 

sociálních služeb a dalších zařízení pro seniory z okresu a to 

Mitrova, Dolní Rožínky, Křižanova, Velké Bíteše, Velkého 

Meziříčí, Nového Města na Moravě, Moravce a Sociálních 

služeb ve Žďáru nad Sázavou.  

Nad okresním setkáním seniorů převzal záštitu starosta 

pořádajícího města v Bystřici nad Pernštejnem Ing. Karel 

Pačíska, který toto setkání zahájil a popřál všem seniorům 

příjemné prožití společného setkání. Program pokračoval pod mottem CO NEODNESL ČAS ... 

Program připravilo občanské sdružení USMĚVÁČCI, v kterém postižené děti vystoupily s připravenými 

scénkami na známé písničky našeho mládí. V úvodu to byla přehlídka „na lázeňské kolonádě se známým 

švihákem lázeňským“, vystoupení babičky s vnučkou za doprovodu písně „babičko nauč mně čarlston“, dále 

scénka na píseň „dáme si do bytu“ a nakonec „žáčci paní učitelky Josefíny“. 

K dobré náladě přispěla kapela Jana Sedlaříka – VESELÁ SEDMA z Nového Města na |Moravě. Na tuto 

kapelu se senioři vždy těší, hlavně že si při ní zatančí a zazpívají známé písničky. Všichni účastníci setkání 

obdrželi drobný dárek – zvoneček z moduritu a propagační materiál mikroregionu Bystřicko. Na stolech bylo pro 

všechny připraveno malé občerstvení – zákusky, mini chlebíčky, minerálka a káva.  

Za novoměstskými seniory přijel také místostarosta našeho města pan Stanislav Marek, poseděl s námi, 

popovídal a s některými si také zatančil. Jednou z tanečnic byla také paní Ludmila Vedrová, která ten den měla 

životní jubileum 75 roků. Součástí Okresního setkání seniorů byla také výstava ručních prací obyvatel 

jednotlivých domovů a zařízení pro seniory. 

Alena Albrechtová, ZO SDČR Nové Město n. M. 

BYSTŘICE NAD PERNŠTEJNEM – okresní setkání seniorů 
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Místní organizace Svazu důchodců České republiky v Jihlavě 

každou středu pořádá klubová odpoledne, kde zájemci hrají karty, 

luští složité křížovky, které si hned odesílají po internetu. Někteří 

se učí se studenty práci na počítači. Individuální výuku jim 

zajišťují studenti  Střední odborné školy managementu a práva, 

kteří jsou trpěliví, ochotní a snaží se naše seniory co nejvíce naučit. 

Některé dámy vytváří krásné ruční práce, které vystavují na našich 

výstavách. Často nás navštíví i nevidomý Jakub se svojí babičkou 

a jenom poslouchá a je rád  mezi lidmi, tak jako další návštěvníci, 

kteří se  tu rádi sejdou na besedu.  

Text a foto: Pavla Radová, předsedkyně MO SDČR Jihlava 

 

 

Důchodci a důchodkyně 3. MO SDČR Kladno a zástupci Krajské rady seniorů 

Středočeského kraje se zúčastnili otevřené besedy na téma „Mezigenerační vztahy“ 

se studenty Střední hotelové školy v Kladně. Přibližně 40 účastníků besedy se sešlo 

proto, aby hovořilo o vzájemných vztazích, které jsou mnohdy díky až hysterické 

kampani sdělovacích prostředků předkládány veřejnosti jako nedobré, vyhrocené a 

vzdalující se jeden od druhého. 

Důchodci předstoupili před studenty s jasným cílem ukázat, že z jejich strany mohou mladí lidé očekávat 

jen a jen podporu, tolerantnost, pochopení a pomoc tam, kde jejich síly a potenciál ještě stačí. Po počátečních 

rozpacích zejména na straně mládeže došlo k živější diskuzi o každodenních problémech obou stran, o tom, 

jakou mladí lidé vidí svoji budoucnost, své zařazení ve společnosti. Naprosto byly potřeny názory o jakýchkoliv 

kontroverzních vztazích v pohledu na společnost a život jako takový. 

Důchodcům se líbil pozitivní přístup studentů ke školním závazkům, k rodinám, okolí, budoucnosti a 

nakonec k osobám starší generace. Najednou jako by všichni přítomní byli jedna velká rodina se vzájemnou 

úctou a respektem jeden k druhému. 

Díky obou skupin patří vedení školy, které toto setkání umožnilo, a všem přítomným. My, důchodci, 

přijmeme rádi každé další takové pozvání k otevřené diskuzi. 

       Hana Wolfová, předsedkyně 3. MO SDČR Kladno,  

      Miloslav Vajs, předseda krajské rady seniorů Středočes. kraje 

Ve středu 12. 6. nás konečně vítalo sluníčko, když jsme vyjížděli na prohlídku zámku Dobříš. Cestou jsme 

ještě viděli pozůstatky nedávné povodně, ale cesta byla už bezpečná a plynulá. Zámek se nachází asi 40 km od 

Prahy a na dálku upoutá návštěvníky svojí výraznou fasádou v barvách červené a žluté. 

Kdysi za Přemyslovců zde stával hrad Vargač, který střežil důležitou Zlatou stezku mezi Prahou a 

bavorskými městy. R. 1421 byl dobyt husity a pobořen. Na konci 16. století byl pod hradem vybudován 

renesanční zámek. Ten koupil s celým panstvím Bruno Mansfeld. Jeho rod nechává zámek přestavět do dnešní 

rokokové podoby , je založena francouzská zahrada a anglický park. Od 18. století vlastní zámek rod Colloredů-

Klubová odpoledne jihlavských důchodců 

Mezigenerační vztahy očima studentů 

Střední hotelové školy Kladno 

ROUDNICE NAD LABEM – Zájezd na zámek Dobříš 
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Mansfeld, který ho  má v držení do r. 1945 a v restituci je mu v 90. 

letech vrácen. Do historie zámku se zapsalo významně období, kdy 

zámek sloužil jako Domov spisovatelů. Toto období připomíná 

Spisovatelský pokoj na zámku. 

Další zastávka nás zavedla do Staré Huti (k rybníku Strž) k 

empírovému domu, ve kterém trávil 3 šťastné roky v letech 1935-

1938 významný spisovatel, novinář Karel Čapek se svojí ženou 

herečkou Olgou Scheinpflugovou. Dům je obklopen hezkou 

zahrádkou, která se stala osudnou pro K. Čapka. Při povodni byla 

zaplavena a při její záchraně se Čapek nachladil a v prosinci 1938 

zemřel na zápal plic. 

Poslední zastavení bylo v nedalekém královském horním městě Nový Knín, městě zlata. V „Muzeu zlata“ v 

bývalé Mincovně na náměstí naše putování před prázdninami končilo. 

Strávili jsme všichni krásný den naplněný poznáním památek naší země. Další zájezd se koná v září po 

prázdninách. 

Za MěO SDČR v Roudnici nad Labem M. Machová 

V pátek 14. června 2013 uspořádala českobudějovická Městská organizace Svazu důchodců ČR v sále 

Gerbera od 14 hodin pod záštitou Krajského úřadu jihočeského kraje a statutárního města České Budějovice již 

5. ročník akce "SENIORSKÁ PÍSEŇ". 

Úvodem přivítal předseda organizace Ing. Jiří Polánský přítomné a poděkoval panu hejtmanovi Mgr. Jiřímu 

Zimolovi a primátorovi města Mgr. Juraji Thomovi za převzetí záštity. Poté se ujal slova místopředseda MěO  

SDČR Zdeněk Škoda, který uváděl jednotlivé vystoupení účinkujících. 

První vystoupil s pásmem jihočeských lidových písní ženský soubor 

Rozmarýn, vedený sbormistryní Miloslavou Malou. Tento soubor 

úspěšně reprezentuje českobudějovickou MěO SDČR od roku 1996.  

Dále se představilo 4TRIO z Mladé Boleslavi ve složení Eva Drahotová, 

Magda Piroutková, Věra Navrátilová a Ludmila Moravcová s pásmem 

lidových písniček. Náš soubor ROZMARÝN zatančil v krojích ještě 

ČESKOU BESEDU. S taneční skupinou nacvičila toto pásmo Eva 

Tomášková. 

Potom přišel na řadu ženský pěvecký sbor z Kunovic s názvem 

TETIČKY. S vedoucí Ludmilou Turčínskou zazpívaly v krojích veselé 

moravské písničky. S nimi se představil také OLD STARS 

HRADIŠŤANU - mužský sbor z Uherského Hradiště s pásmem "Široká 

dolina u Kunovic", umělecký vedoucí je Zdeněk Ondrášek. 

Jako každoročně se představily publiku DOBŘANSKÉ BÁBINKY - PĚVECKÝ A TANEČNÍ SOUBOR, 

vedený Ing. Františkem Boučkem, který doprovází soubor na heligonku, a vedoucí Jiřinou Boučkovou, která 

připravila taneční choreografii pásmo "PÍSNĚ O PIVU". Pak následoval program "RETRO MUSIC" - staré 

šlágry třicátých a čtyřicátých let minulého století - zazpívalo opět mladoboleslavské 4TRIO. Posledním bodem 

odpoledne bylo veselé pásmo "NA HRADIŠŤSKÝCH LÚKÁCH", kde společně účinkovali TETIČKY a OLD 

STARS HRADIŠŤANU. 

Po tomto veselém a pěkném programu poděkoval předseda MěO SDČR Ing. Jiří Polánský všem souborům i 

organizátorům a kladně zhodnotil celou akci. Dík patří hlavně člence výboru Jaroslavě Studené za veškeré 

organizování této náročné akce. Bylo to krásné odpoledne. 

Eva Vejrostková, dlouholetá členka MěO SDČR České Budějovice 

Úspěšný 5. ročník Seniorské písně v Českých Budějovicích 
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FORMANŮV NÁVRAT 

FORMAN jede domů z DLOUHÝ cesty. Před městečkem jej DOHNAL soused 

POTMĚŠIL. Řekl formanovi, že jeho paní je nějak SMUTNÁ a poradil: potěš ji, DEJ DAR. Stačí i drobná 

FIALKA. FORMAN květinku zakoupil. To se událo před mnoha léty. Tehdy stačilo vyndat z váčku ŠESTÁK. 

Dárek ženu DONUTIL k úsměvu. V okamžiku byla na stole POLÍVKA, po polívce nadívaný HOLUB.  Ve 

formanově domě se rozhostila téměř MÁJOVÁ pohoda a LÁSKA. Po obědě oba popíjeli zdraví prospěšný 

HEŘMÁNEK, zavzpomínali na dobu, kdy ŠÍP lásky zasáhl jejich srdce, jak je potěšil LUKÁŠ , jejich 

prvorozené DÍTĚ,  i když peněžní váček BUDIL dojem prázdna stejně jako ČERNÁ MOŠNA. Toho času 

FORMAN NEDBAL na nepohodu a NEČAS. Měl svůj CÍL. Byl MLADÝ a UDATNÝ. Neměl STRACH, natož 

aby si STEJSKAL. Stačila TROŠKA píle, aby SCHRÁNIL potřebný obnos na formanskou živnost a byl 

ŠŤASTNÝ.  

KDYŽ JSEM ŠETŘIL 

Já si šetřím, já si střádám. Jistě budu BRZOBOHATÝ. Nesu peníz do záložny. 

Minu SLOUP, zabočím za RŮŽEK a obolus uložím na chudičký úrok. Před přepážkou 

peněžního ústavu není ani NOHA.  Přesto na mne NOVÁ pokladní hledí jako 

KRŮTA. Asi ruším. KLEPL jsem netrpělivě na dřevo stolku, z něhož trčela TŘÍSKA. 

Ve tváři BÍLÁ pokladní dávala nepokrytě najevo, že mě sem nikdo NEZVAL.  Téměř 

jsem dostal STRACH. Na hodinách odbila DEVÁTÁ. Za půl hodiny mi odjíždí RYCHLÍK do Berouna. Bez 

úložky odcházím na nádraží, aniž bych BUDIL zájem paní za přepážkou. V nádražní pokladně mě předešel 

ČERNOCH ČERNÝ jako EBEN. Kupuji jízdenku a nastupuji do vlaku - můj CÍL je zahrádka u Berounky. 

Dobře tam roste MRKVIČKA i CIBULKA, kvete FIALA i narciska. Po pěšince často korzují HOLUB a 

ČERMÁK. Zítra bude sobota, užiji si celodenní pohodu a klídek. 

SLAVKOVSKÝ LES 

Na severozápadě ČECH, na ploše 753 km
2
 se rozkládá můj oblíbený Slavkovský les. Časné ráno a NOVÝ 

den mi připomíná jak budík, jenž mě právě BUDIL, tak KOHOUT, který v sousedství zakokrhal. Jdu navštívit 

svůj hvozd. Z Březové vede moje PROCHÁZKA k vísce HRUŠKOVÁ. Před vískou se nachází bývalá malá 

pískovna. Při pískovně kvetla malá RŮŽIČKA.  Zbyl po ní SUCHÝ KOŘEN. Mám z něho samorost v podobě 

mravence. V pískovně je HROMADA suti, z níž vyběhla MYŠIČKA. Procházím Hruškovou a jdu ke Komářím 

jezírkům. Z vodní hladiny odlétá vzácný ČÁP ČERNÝ, v klidu proplouvají hezky zbarvený KAČER  a několik 

kachen. Od vyššího jezírka, do něhož SKAMENE stéká pramínek čiré vody, putuji ke Křížkům. Jejich HOLÝ 

hadcem tvořený vrchol zdobí KŘÍŽ. Bývaly zde tři kříže, ale neubránily se vandalům. Kochaje se krajinou, 

zakopl jsem o jakýsi KOŘEN a dosedl na pařez. Níže po louce přeběhla LIŠKA. Zasnil jsem se. Na horském 

palouku se mi zjevila jako urostlá tančící víla paní RŮŽIČKOVÁ. Dodnes ji mám rád. Čas pokročil. 

VYSKOČIL jsem z pařezu a vydal se přes vesnici Rovná na zpáteční cestu. U Rovné se ke mně připojil dávný 

spolužák NOVOTNÝ, jehož též netěšila ZAHÁLKA.  

(osobnosti: J. Čáp, F. R. ČECH, F. ČERNÝ. VL. DLOUHÝ, J. HOLÝ, J. HROMADA, L. HRUŠKA, E. HRUŠKOVÁ, J. 

KAČER, J. KOHOUT, VL. KOŘEN, P. LIŠKA, P. KŘÍŽ, M. MYŠIČKA, J. NOVOTNÝ, O. NOVÝ, A. PROCHÁZKA, H. 

RŮŽIČKOVÁ, J. RŮŽIČKA, R. SKAMENE, J. SUCHÝ, I. VYSKOČIL, J. ZAHÁLKA, Z. ŽÁK, L. BÍLÁ, R. BRZOBOHATÝ, 

A. CIBULKA, F. CÍL, H. ČERMÁK, K. ČERNOCH, F. ČERNÝ, I. DEVÁTÁ, M. EBEN, E. FIALA, M. HOLUB, B. KLEPL, 

F. KRŮTA, G. NEZVAL, L. NOHA, L. MRKVIČKA, B. RYCHLÍK, M. RŮŽEK, V. SLOUP, J. TŘÍSKA, V. BUDIL,  A. 

ČERNÁ, F. CÍL, M. DEJDAR, Z. DÍTĚ, J. DOHNAL, M. DONUTIL. L. FIALKA, M. FORMAN, K. HEŘMÁNEK, M. 

HOLUB, J. LÁSKA, J. LUKÁŠ, S. MÁJOVÁ, J. MOŠNA, P. NEČAS, M. NEDBAL, J. POTMĚŠIL. J. MLADÝ, B. POLÍVKA, 

R. SCHRÁNIL, J. SMUTNÁ. M. STEJSKAL, J. STRACH. J. ŠŤASTNÝ, Z. TROŠKA, V. UDATNÝ) 

Stvořil a zaslal Stanislav Hlava 
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Vyhynou původní české babičky stejně jako tasmánští čerti? Kam se ztrácejí? Kam 

odcházejí a kde mizí pěkné české babičky? Kam se vytratila jejich vůně? Kdo a kde 

naposledy zahlédl jejich přirozenou vlídnost?  

"Ještě jednou, Patriku, a Batmana stopro neuvidíš!" vylila ze sebe zlost v téměř holé větě žena na parkovišti před 
Albertem. Patrik lehce zklidnil svoji urputnost, podíval se ze spoda na ženu před sebou a odseknul v posledním vypětí 

sil: "Nemám tě rád, babi". Nad frackem stála žena, která každé ráno zcela jistě prchá před odcházejícím středním 
věkem v ložnici po běžícím pásu sledujíc u toho opakování VIP zpráv. Vycpaná prsa jí trčela dopředu jako dva 
libeňské plynojemy, kontura kolem rtů byla opravdu hnusně vygravírovaná a "odliposukcovaný" zadek nacpala do 

džín pro holky z osmých tříd základní školy. Zpod rukávu bílého letního trička se přes rameno dolů k lokti linula 
vytetovaná lilie a nepřirozeně bílé zuby drtily ve vzteku žvýkačku. 

Po opravdu dlouhé době jsem byl rád, že jsem vlastně starý a díky tomu nemusím říkat "babi" něčemu, co 

vypadá jako klon Barbíny a divoké Xeny. 

Kam se poděly klasické české babičky? Kde jsou krásně kypré ženy, jejichž ňadra byla měkká jako paličky 

bílých pampelišek? Kam zmizely ženy typu Míly Myslíkové, Slávky Budínové nebo Stelly Zázvorkové?                                           
V jakých zákrutech života se schovávají ženy líbezné jako barokní komody předkloněné babičce, která mě vítala před 
chalupou? Věděl jsem, že její rozpřažená náruč je hebká jako dlouhé ženské vlasy čerstvě umyté v březovém 

šamponu. 

Věděl jsem, že její šaty voní směsí babiččiných vůní a šeříkového mýdla Elida. Její rty byly vždycky nenápadně 
přirozeně růžové a nelepily po žádných lescích nebo rtěnkách (pokud teda nevyrážela za "holkama" do cukrárny). 

Věděl jsem, že přes léto její dlaně voní po rybízu a po žmolence na koláč.                                                                                       
To byly její Diory a Chanely! Po každém naběhnutí do náruče jsem čekal na její pevný a přitom tak laskavý, něžný a 

vstřícný stisk. Cítil jsem v něm pokaždé obrovskou nekonečnou něhu a vlídnost. Cítil jsem v něm bezpečí. 

Když mě okřikla, nikdy to nebylo v afektu a nikdy to nebylo sprosté. Když mě klepla přes prsty - pamatoval 
jsem si to tak dlouho, jak dlouho jsem jedl nenáviděnou dušenou mrkev, kterou mi s láskou připravovala. Tu dušenou 

mrkev, které se teď nemůžu nabažit, protože při jejím vaření a pojídání myslím právě na ni - na babičku. Když se mě 
ptala na některá slova v křížovce, kterou luštila, cítil jsem se strašně důležitě. Určitě všechna slova znala, jen mi 
nenápadně dávala pocit potřebnosti a spolupráce. Ukazovala mi způsob, jak spolu mají lidi mluvit a jednat. Když mi 

před odchodem z domova pokaždé narovnala límec (s mým narůstajícím věkem si stále více a více musela stoupat na 
špičky chodidel), usmál jsem se na ni. Ona mi jen tak nenápadně pokaždé přejela dlaní přes tváře. Když jsem u stolu 
kousal do krajíce, který namazala, seděla často naproti mně oblečená do županu a mlčky se na mě jen tak dívala. 

A když pochopila, že její pobyt se mnou je u konce, v klidu odešla. A já jsem se v tom brzkém červencovém 
ránu šel projít do úvozu pod chalupu a vyplavoval jsem z očí smutek a radost zároveň. Radost z toho, že jsem jí nikdy 

neřekl "nemám tě rád". 

Často se jí, s pohledem nahoru do nebe, ptám na to, čemu nerozumím. Odpovědi nepřicházejí. Musím si na ně 

ještě pár let počkat ...       převzato z internetu, autor neznámý 

 

Děkujeme všem, kteří nám posíláte příspěvky o činnosti i těm, 

kteří pro přátele i pro kroniky děláte krásné fotografie. 

Co se nevešlo do Zpravodaje č. 5. Příloha ke Zpravodaji č. 5 SDČR, o. s.  

Za obsahovou i jazykovou stránku svých příspěvků odpovídají jejich autoři.   

Grafické zpracování: Marek Veselý. Kreslené obrázky jsou pouze ilustrační. 

Kam se poděly české babičky? 


