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MOTTO:  Přátele je třeba posuzovat podle skutků, nikoli podle slov.   
           Sallustius 

 

Drazí přátelé, 

dohořívají svíce na adventním věnci, je za námi více než polovina adventu. Celá 
země se pokryla sněhovou peřinou, ale těsně před Vánocemi opět zůstává tradičně sníh 
jen na horách. Začínají vrcholit předvánoční přípravy na Štědrý večer a blíží se závěr 

roku 2013. Potichoučku se vkrádá otázka: jaký to byl rok, co dobrého nám důchodcům vlastně přinesl? 
Odpověď si zajisté uděláte každý sám, za sebe jen skromně dodávám, že toho moc dobrého pro nás 
důchodce nebylo. Když v červenci padla vláda premiéra Nečase, tak se zdálo, že se nám bude konečně 
blýskat na lepší časy. Předčasné volby v závěru měsíce října skončily pro mnohé nečekaným a 
překvapivým výsledkem.  Vítězní politici začali mezi sebou jednat o složení vedení Sněmovny a nové 
vlády. Přeji jim při tom šťastnou ruku, a aby nezapomněli na svoje předvolební sliby, které nám voličům 
před volbami dali. Věřím, že dodrží alespoň svůj slib předčasné valorizace důchodů v polovině přištího 
roku, aby tak částečně vyrovnali nedůstojnou valorizaci důchodů, kterou nám navrhli panové Nečas a 
Kalousek. Prozatím máme jistotu v tom, že v únoru začnou Zimní olympijské hry v Soči a v červnu bude 
probíhat mistrovství světa v kopané, které se hraje v jeho kolébce, Brazílii. Můžeme se tak určitě těšit na 
krásné zážitky z bojů špičkových sportovců naší planety. 

V polovině měsíce listopadu se uskutečnilo v Brně 8. zasedání Ústřední rady SDČR. Na tomto 
dvoudenním výjezdovém zasedání jsme projednali připravené materiály a v odpoledních hodinách mezi 
nás přijeli zástupci Jednoty důchodců na Slovensku. Po vzájemném představení delegací se rozproudila 
pestrá debata mezi vedením SDČR a JDS, ale také mezi zástupci jednotlivých krajů. Na druhý den přijal obě 
delegace primátor města Brna Bc. Onderka, MBA v prostorách Rytířského sálu. Po prohlídce Nové radnice 
následovala návštěva vily Tugenthat, která je zapsaná na seznamu památek UNESCO. Bylo to první 
takovéto přijetí slovenských důchodců u nás a věřím, že ne poslední. Pokud se rozšíří vzájemné kontakty a 
spolupráce mezi českými a slovenskými kraji, tak to bude k dobru důchodců obou států. 

Na podzim se bude konat 9. sjezd SDČR v Praze. Nastává období výročních schůzí jednotlivých 
organizací, na kterých budete hodnotit svoje aktivity za poslední tři roky a také volit svoje delegáty na 9. 
sjezd. Pak budou následovat krajské konference, kterých se účastní také zástupci vedení SDČR. Věřím, že 

Důchodci důchodcům, 
aby člověk nebyl sám. 
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se všichni zapojíme do příprav výše uvedených akcí a přispějeme k jejich důstojnému průběhu. 

Na tomto místě mi dovolte, abych poděkoval všem našim funkcionářům na všech organizačních 
stupních za jejich obětavou a záslužnou práci pro naše členy a ostatní naše příznivce a fandy z veřejnosti. 

Všem čtenářkám a čtenářům našeho Zpravodaje přeji prožití krásných a pohodových Vánočních 
svátků a do nového roku 2014 Vám přeji pevné zdraví, pohodu, štěstí a dostatek lásky od svých blízkých. 

Ing. Oldřich Pospíšil, předseda SDČR 

 

Ústřední rada Svazu důchodců ČR na svém podzimním zasedání schválila konání 9. sjezdu SDČR. 
Bude se konat  v říjnu nebo listopadu 2014, přesný termín a místo konání bude včas sděleno. Organizační 
komise SDČR vydala pokyny k jeho přípravě a předala je všem krajským radám SDČR.  

V období 1. leden – 31. březen 2014 se budou konat v jednotlivých základních, místních, městských či 
regionálních organizacích výroční členské schůze, na kterých budou členové volit nejen vedení organizací, 
ale též delegáty na 9. sjezd SDČR i na výroční krajské konference. Ty se budou konat v období 1. duben – 
31. květen 2014. a budou také volební. Funkční období zvolených představitelů organizací bude opět 
tříleté.  

Předsedové všech krajských rad SDČR budou podrobně informovat funkcionáře organizací v krajích 
o interních pokynech, nutných ke zdárnému průběhu přípravy sjezdu.  

Věřím, že k tomuto úkolu budeme všichni přistupovat zodpovědně a zvolíme takové funkcionáře, 
kteří budou pro naši další činnost přínosem. Tradice, kdy Svaz důchodců ČR nepřetržitě pracuje jako 
jediná celostátní organizace českých důchodců od r. 1990, nás k této dobrovolné práci ve prospěch starší 
generace opravdu zavazuje. 

Hana Němcová, místopředsedkyně SDČR 

  

Podzimní zasedání EURAGu je za námi. Konalo se ve dnech 24. - 28. 10. 2013 v 
Lotyšsku, v hlavním městě Rize. Místní členská organizace RASA se zhostila svého 
hostitelského úkolu s naprostou dokonalostí a dokázala využít přítomnosti 
Generálního shromáždění EURAGu ke zdůraznění role seniorů ve společnosti. Na 
zasedání pozvala přední představitele společenského a politického života města, kteří tak měli možnost 
vyslechnout si z úst diskutujících jejich příspěvky, týkající se seniorské populace. Lotyšská organizace tak 
ukázala cestu, kterou by se další zasedání EURAGu měla ubírat. Česká delegace toto konstatuje s velkým 
potěšením, jelikož její příspěvky do diskuze poukazovaly mj. rovněž na tento důležitý fakt - zvýraznění 
role a postavení EURAGu v evropské společnosti. 

Pracovního zasedání se zúčastnili zástupci těchto zemí: Albánie, Anglie, Belgie, Česká Republika, 
Lotyšsko, Německo a Slovensko. Po úvodní zahajovací řeči prezidenta ERAGu p. Dirk Jarré a po 
zhodnocení výsledků za uplynulé období přistoupili zástupci organizací a zemí k doložení svých aktivit a 

Přípravy 9. sjezdu vrcholí 

Podzimní zasedání se konalo v Lotyšsku 
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předložení svých návrhů a připomínek k činnosti EURAGu. Česká strana v zastoupení p. M. Hemzala a M. 
Vajse zdůraznila nesociální postoj bývalé vlády k seniorské populaci se zaměřením na výsledky 2. sjezdu 
Rady seniorů ČR, zakotvené v jeho Programovém prohlášení, a to zejména na zastavení zhoršování 
sociálního postavení a kvality života českých seniorů, na nedomyšlené a nesociální reformy ve 
zdravotnictví, na zhoršený přístup seniorů ke kultuře, na nedostatečnou finanční podporu státu, nízkou 
valorizaci penzí apod. Ve své druhé části vyzvala česká delegace ke zkvalitnění činnosti EURAGu, který 
obrazně řečeno přestoupil do druhé poloviny svého života (51 let existence) a mezi ostatními mladšími 
organizacemi zabývajícími se seniorskou problematikou by měl zaujímat vedoucí postavení. Proč tomu 
tak dle názoru českých zástupců v EURAGu vždy není, podrobil rozboru p. M. Vajs. Zdůraznil, že 
mezinárodní organizace EURAG musí zkvalitnit svou činnost od prezidenta až po jeho řadové členy, musí 
více zapojovat do činnosti národní organizace v prosazování zájmu seniorů na základě EURAGem 
přijatých závěrů na zasedáních, musí se viditelně objevovat na webových stránkách. Musí také využívat 
přítomnosti vedoucích představitelů EURAGu na zasedáních k zajišťování jejich diskuzí a jednání s 
místními institucemi, ministerstvy a vládními činiteli s cílem dosažení zlepšení postavení seniorů v dané 
zemi a v neposlední řadě k pomoci v zajišťování finančních prostředků jak pro samotnou činnost EURAGu, 
tak pro seniorské organizace v každé konkrétní zemi.  Představenstvo EURAGu by mělo využít svého 
statusu a rozvinout aktivnější jednání s EU a jejími institucemi zejména v otázce hlubšího pochopení 
seniorské problematiky a otevření možnosti čerpání prostředků z EFS pro účely konkrétní pomoci 
seniorům členských organizací (ale zejména postsocialistických zemí) ve financování sociálního bydlení, 
účasti na kulturních a ozdravovacích akcích apod. Výstupy ze zasedání budou zpracovávány v krátké době 
a budou k dispozici členským organizacím pro jejich další využití, stejně tak jako budou předkládány ve 
vhodné podobě národním vládám, či institucím zabývajícím se seniorskou problematikou.    

Oba příspěvky byly přijaty s pochopením a na jejich základě byly přijaty konkrétní závěry. Dosavadní 
zasedání měla ve svém programu jednacích dnů různá „horká“ témata, ze kterých však pro jejich 
různorodost nebylo dobře možné provést závěry do další práce. Proto byl přijat náš návrh na stanovení 
jednoho stěžejního tématu pro všechny zúčastněné strany. Na základě přednesených příspěvků bude 
možné následně porovnávat výsledky a provést jejich analýzy a výstupy pro další využití. Další hostitelská 
země bude rovněž zvát na zasedání zástupce důležitých institucí své země a přítomných mezinárodních 
organizací. Pro jarní zasedání v Albánii v Tiraně v dubnu 2014 bylo na místě přijato téma : „EURAG a boj 
proti chudobě“. 

Zasedání nebylo jen o práci. RASA a její členové doslova toužící po vzájemné výměně zkušeností a 
osobním přátelství zorganizovala závěrečný den výlet do blízkého sportovně-kulturního centra v 
městečku Sigulda, které je mj. známo svou největší evropskou bobovou dráhou. Pro nás bylo překvapením 
to, že Lotyši mají v novodobé historii tohoto sportu cca 75 medailí ze světových a evropských soutěží. Jistě 
není tajemstvím, že v příštím roce se uskuteční výměnný pobyt seniorů ČR a Lotyšska. 

Česká delegace na závěr jednání předala děkovný dopis předsedy Rady seniorů ČR Dr. Zdeňka 
Pernese  prezidentovi EURAGu p. Dirk Jarré za jeho účast na 2. sjezdu RS ČR, jeho příspěvek a aktivní 
přístup k řešení seniorské otázky v Česku. Dopis byl přijat s velkým potěšením a osobním závazkem v 
pokračování tohoto směru aktivit prezidenta EURAGu. 

Celkově vyzněly závěry zasedání EURAGu pozitivně, jelikož byly přijaty nové prvky v jeho činnosti. 
Vstupem slovenského zástupce do řad členských organizací EURAGu a jeho příspěvkem byly navíc 
posíleny snahy našich dvou zemí o zvýšení aktivit této mezinárodní organizace směrem k důraznějšímu 
řešení složitých sociálních otázek seniorů právě v těchto zemích. 

Milan Hemzal, Miloslav Vajs 

 



 - 4 - 

Vážení přátelé - senioři, 

pomalu se blíží konec roku a tak nám nastává čas bilancování. Myslím, že 
můžeme říci, že letošní rok se vydařil. Posuďte sami: 

 - zorganizovali jsme další ročník tradiční "Kamýcké šlápoty" 

 - podařil se i zájezd do Českých Budějovic na veletrh "Hobby" 

 - udělali jsme si výlet do Mníšku pod Brdy s výšlapem na poutní     místo Skalku a nepřízeň počasí 
jsme si vykompenzovali "mezi- přistáním" na Dobříši 

 - velké uznání si zaslouží naše členka Olga Poslušná, která zorganizovala farmářské trhy, kterých se 
účastnilo 15 trhovců a byly hojně navštíveny místními i přespolními. Také naši organizaci společně s paní 
Evou Neužilovou úspěšně zastoupila na Dni řemesel pořadaném zdejší ZŠ. K tomu si přibrala starost o 
skalku u školy, květiny u "Pentagonu" a ještě se podílí na tvorbě panenek pro charitu. To vše bez nároku 
na odměnu. Takových členů si můžeme jen vážit. 

 - opět se nám (i díky finanční pomoci OÚ) podařilo zorganizovat tradiční pětidenní zájezd do 
Jizerských hor a okolí. Zájezd byl opravdu zdařilý, vadou na kráse je snad jen poměrně malá účast, autobus 
byl obsazenýjen asi ze dvou třetin. Hůře dopadl plánovaný zájezd na "Cibulový jarmark" v Hořovicích, 
který jsme pro malý zájem museli zrušit. 

 - v polovině října jsme uspořádali oslavu Dne seniorů. Opět chci připomenout, že nejde o "jen tak 
nějakou" oslavu ale o společnou akci s obecním úřadem a rádi bychom docílili toho, aby ji vzali za svou 
senioři z Kamýku i Velké bez ohledu na členství nebo nečlenství v SDČR. Je přece hezké si sednout ke 
kafíčku a pohoštění, popovídat si hezky v pohodlí a ne jen před "sámoškou". Rádi bychom Den seniorů 
postavili na úroveň Dne matek a uspořádali oslavu "s celou parádou" v sále kulturního domu se vším, co k 
tomu patří (pohoštěním, hudbou, tancem apod.). Co říkáte, zkusíme příště na pár hodin opustit 
každodenní shon a udělat si čas na pohodu ? 

Do konce roku ještě plánujeme malé předvánoční posezení buďto v zasedací místnosti OÚ nebo ve 
školní jídelně (podle zájmu) a to na 17. prosince. Uděláme si kafíčko nebo čaj nebo punč a na hodinku až 
dvě si odpočineme od předvánočního pachtění. Přijďte se pochlubit cukrovím nebo novými recepty nebo 
si jen tak posedět a popovídat! 

"Akce Adžamal" neboli výroba panenek pro charitu nadále pokračuje, pomozte nám je obléci do 
pletených či háčkovaných nebo šitých šatiček - moc bychom potřebovali další švadlenky. Nebojte se a 
přijďte pomoci! Také pleteme ponožky - kdo s námi bude spolupracovat? Věřte, že při tom i ty nevlídné 
podzimní a zimní dny lépe ubíhají a nejsou tak depresivní a zároveň tím pomůžete potřebným. 

V současné době vyjednáváme s lektorkou, která by zájemce naučila základy pletení košíčků z pediku 
nebo papíru. Pokud se to podaří, budeme se učit a věřte, že z těchto materiálů se dají vyrobit krásné věci 
jen tak pro radost nebo jako dárky či na prodej. 

Letos jsme místo oken a předzahrádek hodnotili vztah našich spoluobčanů k místu, ve kterém žijí, 
přesněji řečeno snahu ke zvelebování svého okolí. V Kamýku nás nejvíce zaujala paní Chýlová s panem 
Králem a paní Adamjakovou a jejich péče o záhonky a místo k posezení u bytovek, ve kterých žijí a s nimi i 
paní Jechortová, která týden co týden zametá u stejných bytovek a uklízí kolem popelnic a kontejnerů to, 
co tam někteří spoluobčané natropí. Ve Velké to je skupina kolem paní Králíčkové a Krajské, která neváhá 
zorganizovat a hlavně provést úklid nebo úpravu veřejných prostranství tam, kde je třeba. Musím 
konstatovat, že ve Velké mají k tomuto daleko lepší vztah než v Kamýku. Všichni jmenování budou oceněni 

MO SDČR Kamýk nad Vltavou 
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drobnými dárky. 

Škoda jen, že se nenajdou další šikovné ruce, které by stejně upravily i dětské hřiště v Kamýku, které 
je na pěkném místě a po úpravě už také volá. 

Na závěr bych ráda upozornila, že pořád ještě probíhá sběr plastových víček od PET láhví, na které je 
k dispozici kontejner u vchodu do budovy OÚ. 

To je zatím vše, těm, kdož dočetli až sem, děkuji za pozornost a trpělivost. 

M. Postawowá, předsedkyně MO SDČR v Kamýku n.Vlt. 

Toto období bylo v r. 2013 pro naše členy opravdu bohaté a dosti pestré. Týká se to všech 
volnočasových aktivit, pořádaných Městskou organizací Svazu důchodců ČR Brno. kladoucích značný 
nárok na funkcionáře-organizátory nejenom  organizačně, ale i finančně, kdy pro nedostatek prostředků 
musely být některé akce zrušeny. Zmiňuji se zde jen o některých zajímavých  akcích, protože o většině z 
nich jsme  průběžně po celý rok informováni naším časopisem Brněnský senior. 

Musím se zmínit o zájezdu na velice krásný zámek v Lysicích-Žlebech s následnou návštěvou obory 
bílých  jelenů s dravými ptáky. Dále to byl zájezd do Břeclavi s prohlídkou  kostela v Poštorné a se 
zakončením  příjemným posezením ve sklípku. V  květnu  jsme oslavili Den matek v Bílém domě a 
pokračovali vítáním jara s muzikou v Jundrově. V témže měsíci jsme zažili krajské kolo kuželek v 
Hodoníně a krásný zájezd do Kutné hory, s prohlídkou kostnice a proslulé baziliky. 

Červen jsme začali vyjížďkou  lodí po Brněnské přehradě, provázenou příjemnou hudbou s částí 
kapely Lad. Kozderky. V témže měsíci to byl rovněž zajímavý a hojně navštívený židovský hřbitov, za 
doprovodu kvalifikované průvodkyně. 

V okolí Brněnské přehrady jsme v následujících měsících pokračovali návštěvou hradu Veveří, s 
doplněním si svých historických znalostí nejen o něm, s popojetím o kousek dále k tzv.Jarošovu mlýnu. 
Tam jsme absolvovali podrobnou prohlídku s kvalifikovaným výkladem o celé technologické přípravě 
chleba a pečiva. Protože velký zájem vzbudilo loňské opékání špekáčků,  zopakovali jsme tuto akci letos 
ještě dvakrát, vždy za měsíc po sobě. Návštěvnost byla značná, včetně záliby účastníků v doprovodné 
kvalitní hudbě.   

Naše aktivity pokračovaly 4. září 2013 návštěvou Senátu, díky paní senátorce JUDr. E. Wagnerové, 
která nám tuto akci i zafinancovala! Je nutno se zmínit i o spolupráci s některými organizacemi, kdy se 
vzájemně informujeme o společných akcích, se zajištěním účasti na nich ze strany našich členů. Nelze 
zapomenout na pravidelné každoměsíční tanečky na Křenové, kde se velice rádi setkáváme s jejich 
pravidelnými  účastníky. 

Libuše Gottwaldová, místopředs. MěO SDČR Brno 

Senioři z Nového Města na Moravě a blízkého okolí se sešli v pátek 11. 
října 2013 v místním kulturním domě, aby tu oslavili svůj svátek. Akce se 
konala za podpory MÚ a MKD Nového Města, proto senioři nemuseli platit sál 
kulturního domu a plakáty. 

Oslavy se zúčastnil pan starosta Michal Šmarda, který popřál přítomným 
mnoho zdraví a životní aktivity. Ocenil skutečnost, že v kulturním programu pro seniory vystupují všichni 

Naši senioři aktivní od jara do podzimu – MěO Brno 

Oslava Mezinárodního dne seniorů 
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aktéři přímo z našeho města. 

Kulturní program zahájily mažoretky ze skupiny Carmen Tanečního studia paní Evy Olejníkové. A 
bylo zahájení velkolepé. Všichni jsme se shodli, že máme v našem městě moc pěkná, kultivovaná děvčata. 
Paní Olejníková představila veřejnosti svou nástupkyni, slečnu Dolníčkovou. Potom následovalo pásmo 
dětí ze Základní školy L. Čecha pod vedením pí uč. Petrové, Baxantové a Zdražilové. Malé děti byly velmi 
roztomilé, moderátoři vtipní, tanečnice i gymnastky úžasné. 

Hudebního bloku se následně ujal Mgr. Bohumil Havlík se svými zpěvačkami Ivankou Zdražilovou, 
Aničkou Polnickou a Pavlinkou Polnickou. Děvčata si sama vybrala písničky a pro nás bylo milým 
překvapením, že to byly písničky našeho mládí. Mgr. Havlík je výborný muzikant, dívky zpívaly nádherně. 

Náš dík kromě účinkujících a jejich vedoucím patří také zvukaři Láďovi Mošnerovi a osvětlovačům 
panu Šimkovi a Bartošovi. 

Zásluhou všech těchto lidí jsme prožili nádherný podvečer. Děkujeme!!! 

Libuše Topinková, ZO SDČR Nové Město n. M. 

Dne 18. 10. 2013 se uskutečnil zájezd do Drážďan, v rámci družebních styků klubů důchodců z Mostu 
a Drážďan. Zájezdu se zúčastnilo celkem 47 členů klubů důchodců z Mostu, včetně předsedů jednotlivých 
klubů a představenstva klubu. 

Po dojezdu do Drážďan jsme byli srdečně přivítáni v 
objektu klubu důchodců, kde jsme po krátké zdravici byli 
pohoštěni kávou a čajem a bohatě prostřenými stoly, obložené 
talíře a každý měl před sebou malých pozdrav od přátel. Poté 
jsme odjeli naším autobusem spolu s předsedkyní klubu pí 
Strauss do objektu rybářského domu, kde na nás již čekal 
místopředseda klubu p. Muth, který nám promítal diapozitivy s 
vlastním výkladem o povodních v Drážďanech a blízkém okolí a 
o zabezpečení, které vybudovali proti případným dalším 
povodním. Když jsme toto zajímavé povídání skončili, tak jsme 
byli pozváni na oběd v tom samém objektu ve stylové rybářské 
restauraci, kde jsme byli opět bohatě pohoštěni. Na výběr bylo 
zde dvou chodů. První byl ze tří druhů ryb, zeleninová obloha a 

příloha, druhý byl steak z vepřového masa rovněž s oblohou.  

Poté jsme opět nasedli do našeho autobusu spolu s místopředsedou p. Muth a odjeli na okružní 
prohlídku Drážďan, kde nám ukázal a pohovořil o jednotlivých památkách Drážďan a seznámili jsme se v 
reálu se zabezpečením proti povodním. Byli jsme i v nákladním přístavu na řece Labi. Za sebe mohu říci 
jen jedno, že takto jsem Drážďany ještě nikdy neviděl, byla to prostě paráda. Na toto jsme opět odjeli do 
klubu důchodců, kde jsme opět měli pohoštění - kávu, čaj a zákusek (velký kus dortu). Poté jsme měli já, pí 
Belisová, pí Strauss a naše překladatelka pí Svobodová krátkou schůzku, kde jsme dojednali další 
pokračování družebních styků i v roce 2014 a přitom jsme zjistili, že příští rok je pro naši družbu výroční, 
neboť to bude již 20 let od prvního setkání našich klubů. Proto jsme se také dohodli, že v roce 2014 
uskutečníme slavnostnější setkání (třeba i s hudbou). My pojedeme do Drážďan v květnu nebo v červnu a 
oni k nám přijedou opět v měsíci září. 

Po rozloučení jsme pokračovali do nákupního centra u Drážďan, kde si, doufám, všichni dobře 
nakoupili a v 18 hodin jsme odjeli zpět do Mostu. Zájezd se všem moc líbil, a proto doufáme, že i nadále 
budeme v těchto aktivitách družebního styku úspěšně pokračovat. 

Josef Tauchmann, předseda klubu č. 1 Most 

Hodnocení zájezdu do Drážďan 
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Městská organizace Svazu důchodců České republiky ve Frýdku-Místku 
připravila „Přehlídku hudby, zpěvu a tance seniorů“, která se uskutečnila 22. 11. 2013 

od 15 hodin v Kulturním domě Frýdek. V úvodu pořadem provázel pan Jaroslav Obr, 
který přivítal hosty z družební organizace seniorů z Kysuckého Nového Mesta v čele s 

primátorem ing. Jánem Hartelem, PhDr. Lenku Taranovou vedoucí sociálních služeb a pana 
Milana Bíleše, vedoucího Denního centra seniorů. Za vedení města Frýdku – Místku pak paní 

senátorku ing. Evu Richtrovou, primátora Mgr. Michala Pobuckého a jeho náměstka Libora Kovala a 
předsedu SDČR ing. Pospíšila. Na úvod pozdravil přítomné ing. Hartel a popřál příjemné odpoledne při 
sledování a poslechu účinkujících. Později pak pořadem provázel Dalibor Kališ. V bohatém programu 
vystoupily tyto soubory:  

 Milan Michna, kterého doprovázeli pánové Sacký a Chlebek, kteří dali zavzpomínat několika 
evergreeny.  

 Pěvecký soubor „Radost“ vedený paní Ludmilou Molkovou. 
 „Žubrienky, Junáci a Margaretky“ vedené paní Naďou Behúňovou. 
 „Trio Seniores“ rozverní harmonikáři z Havířova s kapelníkem Pavlem Matouškem. 
 Taneční skupina seniorů „Beseda“ z Ostravy-Poruby, kteří uvedli řecký,  pak irský tanec a 

country polku. 
 „Havířovské babky“ se svým pásmem písniček a vyprávění ve slezském nářečí. 

S přáním hodně zdraví a elánu se s diváky rozloučila také paní senátorka Eva Richtrová, která spolu s 
vedením města pomohla s financováním této akce, promluvil i ing. Oldřich Pospíšil. Na závěr poděkoval 
Dalibor Kališ všem účinkujícím a pozval všech 300 přítomných na další ročník „Přehlídky“. 

Dalibor Kališ, předs. MěO Frýdek-Místek 

Myslíte si, že to není možné? Nebo si vymýšlíme?  Nikoliv, nám členům 
klubu důchodců v  Braňanech, se to skutečně podařilo.  

Obec  Braňany se nachází v okresu Most, kde bylo a zatím pořád ještě je 
dostatek uhlí. V bezprostřední blízkosti obce byla v minulosti řada hlubinných, ale i povrchových dolů, z 
nichž do současné doby přetrvává bývalý velkolom Maxim Gorkij, nyní Severočeské doly a. s., Doly Bílina, 
kde v minulosti celá řada rodinných příslušníků pracovala.  I když každý z nás to obyčejné uhlí viděl a 
dobře jej zná, ale je něco jiného uvidět naše „černé zlato“ v podobě jak nám jej příroda přichystala.  

To, že jsme se do třetihor mohli vydat na průzkumný výlet, 
nám umožnilo vedení Dolů Bílina, ve spolupráci s naším 
Obecním úřadem v Braňanech. Ve stanovený den jsme 
nastoupili do dvou terénních vozidel „vyfasovali „ jsme 
bezpečnostní přilby a jelo se. Naši průvodci (redaktor 
rezortních novin a zaměstnanec Dolů Bílina) nám poskytli 
odborný výklad o historii dolu, o místech kde se dříve nacházely 
hlubinné šachty, zaniklé obce, které musely ustoupit těžbě uhlí. 

Také jsme se dozvěděli, že hloubka, ve které jsme se ocitli 
je 230m a že je to hladina Baltického moře. Viděli jsme rezavý 
vodopád podzemní vody, byli jsme fascinování mocností a 

velikostí uhelné sloje, nebezpečnými nadložními písky.  Jako mravenci jsme si připadali před obrovskými 

Výlet do třetihor 

Senioři se umí bavit 



 - 8 - 

dobývacími stroji vysokými kolem 50 m. Na jeden z nich jsme si mohli vystoupit. 

Důl, to není jenom uhlí. V tom našem dole se našla celá řada paleontologických nálezů, které nám 
ukazují dávnou historií planety Země. Sem patří i zcela unikátní nálezy tzv. „Bílinských koulí„. Pokud 
budete tyto vzácné nálezy chtít spatřit na vlastní oči, zastavte se někdy při návštěvě Prahy v Národním 
přírodopisném muzeu. Stojí to zato. 

Ještě jsme navštívili oblast rekultivace, kde se krajina vrací do původní podoby, a to jak flóra, tak i 
fauna. Závěr našeho putování časem jsme ukončili na elektrárně v Ledvicích, kde většina uhlí z dolu končí, 
aby se proměnilo v elektřinu a teplo. Měli jsme také možnost posoudit, jak se vedení dolu stará o své 
zaměstnance a tak jsme okusili kvalitu jejich obědů. Nemělo to chybu. Náš výlet byl ukončen odpoledne a 
my jsme měli o čem rozjímat a porovnávat.  Zkrátka bylo to fajn. 

Ludmila Vytlačilová, regionál.org. SDČR Most - klub důchodců Braňany, foto: Tomáš Vrba 

 

Základní organizace Svazu důchodců ČR v Novém Městě na Moravě (Klub seniorů) 
byla jedním z organizátorů plesu, na jehož uspořádání se dohodly různé dobrovolné 
spolky, sdružení a neziskové organizace našeho města. Jednotlivé organizace si rozdělily 
zodpovědnost za určité činnosti. Každá připravila do přísálí Kulturního domu panel, kde 
představila své aktivity. 

Naši členové a členky se s vervou pustili do práce. Zajistili jsme službu do šatny, 
hasičskou službu, do soutěže o ceny jsme připravili 35 cen, 
do kavárny napekly naše členky něco sladkého ke kávě. 
Členky nacvičily předtančení, které předvedly v horáckých 
krojích. 

Ples moderovala dvojice – Kateřina Štaidlová ze ZUŠ 
Jana Štursy a pan Martin Zach. Součástí programu byla i 
dražba atletického dresu desetibojaře Tomáše Dvořáka. Ples 
se nesl v retrostylu, čemuž odpovídala i nápaditá výzdoba a 
oblečení. Celá akce se opravdu vydařila. 

Text: Libuše Topinková, ZO SDČR Nové Město na Mor., 
foto: Helena Žáková 

 

MěO Svazu důchodců v Českých Budějovicích myslí na seniory a v době 
adventního času, a proto je pozvala ve čtvrtek 12. prosince od 14.00 hodin do 
Městského domu kultury na PŘEDVÁNOČNÍ SENIORSKOU PÍSEŇ. 

Přítomné, včetně předsedy Krajské rady SD pana Dolejše, přivítal místopředseda MěO SDČR pan 
Zdeněk Škoda. Ženský pěvecký sbor ROZMARÝN pod taktovkou paní Miloslavy Malé svými vánočními 
písněmi zahájil program. Taneční soubor SLUNEČNICE pod vedením paní Evy Tomáškové uvedl Českou 
besedu, která připomněla seniorům jejich mládí, dobu, kdy někteří jí i tančili. Všichni společně si zazpívali 
a nakonec tanečnice odměnili dlouhotrvajícím potleskem. 

RADOSTNÉ PŘÁTELSTVÍ, pěvecký soubor z Prachatic, pod  vedením dirigentky paní Emilie Popielové 
uvedl nádherné pásmo vánočních písní, které slovem doprovázel pan Jaromír Popiel. A ještě jeden soubor 
přijel z Prachatic pozdravit českobudějovické seniory. Pod vedením pana Karla Hrůzy SENIOR COUNTRY 
KLUB SEN se svým veselým tanečním  vystoupením přispěl k dobré náladě, která panovala v sále. Mottem 

Spolu na bále 

Předvánoční seniorská píseň 
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souboru je "Pobavit a přežít" a to se tanečníkům absolutně daří plnit. 

Na závěr předvánoční akce, která byla realizována za podpory statutárního města České Budějovice, 
v rámci záštity a finančního daru hejtmana Jihočeského kraje Mgr. Jiřího Zimoly a záštity finančního daru 
primátora města České Budějovice Mgr. Juraje Thomy, vystoupila kapela PATRIOTI, která návštěvníkům 
zahrála k poslechu a k tanci. Muzikanti seniorského věku, pro které je muzika životním koníčkem, 
společně s kapelníkem panem Milanem Grillem ukončili předvánoční akci. 

Českobudějovičtí senioři, kteří se rozhodli přijít do MDK na Předvánoční Seniorskou píseň určitě 
nelitovali, prožili krásné odpoledne plné písní, tanců a hudby. Litovat mohou jedině ti, kteří tento den 
zůstali doma. 

Jaroslava Studená, MěO SDČR České Budějovice 

V říjnu 2013 jsme v penzionu Oáza v Lidicích vyhodnotili poslední kolo fotosoutěže, 
které mělo téma „Léto v přírodě očima seniorů“. Děkovné listy za vítězství a hodnotné 
ceny si převzali: 

Téma Krásy letní přírody - Věra Boštičková, snímek „Dolomity kvetou“, Pavel 
Dostál, „Léto budiž pochváleno“, Ing. Jiří Šrubař, „Večerní Mariánské Lázně“, téma 
Senioři jsou aktivní i v létě – Karel Kögler, „Svět na třech kolech“, Věra Boštičková, 
„Za hranice všedních dnů“, Ing. Rudolf Konečný, „Sedmdesátníkovi musí pomáhat silná 
vůle“. 

Na slavnostní setkání jsme pozvali i výherce z předcházejících kol, což bylo kvitováno s povděkem. 
Tohoto přátelského setkání se zúčastnila i starostka obce Lidice pí. Kellerová a předseda správní rady 
penzionu Oáza p. Veselý. Oba hosté ocenili nejen velký zájem seniorů o fotosoutěž, ale i plán udělat z 
vítězných fotografií putovní výstavu. Ve Vlastivědném Sládečkově muzeu v Kladně budeme v září a říjnu 
2014 na 20 panelech vystavovat cca 80 vybraných fotek, další nabídka je z Luhačovic a jednáme i o dalších 
městech ČR.  

Ve fotosoutěži bude Krajská rada SDČR Středočeského kraje pokračovat i v r. 2014, téma i termíny 
uvedeme opět na web stránkách www.sdcr-stc.estranky.cz a www.sdcr.cz během 1. čtvrtletí.  

Dostali jsme nabídku, abychom uspořádali fotosoutěž i s mezinárodní účastí a vystavovali i na 
Slovensku. Této nabídky si vážíme a věříme, že se důchodcům-fotoamatérům podaří zachytit opět jen ty 
nejkrásnější záběry na život kolem nás. 

Hana Němcová, předsedkyně KR SDČR Stč. kraje 

Krajská rada Svazu důchodců ČR ve spolupráci s firmou T.C.B. - CZ, s.r.o, 
uspořádala v říjnu a listopadu 2013 několik přednášek na téma Péče o chrup v 
seniorském věku, a to v MěO SDČR Příbram, v 1. a 3. organizaci SDČR Kladno. Další 
přednášky se konaly v Předměřicích nad Labem a v organizaci Českého svazu žen v 
Kladně. Přednášela MUDr. Čekanová, která účastníkům přednášek uváděla zároveň i 
názornou prezentaci a velmi ochotně zodpovídala i četné dotazy. 

Protože toto téma může zajímat i členy v dalších organizacích v krajích, plánuje 
firma T.C.B. v r. 2014 rozšířit nabídku přednášek nejen o péči o chrup, ale i na další zdravotní téma.  

Přednášky péče o chrup v seniorském věku 

Fotosoutěž skončila, těšme se v r. 2014 na pokračování 
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Z přednášky MUDr. Čekanové uvádíme pár doporučení, jak o svůj chrup máme pečovat i v pozdním 
věku. 

Kdo si myslí, že o zuby má smysl pečovat jen zamlada, je na velkém omylu. Právě péče seniorů o 
chrup je přinejmenším stejně důležitá jako u mladých lidí! Stačí ji jen nepodceňovat a neříkat, že „na mně 
už přece nesejde“.  

Mnoho seniorů má stále vlastní chrup, o který je nutné se pravidelně starat, aby se předešlo 
zánětlivým onemocněním v dutině ústní. Chrup je třeba čistit měkkým kartáčkem minimálně dvakrát 
denně a nesmíme zapomínat ani na mezizubní kartáček nebo zubní nit. Správné čistění a náležitou péči 
vyžadují i částečné nebo celkové snímací zubní náhrady. 

Seniorský věk přináší známky určitého opotřebení chrupu např. abrazi skloviny, zmenšení počtu 
zubů a tím žvýkací plochy, nebo odhalení krčků. Kvalitu slin ovlivňují užívané léky. Zánět dásní mají občas 
mladíci podstatně horší, ale přece jen je častější u seniorů. Také se u nich častěji vyskytují chronické 
paradentozní změny a toto vše vyžaduje novou a hlavně cílenou péči. 

Mnozí lidé reagují na skutečnost, že musí nosit umělé zuby velmi citlivě. Člověk se musí s náhradou 
naučit jíst i správně vyslovovat, protože nová náhrada si „sedá“ a může způsobovat bolestivé otlaky. V 
takových případech je vhodné co nejdříve náhradu v ordinaci zubního lékaře upravit, aby ji pacient mohl 
nosit bez problémů. Je potřeba, aby pacient pečlivě zaznamenával, v jakých místech, nebo při jaké potravě 
problémy s náhradou pociťuje a vše sdělil svému ošetřujícímu lékaři, který náhradu upraví. 

Přestože dobrý zubař a zubní laborant dokážou připravit náhrady vynikající kvality, často je třeba 
používat podpůrné prostředky, které zlepší jejich přilnavost. Jsou to např. fixační krémy, které zabraňují 
nepříjemnému pronikání zbytků jídla pod zubní náhradu. I o umělé zuby se musíme starat. O dobrý vzhled 
zubní náhrady se postarají čisticí tablety.  

Řada pacientů si myslí, že pokud nosí zubní náhradu, nemusí už k zubnímu lékaři na kontroly. Opak 
je pravdou. Na preventivní prohlídky je třeba docházet pravidelně každého půl roku. Zubní lékař vyšetří 
stav dásní a sliznic, pátrá po předrakovinných útvarech a posoudí, zda stávající zubní náhrada vyhovuje 
po stránce estetické a funkční.  

Při péči o seniorský chrup musí lékař brát v úvahu i řadu zcela jiných zdravotních obtíží, kterými lidé 
v důchodovém věku trpívají – častá bývá cukrovka, zvýšený krevní tlak, nemoci štítné žlázy a podobně.  
Proto je třeba informovat zubaře i o našem celkovém zdravotním stavu a lécích, které užíváme. 

Jakmile budu znát rozsah dalších přednášek lékařů (např. „Ledviny nebolí“ nebo další téma), určitě 
dám informaci i na web stránku www.sdcr.cz  i s odkazem, kde si přednášku zajistit.  

Hana Němcová, Krajská rada SDČR Stč. kraje 

 

Opožděně jsme dostali smutnou zprávu, že ve věku 84 let zemřel Ing. Václav 
Němec, člen organizační komise Ústřední rady SDČR a jednatel Krajské rady SDČR 
Královéhradeckého kraje. Kromě těchto funkcí byl předsedou místního Klubu 
seniorů, pro nějž organizoval mnoho kulturních akcí, přednášek a exkurzí. Byl 
uznávaným lesnickým odborníkem a pedagogem a byl mu udělen stavovský titul „lesní rada“. Byl rovněž 
čestným občanem města Jaroměře.  

V Ing. Němcovi odešel čestný a pracovitý člověk, který své zkušenosti nezištně i v důchodu věnoval 
přátelům a členům Svazu důchodců ČR.      Čest jeho památce! 

Odešel čestný a pracovitý člověk 
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S malým zpožděním jsme se také dozvěděli, že na podzim 
oslavil své životní jubileum předseda Krajské rady SDČR 
Královéhradeckého kraje p. Ing. Sláva Groh. Je předsedou od r. 
2008 a mezi úspěšné akce lze zařadit realizaci projektu „Stáří 
může být krásné a tvůrčí období života“, iniciování uspořádání 
krajských zimních a letních sportovních her důchodců v r. 2013, 

pravidelné konání výjezdních zasedání krajské rady do jednotlivých organizací v HK 
kraji i vydávání Zpravodaje královéhradecké Krajské rady SDČR.  

Do dalších let přejeme p. Grohovi hodně zdraví a spokojenosti i dostatek elánu a 
sil k dalším aktivitám.   Hana Němcová a redakce Zpravodaje SDČR 

 

V roce 2013 slavila řada stávajících nebo 
bývalých členek výboru ZO SDČR v Novém Městě na 
Moravě významná životní jubilea. 

Místopředsedkyně výboru Hana Poukarová, 
která se stará o organizaci poznávacích zájezdů a 
návštěvy divadel, oslavila krásných 75 let. Stejně stará 
je naše druhá místopředsedkyně Helena Žáková, 
která vzorně vede kroniku a veškerou 
fotodokumentaci. Další z výboru, které oslavily 75 let, 
je naše hospodářka Ludmila Vedrová, dále Milena 
Benediktová, která má na starosti vývěsní skříňku ve 
městě a bývalá pokladní Marie Homolková. Přestože 
bývalá předsedkyně klubu Blanka Krupicová měla 
letos narozeniny nekulaté 84 let, chceme jí i všem 

ostatním poděkovat za dlouholetou aktivní práci. 

Vše nejlepší, hodně zdraví, osobní pohody a elánu do další činnosti za všechny členy KS přeje  

předsedkyně Libuše Topinková. 

 

Srdečně blahopřejeme nejstarší člence 2. MO Svazu důchodců Kladno (Klub učitelů) paní Vlastě 
Lesákové k jejím krásným a úctyhodným devadesátinám. 

Jiřina Dvořáková, předsedkyně 2. MO SDČR Kladno 

 

 

 

Ocitáme se v prostředí krize hospodářské, ekonomické, nesnášenlivosti 
menšin i veřejnosti vůči nim, zkorumpované veřejné sféry, rozkrádání státního 
majetku, právních i daňových nejistot, klientelismu povýšeného nad vší politickou 
praxí aj. Do vládnutí a jeho financí vstupují šedé eminence, likvidující volný trh. 
Bohatství se nevytváří jen poctivou prací na volném trhu, ale především pomocí účelových státních 
zakázek s dotacemi, čili přiživováním se těch, co „umí“ na úkor poctivě produkujících vše to potřebné. 

Naši oslavenci 

Ohlédněme se kolem sebe 
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Co je ale nejhorší, je to, že především jde o krizi hodnot, mravních zejména! Odpovědnost a moc 
nejsou v rovnováze, vítězí opojení rozhodovat za jiné, vkládat jejich osudy do vlastních rukou a sloužit 
především vlastnímu prospěchu! Kolik z našich politiků si zaslouží našeho uznání? I dnes platí výrok 
Tomáše Bati „ Malou výrobu je možno řídit s malými lidmi, ale velkou výrobu mohou vést pouze velcí lidé, 
kteří jsou velcí svojí povahou, znalostmi a svým vysokým morálním kreditem!“ Příkladem opaku je mj. i 
organizace VZP, v níž podle internetových zpráv, údajně pro „vysokou náročnost“ jejího řízení, pobírá její 
ředitel plat 225 tisíc Kč měsíčně s šesti měsíčními platy ročních odměn, což celoročně činí „pouze“ 
4,O50.000 Kč! 

V přepočtu na každý den v roce, včetně sobot a nedělí, činí jeho výdělek 11.056 Kč/den, což odpovídá 
průměrnému důchodu za celý měsíc! V kontextu s touto skutečností jsou úděsné zprávy o řadě 
ojedinělých případů narození zdravotně postižených dětí, jejichž choroba není v soupisu chorob léčených 
za účasti VZP! Proto léčbu takového dítěte musí finančně zajišťovat především vlastní rodina, v níž navíc 
matka musí opustit své zaměstnání pro nezbytnost celodenní péče o toto dítě! S velkým uznáním je proto 
nutno ocenit „Dobrého anděla“ v režii televize NOVA, prostřednictvím níž mohou naší občané těmto 
rodinám významně přispívat! Je i toto uvedeno na rubu mince našeho zdravotnictví? 

Tato záslužná aktivita díky vysoké sociální solidaritě přispívajících občanů stále přináší své ovoce při 
záchraně někdy až téměř neřešitelných rodinných situací! Kdyby odezva této solidarity byla příkladem i 
naším politikům nejen pro jejich kontakty s TV-NOVA, ale i v přípravě zákonů sociálně ohleduplných, byl 
by to asi náš počátek cesty do ráje! V kontextu s touto skutečností v oblasti státní ekonomiky nelze bez 
povšimnutí i vysokého uznání našeho a zejména našich politiků, přejít též výrazné gesto zřeknutí se 
značné části mnoha měsíčních platů prezidenta M. Zemana! Lze si jen přát více takových vzorů hodných 
jeho následování! 

H. Fadrus, MěO SDČR Brno 

 

Vážení přátelé, redakce Zpravodaje vyslovuje upřímné poděkování všem, 
kteří nám svými příspěvky přibližujete záslužnou a obětavou práci členů a 
funkcionářů v organizacích SDČR.  

Byli bychom rádi, kdyby se okruh dopisovatelů rozšířil, protože víme, že v 
mnoha místech naší vlasti je činnost důchodců obdivuhodná a volnočasové 
aktivity mohou být vzorem i mladším lidem. Nestačí skromné sebeuspokojení nebo uveřejnění v místních 
novinách, je třeba naši redakci o akcích a významných událostech informovat. Jsme schopni dávat na web 
stránky www.sdcr.cz třeba i Vaši vlastní tvorbu. 

 

Rekreační komise Svazu důchodců ČR opět připravila nabídku rekreací a 
ozdravných pobytů na r. 2014. Je určena našim členům a jejich přátelům a 
dojednáváme s poskytovateli smluvní ceny, které platí pouze pro důchodce. 

Můžeme také zajistit pobyty i pro osoby mladší (nebo děti v doprovodu prarodičů), ale ceny budou bez 
slev. Nabídka bude na webu www.sdcr.cz  a www.sdcr-stc.estranky.cz v rubrice Rekreace.  

Těšíme se na Váš zájem, volejte v Út a Čt do sekretariátu SDČR na tel. 234 462 082 – 4 od 14.00 do 
15.30 hod, naše organizátorky Vám ochotně s výběrem poradí. Nebo pište či přijďte osobně opět v 
uvedenou dobu na adresu nám. W. Churchilla 2, 113 59  Praha 3 (Dům odborových svazů na Žižkově). 

Hana Němcová a kolektiv rekreační komise SDČR 

Závěrem 

Poznámka – rekreace 
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Krásné vánoční svátky, 

hodně štěstí, zdraví  

a osobní pohody  

v novém roce 2014 

přeje 

všem členům SDČR a čtenářům 

 redakční rada Zpravodaje 

 

Zpravodaj SDČR, o.s. – čtvrtletník. Pro své členy vydává SDČR, o.s. 
Číslo 6 připravili členové redakční rady a autoři, kteří odpovídají za obsahovou i jazykovou stránku 

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


