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MOTTO:  Je třeba životu více dávat, než ho urychlovat.     
           Gándhí 

 
Vážení přátelé, 

mocná čarodějka příroda nám opět připravila jedno ze svých překvapení. Skončil měsíc 
březen a vše nám bohatě kvete. Je radost pohlédnout na záplavu různobarevných kvetoucích 
rostlin, keřů a stromů v krásném slunečním dnu. Jediné co mi kalí moji radost, je to, že mocní 

„zmrzlí muži“ přijdou až za 3 týdny. Také se začíná projevovat nedostatek spodní vody, která je velmi důležitá 
pro náš každodenní život a úrodu v letošním roce. 

V měsíci únoru jsme probděli hodně času u televize, kde jsme fandili našim úspěšným sportovcům na 
olympijských hrách v Soči. Jen naši hokejisté nám mnoho radostí svými výkony neudělali. 

S velkým napětím a obavami sledujeme vývoj událostí na Ukrajině, kde stále není zažehnáno nebezpečí 
další eskalace. Se zájmem jsme sledovali průběh prezidentských voleb na Slovensku, které pro mnohé skončili 
dle jejich očekávání a pro druhé velkým překvapením. Věřím, že nový prezident Kiska bude k našim 
slovenským přátelům stejně pozorný a citlivý jako stávající prezident Gašparovič. 

Na domácí politické scéně jsme svědky v poslední době oblíbené hry „škatule hýbejte se“ na některých 
ministerstvech a úřadech, nebo státních organizacích. Z úst našich politiků se vytratila slova o valorizaci 
důchodů v průběhu letošního roku. Když jsem se ptal paní ministryně na důvod této změny, tak mi bylo řečeno, 
že její předchůdce nepodal potřebný návrh zákona a časově to nyní nejde stihnout. O výsledcích jednání, které 
vedeme s ministry, jste informováni v časopisu Doba seniorů. 

Skončila doba výročních konferencí a schůzí, kde jste se zamýšleli nad výsledky své činnosti a hospodaření 
za uplynulé tři roky. Volili jste nové funkcionáře a také své delegáty na 9. sjezd SDČR, který se bude konat 5. 
listopadu 2014 v Praze. Před tím proběhnou v jednotlivých krajích Krajské konference SDČR, které se budou 
mimo jiné také zamýšlet nad činností našeho Svazu důchodců České republiky v příštím volebním období. 

V závěru mi dovolte, abych Vám popřál krásné a radostné Velikonoce a mnoho hodnotných a 
neopakovatelných zážitků v nastávajícím nejkrásnějším ročním období. 

Ing. Oldřich Pospíšil, předseda SDČR 

 

Důchodci důchodcům, 
aby člověk nebyl sám. 

číslo 7 

Slovo předsedy SDČR, o.s. 
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Ústřední rada Svazu důchodců ČR rozhodla na únorovém zasedání, že se 
dne 5. listopadu 2014 uskuteční již 9. sjezd SDČR. Bude opět v Praze, v zasedací 
síni magistrátu hl. m. Prahy. 

Od doby založení naší organizace uplynulo téměř 25 let, máme ve všech 
krajích republiky krajské organizace a v nich sdružujeme do dnešní doby celkem 
145 základních, místních, městských či regionálních organizací. Členská 
základna se obměňuje podle zájmu členů-důchodců toho kterého regionu. 
Někteří starší členové přestávají mít o činnost v důsledku nemoci či vysokého 
věku zájem, dochází také k úmrtím, naopak se přihlašují  noví členové, pro nás jsou proto rozhodující 
počty členů vždy ke 30. dubnu toho kterého roku. Máme však v organizacích i výjimky – mnozí 
„osmdesátníci či devadesátníci“ svými aktivitami předčí i mladší a pohodlnější členy. Příkladem nám může 
být i letošní jubilantka pí. Honcová ze ZO Černošice, která se dožívá 100 let a pravidelně 1x týdně dochází 
na besedy i na konverzace v německém jazyce.  

Ve všech našich organizacích se uskutečnily od ledna do března t.r. výroční členské schůze, kde se 
zhodnocovala činnost za volební období, tj. za uplynulé tři roky. Ve všech těchto organizacích odváděli 
funkcionáři obrovský kus práce jak při pořádání různých  besed, poznávacích zájezdů, sportovních akcí, 
společenských odpolední, zájezdů do divadel a na různé výstavy, zájmových akcí, školení na počítači nebo 
tanečních či pěvěckých kroužků a další tvůrčí činnosti. Tato jejich aktivita je moc vítána a utužuje to 
kolektiv vrstevníků. Mnohé organizace také pořádají i několikrát do roka společné dovolené nejen v 
tuzemsku, ale i v zahraničí. Všem těmto aktivním funkcionářům patří veliký dík především z řad členů 
organizací. Výroční členské schůze byly také volební a jak zjišťujeme, složení funkcionářů většinou 
zůstává a mění se často jen nepatrně.  

Při výročních členských schůzích byli ve všech organizacích zvoleni delegáti nejen na krajské 
konference, ale i delegáti na 9. sjezd. Svaz důchodců ČR vydal na podporu sjezdu i sjezdové známky v 
hodnotě 10,- Kč.  

Vedení  Svazu důchodců ČR proto touto cestou vyslovuje všem funkcionářům upřímné poděkování za 
jejich většinou dlouholetou dobrovolnou a obětavou činnost. 

Během II. čtvrtletí proběhnou ve všech krajích krajské konference, kde bude obdobně jako v 
organizacích také zhodnocena činnost na úrovni krajů. Konference se už v dubnu uskutečnily v 
Královéhradeckém, Karlovarském a Plzeňském kraji, následovat budou 12. 5. v kraji Vysočina, 13. 5. v  
Jihomoravském kraji, 21. 5. v MěO hl. m. Prahy, 22. 5. v Moravskoslezském kraji, následně 10. 6. v 
Ústeckém kraji, 12. 6. v Pardubickém kraji a 19. 6. v Českobudějovickém kraji. O termínu ve Středočeském 
(květen) a Zlínském kraji se ještě jedná. Krajských konferencí se dle jednotlivých pozvání a rozpisu 
zúčastní předseda SDČR i členové Výkonné rady, pozvání přijímají i významní hosté. 

Komise na přípravu sjezdu pracují dle plánu – programová, vede ji místopředseda Fr. Prášek – 
komise pro Stanovy, předseda SDČR Ing.  O. Pospíšil – komise organizační, vede ji místopředsedkyně 
Němcová. Věřím, že se všichni zhostíme svých úkolů s úspěchem a na 9. sjezdu SDČR zhodnotíme jak 
dosavadní činnost, tak i programové priority na pomoc důchodcům v České republice. 

Hana Němcová, místopředsedkyně SDČR 

 

 

Svaz důchodců ČR připravuje svůj 9. sjezd 
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Výroční schůze Městské organizace Svazu důchodců ČR v Roudnici se konala v pondělí 20. ledna 
2014 v Kavárničce seniorů. Přišlo na 75 člen, obě místnosti se zaplnily. Přítomné přivítala předsedkyně p. 
I. Jobová, škoda, že se z hostů dostavil jen zástupce MÚ p. Šrytr, který byl v závěru pod palbou otázek 
přítomných. 

Na programu bylo hodnocení r. 2013 : 

Vyjeli jsme na 7 zájezdů - do Sychrova, Českého Dubu, na zámek Frýdlant, Hejnice, Česka Skalice - 
prošli jsme celé Ratibořické údolí, na zámek Dobříš, do Strže, Klášterce n. Ohří, na zámek Konopiště, do 
Vlašimi. Každoročně vyjedeme i do zahraničí - tentokrát  na hrad Königstein. 

V Praze jsme navštívili Divadlo Na Fidlovačce a divadlo U Hasičů, dále Divadlo Most. Již dlouhá léta 
jezdíme pravidelně na veřejné generálky do Prahy do Rudolfina, odpoledne využíváme k návštěvě výstav v 
Praze (3x v r. 2013). 

Pořádáme přednášky v kavárničce, zúčastnili jsme se Sportovních her v Litvínově, a fotosoutěže “Léto 
v přírodě očima seniorů“. Veřejnost se mohla o našich akcích dočíst v Roudnických novinách. 

Jako každoročně, tak i letos byly předány pamětní listy jubilantům od 65 let. V letošním roce se 
dožívají významného výročí - 90 let pí. Snětinová, p. Krása a pí H. Študentová. Poslední jmenovaná s námi 
jezdí na každý zájezd i do divadla a můžeme jen závidět její optimismus a zájem o vše nové. Všem 
jubilantům je předávána květina a malý dárek. 

Tato schůze byla také schůzí volební. Členové výboru byli opět jednomyslně zvoleni. S jejich prací 
jsou všichni spokojeni. 

M. Machová, MěO SDČR Roudnice nad Labem  

Výroční členská schůze naší základní organizace Svazu důchodců České republiky v Novém Městě na 
Moravě začala 24. února 2014 slavnostně. Zahájila ji předsedkyně Libuše Topinková. Nejprve přivítala 
naše milé hosty - starostu našeho města Michala Šmardu a místostarostu Stanislava Marka a poděkovala 
jim za příspěvek 20.000 Kč na činnost KS pro rok 2014. 

Následně popřála a předala kytičku za všechny členy Klubu seniorů bývalé naší předsedkyni Aleně 
Albrechtové k osmdesátým narozeninám, kterých se právě tento den dožívá. Rovněž s kyticí popřáli Aleně 
také starosta i místostarosta našeho města. Alenu to velmi potěšilo, měla radost, že se na ni nezapomnělo. 
Všem za gratulaci poděkovala. Oba zastupitelé dostali možnost promluvit k našim členům, kterou využili. 
Museli však brzy odejít, protože spěchali na zasedání zastupitelstva města.  

Potom výroční volební členská schůze pokračovala – řídila ji Libuše Topinková a Helena Žáková. 
Rozsáhlou zprávu o naší činnosti za rok 2013 přednesla předsedkyně L. Topinková. Letošní schůze byla po 
třech letech volební. Ve výboru nastala změna. Ze zdravotních důvodů odstoupila z výboru Vlasta Veselská 
a Marie Homolková. Nahradila je Jarmila Fialová a Jaroslava Ježová. Průběh schůze, volby, usnesení jsou 
zachyceny v zápisu ze schůze. 

Helena Žáková, ZO SDČR Nové Město n. M. 

Výroční schůze v Roudnici nad Labem 

Slavnostní výroční členská schůze Klubu seniorů 

– Nové Město na Moravě 
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Dne 12. dubna 2014 členové ze Žďáru n/S. a okolních obcí se zúčastnili výroční členské schůze MěO 
SDČR. Schůze probíhala v Sokolovně ve Žďáře n/S. Přítomno bylo 177 členů (z 877 členů k 31. 12. 2013) a 
5 hostů. 

Na začátku schůze vystoupil pěvecký dětský sbor Žďáráček. 
Vystoupení se velmi líbilo a zaplněný sál odměnil vystupující 
dlouhým potleskem. 

Poté předsedkyně našeho svazu Míla Benešová přivítala 
přítomné členy a hosty. Z hostů na schůzi byla senátorka a 
starostka města Žďáru Ing. Zvěřinová, 1. místostarosta Žďáru 
Mgr. Brychta, 2. místostarosta Žďáru Bc. Bárta, starosta obce 
Hamry nad Sázavou p. Křesťan a předseda Krajské rady SDČR za 
kraj Vysočina Ing. Krňanský.  

Byla provedena volba jednotlivých komisí a vše, co s tím 
souvisí. Poté p. Benešová přednesla zprávu o činnosti naší organizace za uplynulé volební období, 
připomněla jednotlivé akce, které se uskutečnily za toto období, spolupráci s dalšími organizacemi, 
městem Žďár n. Sáz. a okolních obcí. Byla přečtena zpráva o hospodaření pokladní pí Domesovou, byla 
přečtena zpráva revizní komise pí Limlovou. 

Následovalo vystoupení hostů, kteří nám nastínili vývoj změn jak ve městě, tak i to, co se připravuje, 
co bude dokončeno a velmi ocenili práci naší organizace, co děláme pro své členy.  

Poté byla provedena volba výboru a revizní komise, volba delegátů na krajskou konferenci a 9. 
celostátní sjezd SDČR, proběhla diskuse, bylo přečteno a odsouhlaseno usnesení a zakončení schůze. 

Článek a foto: Jan Havlíček, člen výboru MěO SDČR Žďár n/S. 

Dne 17. ledna 2014 se sešlo 153 členů místní organizace Svazu důchodců  ČR v Humpolci v jídelně 
Zemědělské akademie, aby se pobavili, poslechli si rekapitulaci své činnosti a tentokrát také po třech 
letech opět zvolili nový výbor, revizní komisi a delegáty na 9. sjezd SDČR a na konferenci Krajské rady 
SDČR v Jihlavě.  

Volby byly provedeny aklamací, čtrnáctičlenný výbor zůstal beze změny, předsedkyní je dále 
Jaroslava Šenkýřová. 

Schůzi zahájila Jana Reichertová, která přivítala přítomné a připomněla, že Svaz důchodců České 
republiky lletos slaví 24 výročí založení. 

Zpráva o činnosti naší organizace za r. 2013 uvádí, že členská základna má 403 členů, vede ji 14ti 
členný výbor, který připravuje programy. Na  dvaceti  pracovních schůzkách výboru i členů pod vedením J. 
Šenkýřové se zúčastnilo 529 seniorů, tři velká setkání byla v jídelně Zemědělské akademie s hudbou , 
tancem a občerstvením ( Novoroční, Májové a oslava MDS) a byla navštívena 400 členy. „Odpoledních 
čajů“ - velmi oblíbených setkání - se zúčastnilo 364 členů. Jaroslav Hloušek sestavil důchodcovskou 
kapelu, která na těchto čajích hraje. Nahradil tak J. Filipského a jeho harmoniku, který onemocněl. Na 
devíti přednáškách získávalo znalosti 337 seniorů. Týkaly se kultury, přírody, historie, zdravotnictví a 
léčitelství. Navštívili jsme ND v Brně (Rusalka), divadlo Hybernia v Praze (Zorro), koncert ve Stráži 
n/Nežárkou. Zúčastnilo se 147 členů. Jednodenních zájezdů – Lysá n/L., Český Brod, Lipany a Kutná Hora 
se zúčastnilo 98 členů. Dalších 88 členů se vydalo na týdenní zájezd do Českého ráje. Zájezd do sklípku ve 
Znojmě absolvovalo 44 lidí. Tradiční výstavy výrobků seniorů pod názvem „Ani my nezahálíme“ se 

Výroční členská schůze MěO SDČR ve Žďáře n/Sázavou 

Novoroční setkání seniorů v r. 2014 - Humpolec 
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zúčastnilo 21 vystavovatelů s 372 exponáty a navštívilo ji 127 lidí. Naše důchodcovská turistická skupina 
si vyšla na 43 vycházek kolem Humpolce, ušla 185 km a zúčastnilo se 352 turistek pod vedením J. 
Dvořákové. Pokračovala spolupráce s vedením gymnázia Dr. A. Hrdličky. Šesti zajímavých přednášek na 
literární, historické a zeměpisné téma se účastnilo 114 seniorů. Pokračuje spolupráce i s vedením 
knihovny formou přednášek. Na organizaci všech programů se podílejí členové výboru pod vedením 
předsedkyně J. Šenkýřové, které jsme jménem výboru i členů poděkovali za dlouholetou, obětavou práci. 

Naši práci propagujeme především v měsíčníku Zálesí a na webových stránkách a také v krajském 
Zpravodaji SD a celostátních webových stránkách Svazu důchodců ČR. 

Pro zajímavost uvádíme, že v minulém tříletém období proběhlo 324 různých programů a účastnilo 
se jich úctyhodných 11.295 členů. 

Po pracovní části následovala volná zábava, občerstvení a tanec při hudbě až do večerních hodin. 

Marcela Štěpánová, MO SDČR Humpolec 

K bilancování činnosti za uplynulý rok 2013 se sešel výbor Místní organizace SDČR a všichni členové 
jednotlivých komisí organizace na své závěrečné schůzi již dne 17. prosince 2013 v klubu důchodců. Jako 
hosté byly přítomny místopředsedkyně KR SDČR z Karlových Varů paní Marie Majdlová a pokladní paní 
Zdeňka Trošková. 

Nebylo toho málo, co jsme seniorům našeho města nabídli. Nejen to, že se mohou scházet pravidelně 
v klubu, kde jsou již zaběhnuté karetní kroužky, nově i šachový anebo jen diskuzí u kávy, pracovaly i 
všechny komise na zajištění zajímavých kulturních a poučných programů pro všechny členy naší 
organizace, kterých v současné době máme 435. 

Jednodenních zájezdů do blízkého i vzdálenějšího okolí bylo uspořádáno jedenáct a pro velký zájem 
jich mohlo býti i více. 

Společně navštívili osm divadelních představení, a to nejen v Mariánských Lázních, ale i v Karlových 
Varech a Plzni. 

Díky sponzorským nabídkám jsme mohli poskytnout našim seniorům zdarma dostatečné množství 
vstupenek na řadu koncertů a jiných kulturních akcí. 

Pravidelně uskutečňujeme pro naše seniory oblíbená odpoledne v klubu, která se váží k tematickým 
událostem dle ročního období (Vítání nového roku, Masopust, Vítání jara, Den matek, Posvícení, 
Mikulášská zábava). Zde si při hudbě a malém pohoštění popovídají, společně zazpívají i zatančí. Protože 
je o tyto akce mimořádný zájem, konáme je vždy ve dvou dnech, abychom všechny zájemce uspokojili. 

Cestopisné přednášky s promítáním (bylo jich sedm) jsou také velmi oblíbené. Všechny tyto akce 
zajistila kulturní komise. 

Sociální a zdravotní komise zajistila dvanáct odborných přednášek v klubu důchodců, dále návštěvy 
solné jeskyně, spolupráci s Penzionem, zájezd do Vánočního domu v Karlových Varech. 

Turistická komise uskutečnila dvacet vycházek po okolí města, pět autobusových zájezdů za různými 
pamětihodnostmi s odborným výkladem vč. krátkých procházek, dvě přednášky o Chráněné krajinné 
oblasti apod. 

Komise pro občanské záležitosti navštěvuje seniory - jubilanty nad 75 let, kterým přináší blahopřání 
s drobným dárkem od Města a naší organizace. Tato komise rovněž zajišťuje pravidelnou bezplatnou 
právní poradnu pro seniory města, uskutečňovanou právníkem. Předsedkyně této komise vede též 
kroniku naší organizace (jsou v ní zachyceny všechny události od založení organizace v roce 1990) a 
rovněž zajišťuje proškolování seniorů na našich počítačích. 

MO SDČR Mariánské Lázně hodnotila uplynulý rok 
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Výše uvedený přehled (81 akcí) dokazuje, že činnost naší organizace ve prospěch seniorů města je 
opravdu bohatá a naplňuje naše heslo "Aby nikdo nebyl sám". 

Na uvedené schůzi byl rovněž projednán finanční plán na rok 2014 a návrh činnosti organizace na 1. 
pololetí roku 2014. Navržený plán činnosti vypadá, že bude úspěšný, což se nám za pomoci vedení města 
Mariánské Lázně, Krajského úřadu, sponzorů a aktivity našich členů výboru a komisí jistě podaří. 

Karel Lokajíček, MO SDČR Mariánské Lázně 

Skončilo tříleté volební období pro vedení MěO Svazu důchodců ČR ve Frýdku-Místku, takže se 
14. ledna 2014 konala „Výroční schůze“ s volbou nového výboru organizace, našich zástupců v krajské a 
Ústřední radě a delegátů na 9. sjezd SDČR.  

Jednání zahájila paní Pavelčíková, která přivítala přítomné a hosty 
paní senátorku Evu Richtrovou, za vedení města náměstka primátora 
pana Libora Kovala, dále předsedkyni krajské rady SDČR paní Zlatušku 
Paršovou a Oldřicha Pospíšila, předsedu Ústřední rady SDČR. Jako host 
se tohoto jednání zúčastnila předsedkyně ostravské organizace a za 
Svaz bojovníků za svobodu paní Jaroslava Kapsová. 

Po projednání organizačních záležitostí se slova ujal dosavadní 
předseda městské organizace Dalibor Kališ, který seznámil přítomných 
350 členů s dosavadní činností městské organizace a shrnul aktivity, 
které slouží k naplnění hesla SDČR „Aby člověk nikdy nebyl sám“. Připomněl také, že se významně zvýšil 
počet členů MěO SDČR na bezmála 1300 členů a tím se řadí mezi největší organizace v rámci ČR. Za loňský 
rok byla frýdecko-místecká organizace vyhodnocena Krajskou radou seniorů jako nejaktivnější mezi 
seniorskými organizacemi.  

Po zprávě předsedy následovala zpráva o hospodaření organizace a rozpočet. Tolik oceňovaná 
aktivita organizace by nemohla být tak bohatá a pestrá, nebýt finančních dotací a osobní podpory vedení 
města, sponzorských darů Frýdecké skládky, Distepu a paní senátorky.  

Hosté ve svých vystoupeních ocenili aktivity seniorů města a přislíbili další podporu.  Po diskuzi a 
dotazech následovala volba nového výboru a delegátů. Schválené usnesení obsahuje vedle zpráv a 
rozpočtu i složení výboru městské organizace. V něm budou po další tři roky pracovat Miloslava Černá, 
Dalibor Kališ, který byl následně zvolen předsedou, Květa Kaplanová, Helena Michnová, František Nytra, 
Alena Pavelčíková, zvolena místopředsedkyní, Marta Poláková, Eva Slánská, Věra Silvestrová, Ladislav 
Steininger, Marta Šinclová, Anna Škarabelová a Jiřina Vašíčková.  

Ladislav Steininger, MěO SDČR Frýdek-Místek 

 

V pátek 17. ledna 2014 bylo v žabovřeském hotelu „Kozák“ hodně rušno. Konal se tu totiž první ples 
brněnských seniorů. Dlouho zvažovaný záměr výboru SD ČR v Brně jestli se najde dost finančních 
prostředků, bude-li zájem ze strany starších spoluobčanů, rozptýlily naše místní kluby i nadšení ze strany 
jednotlivců. Postupně nacházel výbor vstřícnou odezvu u městských částí i Magistrátu města Brna.  Díky 
tomu se mohlo už v listopadu minulého roku začít s přípravou. Od městských částí, radnice města Brna, 
Jihomoravského kraje i jednotlivců těchto orgánů přicházely drobné i větší příspěvky, dárky do kola štěstí, 

Členové MěO SDČR ve Frýdku-Místku hodnotili 

První „Ples seniorů“ se vydařil! 
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od našich členů věcné drobnosti, včetně ručních prací. 

V týdnu konání plesu už usilovně pracovali všichni, kdo chtěl pomoci. Členové výboru a sekretariátu 
Svazu důchodců, dobrovolníci z klubů. Prvotní myšlenka předsedkyně Mgr. Aleny Kudličkové tak stále 
více dostávala reálný obsah.    

První ples seniorů v Brně se nesl v duchu známé árie naší snad nejoblíbenější české opery Prodaná 
nevěsta od  Bedřicha Smetany „Proč bychom se netěšili?“. Probíhal ve velmi příjemné atmosféře, v níž se 
přítomní dobře bavili. Zaujalo taneční vystoupení manželské dvojice mistrů ve standardních tancích, 
stejně jako ukázky indických tanců, které pak na parketu mnohé dvojice seniorů zdatně napodobovaly.   

Ples se vydařil. A tak můžeme poděkovat primátorovi města Brna Romanu Onderkovi, že převzal nad 
plesem záštitu, poděkovat za účast náměstkyni primátora, zástupcům městské části Brna – střed, starostce 
městské části Maloměřice-Obřany, zástupcům Jihomoravského kraje, senátorovi prof. MUDr. Janečkovi, 
předsedovi SD ČR a dalším za to, že si udělali čas a přišli mezi nás.  

Nelze ovšem zapomenout poděkovat všem, kteří se podíleli na přípravě plesu, všem těm, kteří se 
podíleli finančně nebo věcnými dary, všem těm, kteří se aktivně zapojili. Nakonec je třeba poděkovat i 
městské části Žabovřesky, majiteli a personálu hotelu „Kozák“. Tak příští rok nashledanou !  

Libuše Gottwaldová, místopředsedkyně 

KRAJSKÁ RADA SVAZU DŮCHODCŮ ČESKÉ REPUBLIKY, o.s. 

STŘEDOČESKÉHO KRAJE 

www.sdcr-stc.estranky.cz 

Vážení přátelé, 

v r. 2013 skončila úspěšně fotosoutěž „Život v přírodě očima seniorů“ - téma bylo pro každé roční 
období. Krajská rada Svazu důchodců ČR, o. s. Středočeského kraje rozhodla, že fotosoutěž bude 
pokračovat i v r. 2014, tentokrát v rámci mezinárodní spolupráce důchodců ze Středočeského kraje (Česká 
republika) a Trenčínského kraje (Slovenská republika).  

Vyhlašujeme 

fotografickou soutěž na téma „BOJNICE OČIMA ČESKÝCH SENIORŮ“ 

Organizátorem soutěže je Krajská rada Svazu důchodců ČR, o.s. 

Středočeského kraje se sídlem v Kladně, Mostecká 3229, IČ 75068168 

Vyhlášení soutěže: 1. května 2014 

Konec soutěže:  30. června 2014 

Vyhodnocení a vyhlášení vítězů: do 31. července 2014 

Z fotografií bude v Kulturním centru v Bojnicích uskutečněna putovní výstava  s trváním 25. 8. - 14. 9. 
2014  

Ceny pro vítěze: 
1. místo – týdenní pobyt v hotelu REGIE*** v Bojnicích (Slovensko) 
2. místo -  víkend v penzionu HEJTMAN v Chlumu u Třeboně 
3. místo -  věcná cena  
4. místo -  věcná cena 
5. místo -  věcná cena  

Vyhlášení fotosoutěže „Bojnice očima českých seniorů“ 
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Mediálním partnerem fotosoutěže je měsíčník DOBA SENIORŮ. Šéfredaktor tohoto měsíčníku věnuje 
vítězi fotosoutěže ZVLÁŠTNÍ CENU -  roční předplatné měsíčníku DOBA SENIORŮ. Kromě toho budou v 
Době seniorů zveřejněny i vítězné fotografie. 

Fotografie zasílejte na e-mail adresu fotosoutez.krsdcr@seznam.cz nebo na  
nemcova.sdcr@seznam.cz. Vždy prosím uveďte předmět – FOTOSOUTĚŽ 2014.  

Splnění podmínek soutěže bude soutěžícím seniorům a seniorkám zárukou zařazení jejich fotografií 
do soutěže. 

Přejeme všem účastníkům soutěže hodně štěstí v soutěži a hlavně hodně zdraví, spokojenosti a dobré 
nálady. 

Za organizátora fotosoutěže: 

Hana Němcová, předsedkyně Krajské rady SDČR,o.s. Středočeského kraje 

Jako každoročně zakončili novoměstští senioři masopustní období svou maškarní merendou. Konala 
se 3. března 2014 ve 14 hodin v penzionu Vrchovina. Padesáti seniorům přišel zahrát na harmoniku pan 
Dostál z Maršovic. 

Celá akce byla zahájena nástupem masek. A bylo se na co dívat – Beruška, Marfuša, Pat a Mat, bílá 
paní, šašci, Rumcajs, mladý bavorák s nevěstou, bezdomovec, havajská tanečnice apod. Potom se asi 
hodinu zpívalo a tančilo, samozřejmě masky vzaly do kola i ostatní účastníky. 

Následovala první část zajímavé tomboly, kde bylo možno vyhrát např. „ loveckou výbavu“, což byla 
past na myši a mucholapka, nebo „sušičku prádla“, kterou tvořila šňůra na prádlo a kolíčky. Takových 
vtipných cen bylo připraveno asi 50. Společnost se při tombole výborně bavila, nohy si odpočinuly a 
mohlo se s vervou pokračovat v tanci a zpěvu. 

Po další hodině následovala druhá část tomboly a na závěr ještě opět tanec a zpěv. Mnohým se v 17 
hodin ještě nechtělo končit, protože nálada byla opravdu skvělá. 

Taková setkání jsou pro seniory zdrojem radosti, při nichž zapomenou i na svoje neduhy. Rozhodně 
budeme podobné akce pořádat i v budoucnu. 

Libuše Topinková, ZO SDČR Nové Město na Moravě 

Dne 3. 3. 2014 se sešli zástupci mosteckých seniorů v novém působišti s pěkným moderním a 
funkčním interiérem ve „svém novém klubu“ – Klubu seniorů v Mostě, Javorová 3107. 

Celé setkání mělo slavnostní ráz s programem, který pro účastníky předvedly děti z mateřské školky 
v Albrechtické ulici a seniorky z Městské správy sociálních služeb v Mostě, a pohoštěním. Jsme potěšeni, že 
se zastupitelé našeho města rozhodli zrenovovat nebytové prostory pro tento nový klub pro seniory. Je to 
podnět pro všechny, kteří se rádi druží a mají šanci se častěji potkávat a setkáním se obohacovat. Vždyť i v 
seniorském věku by měl být čas na důstojné žití, na práci, na hraní i na odpočinek. Těšíme se na nová 
setkání v našem novém klubu.  

Děkujeme všem, kteří dokázali zrenovovat prostory bývalé prodejny kol a čajovny. Rekonstrukce 
stála 4 500 000 Kč. Přispěl na ni Magistrát Mostu, bytové družstvo Krušnohor a částkou 500 000 Kč firma 
Vršanská uhelná. 

Marie Vonášková, SDČR Most č. 2 

Masopustní merenda – Nové Město na Moravě 

Seniorský den – setkání v novém klubu 
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Na závěr cyklu Naše univerzita 3. věku – Moravští Chorvaté – navštívili dne 3. dubna 2014 členové 
Místní organizace Svazu důchodců ČR v Mikulově historickou obec Nový Přerov. Průvodkyni jim dělala pí. 
Alena Dufková, zdejší knihovnice. 

Nový Přerov je malá obec těsně u rakouské hranice. Tak těsně, že při vytváření hranic se dělila pole 
majitelů do moravského Nového Přerova a rakouského Alt Prerau. Jenže ti majitelé už u toho nebyli.  
Vzdálenost obou částí původního Přerova je zkratkou asi 1 km. Tak jsme se rozhodli obě obce navštívit. K 
našemu zděšení si nějaký majitel polností na rakouské straně dal přes cestu závoru a přísná varování o 
zákazu vstupu. Na okliku po oficiální cyklostezce naše nemladé nohy již nestačily, tak jsme se kajícně 
vrátili do Nového Přerova. I tak v něm kromě dvou z nás nikdo nikdy nebyl. Před rokem 1989 tam bylo 
hraniční pásmo. 

V 16. století byly tři obce při hranici kolonizovány chorvatským obyvatelstvem. Ti si zachovávali svůj 
jazyk a svébytnou kulturu. Ve 30. letech minulého století dosáhli maximálního rozkvětu, byli to zemědělci 
se silným lpěním na rodovém majetku. Někteří chodili do českých škol, někteří do snáze dostupných 
německých. Za okupace zůstali ve svých obcích a nebyli vysídleni jako těch několik českých státních 
zaměstnanců tam žijících. V roce 1945 pro neprokázané kolaborantství byli vystěhováni a rozprášeni 
hlavně po severní Moravě. Někteří odešli do Rakouska. 

Do zcela vylidněných obcí přišli reemigranti z Bulharska, což byli Češi z Čech, které tam bída vyhnala 
v 19.století.  A právě dva naši členové jsou jejich potomky. Nový Přerov začal postupně znovu vzkvétat. V 
současné době je to lokalita, kam se lidé z okolí stěhují, staví si zde domy a dojíždějí do zaměstnání, 
protože zrušením Státního statku zde nejsou pracovní příležitosti. Nejen Nový Přerov, ale i sousední 
Jevišovka (ta byla vyhlášena před několika málo lety Vesnicí roku) jsou krásně upravené, žijí bohatým 
kulturním životem a mnohé vesnice ve vnitrozemí s tradičním osídlením jim mohou jen tiše závidět. 

Ještě na závěr dvě zajímavosti. V obci jsou tři kostely. Původní Chorvaté byli katolíci, postavili si již v 
16. století kostel, který postupně přistavovali. Noví osídlenci nejsou, jak bychom předpokládali, 
pravoslavní, ale příslušníci evangelické církve metodistické. Postavili si skromnou modlitebnu. Pak je zde 
ještě nějaká malá skupina křesťanů, jejíž kostel jsme neviděli. A zajímavost druhá - při procházce po okolí 
jsme míjeli nově vysazené stromy v Aleji přátelství. Střídají se zde lípy a duby. Jak symbolické! 

Text: Dobromila Vlčková, MO SDČR Mikulov 

Mezi členy českobudějovické organizace SDČR přišel dne 18. 2. 2014 pracovník Všeobecné zdravotní 
pojišťovny pan Mgr.Viktor Lavička a informoval je o všech službách. VZP je největší zdravotní pojišťovna u 
nás a poskytuje svým klientům veškerou zdravotní péči. Autor přednášky informoval o různých 
zdravotních službách i lécích. Hovořil též o lázeňské péči, na kterou je třeba se informovat u praktického 
lékaře nebo odborníka. VZP má též preventivní program na různé rehabilitační aktivity a v roce 2014 
vyplácí klientovi odměnu do výše 500 Kč. Bude také vytvořen zjednodušený program pro dárce krve, 
maminky a zdravotně postižené.  

Viktor Lavička též informoval o preventivních prohlídkách u praktického lékaře, zubního i ženského 
lékaře a že je dobře mít "svého" lékaře. 

Nejlepší lék je však prevence a je lépe nemocem předcházet, nežli je zdlouhavě a draze léčit. Autor 
upozornil též na různou nekalou konkurenci, kdy zástupci jiných ZP se snaží přetahovat pacienty na různé 
sliby. 

Eva Vejrostková, MěO SDČR České Budějovice 

Členové MO SDČR Mikulov na výletě 

O zdravotní péči – České Budějovice 



 - 10 - 

Od 18. 3. do 21. 3. 2014 uspořádala naše místní organizace Svazu důchodců ČR v Humpolci výstavu 
prací seniorů. Zahájila ji Zdena Krčilová, zúčastnili se také starosta města Humpolce Mgr. Jiří Kučera a 
místostarosta Ing. K. Namyslo. Svoje práce vystavovalo 33 jednotlivců a také Domovy důchodců v Lužické 
a Máchově ulici, Domov důchodců sv. Bronislavy a denní centrum pro seniory Astra. Výstavu si prohlédlo 
165 návštěvníků, vystaveno bylo 320 exponátů.  

Obdivovali jsme širokou škálu výrobků, od praktických pletených, háčkovaných, batikovaných i 
tkaných věcí, přes vyšívané obrazy, dečky, ubrusy, až po fotografie, drobné ozdobné i praktické výrobky z 
nejrůznějších materiálů (papír, sklo, umělé hmoty, korálky aj.). Obdiv si také vysloužily paličkované 
ozdoby. O krásnou květinovou výzdobu se jako obvykle postarali manželé Řehořkovi.  

Děkujeme všem vystavovatelům. 

Marcela Šindelářová, MO SDČR Humpolec 

Když jsme se sešli na náměstí u autobusu ve středu 23. 4. 2014, 
tak jsme na sebe moc neviděli. Byla mlha a trvala skoro celou cestu k 
první zastávce v Dobrovici. To už se na nás usmívalo sluníčko. 
Dobrovická muzea jsou v hospodářském dvoře cukrovaru TTD 
Dobrovice, který funguje bez přestávky již od r. 1831. Cukrovar 
založili je Thun-Taxisové a jejich iniciály jsou v názvu cukrovaru. My 
jsme si vybrali expozici „Historie a současnost cukrovarnictví, 
lihovarnictví a řepařství“, kterou nás provázela výborná průvodkyně. 
Na závěr jsme zhlédli film o výrobě cukru. Byli jsme pozváni na 
prohlídku cukrovaru v řepné kampani, která trvá od září do ledna. 
Nabídky určitě využijeme. 

Druhé zastavení bylo na zámku Loučeň, opět nás čekala prohlídka, dokonce s bílou paní a kastelánem 
v mysliveckém. Po obědě jsme ještě prošli 11 labyrintů a bludišť v zámeckém parku. Bylo vidět, že i v 
seniorském věku jsme hraví a vesele jsme se bavili. Dokonce některé účastnice zájezdu ukončily 
palisádový labyrint jízdou po dětské skluzavce. Tak bylo o zábavu postaráno. Do autobusu jsme došli lehce 
unaveni a spokojeni s krásnou procházkou po parku a zábavou, kterou jsme zde měli. 

Poslední prohlídka nás čekala v nedaleké Jabkenické myslivně, ve které je umístěn Památník Bedřich 
Smetany, patřící pod NM Praha. Skladatel zde strávil posledních 10 let svého života u dcery Žofie a složil 
zde svá nejlepší díla. Při poslechu jeho hudby jsme si prohlédli celou expozici a čekala nás již cesta domů 

Počasí nám přálo, zábava byla, všem se zájezd líbil. 

M. Machová, MěO Svazu důchodců ČR Roudnice n. L. 

Členové regionál. organizace Svazu důchodců ČR v Mostě (klub č. 2) si s jarní náladou, ale ještě 
zimním počasím, vyjeli na putování pražskými zákoutími 

Pražský hrad je oslnil krásou krajkové vnější výzdoby Chrámu sv. Víta, miniaturními domky Zlaté 
uličky, honosnou jednoduchostí románské baziliky sv. Jiří i gotickou klenbou Starého královského paláce.  

Odpolední program proběhl na bázi poučení o vesmírných záhadách ve Štefánikově hvězdárně na 
Strahově. Cestou k autobusu jsme pak procházeli kolem strahovských kolejí a bývalého spartakiádního 
stadionu. Mnohým seniorům se vybavily krásné vzpomínky na studentská léta a spartakiádní vystoupení 

Ani my nezahálíme – Humpolec 

Jarní putování Prahou – Most 

Hravý zájezd na zámek Loučeň – Roudnice n. L. 
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na ploše dnes zdevastovaného stadionu. 

Další výlet, výborně zorganizovaný, se nám tedy opět vydařil. 

Ludmila Blumenhalová, regionál. org. SDČR Most, klub č. 2 

Měsíc březen byl pro výbor naší Městské organizace SDČR v Brně nejen bilancováním práce za 
uplynulé tři roky, ale také uvažováním a plánováním činnosti na období další. Mírně jsme obměnili na 
výroční členské schůzi stávající výbor, i když vedení zůstává stejné. Někteří naši členové výboru odešli z 
důvodu věku či zdravotních obtíží, jiní z důvodů jiných. Nejvíce však budeme postrádat 20leté svědomité a 
odborně erudované vedení právní poradny Doc. JUDr. Karlem Neveselým. V současné složité době, kdy se 
každá právní rada platí astronomickými částkami a kdy se podstatně změnil občanský zákoník, bude tato 
ztráta velmi citelná! Doufejme ale, že nám tento výpadek alespoň částečně nahradí poradna Rady seniorů 
na Malinovském náměstí. 

Součástí naší činnosti jsou též zájezdy po naší vlasti, občas i do zahraničí, a to díky odbornému vedení 
těchto zájezdů Ing. Leichmannovou, která spolupracuje s „Výborem národní kultury“. Co se nám daří , a 
doufáme, že i v tom budeme úspěšně pokračovat, je již po dva roky „opékání špekáčků v Jundrově“, kde je 
pro tuto akci příhodné prostředí s pěkným okolím. Samozřejmě budeme pokračovat v setkávání se s 
jubilanty při malém občerstvení i muzice v malém sále, bezplatně zapůjčovaném radnicí Brno-střed. 
Uskutečnili jsme též čtyři zájezdy do Aquaparku v Pasohlávkách za celkem přijatelnou seniorskou slevu a 
s nadějí na pokračování těchto návštěv. Po oznámení značného podražení vstupného se tato akce stane 
pro naše seniory už asi nedostupná. 

V centru našeho zájmu zůstávají i nadále kluby seniorů při městských částech, kde také čerpáme 
náměty pro naši činnost. Postupně tyto kluby navštěvujeme a naopak oni získávají informace pro svoji 
činnost na našem sekretariátě. Je nutno však podotknout, že nejlépe spolupracují kluby ve starší zástavbě 
města, kde se lidé znají dlouhodobě, a proto spolu dobře komunikují. V okruhu našeho zájmu jsou též 
domovy pro seniory, kterých je v Brně ve správě města několik. Ti, kteří tam žijí, mají zájem o naši práci, 
rádi se dovídají, co se děje na veřejnosti, za dveřmi kam se obtížně dostávají. Tato místa postupně rádi 
navštěvujeme a snažíme se prostřednictvím jejich vedení s nimi dobře spolupracovat. 

Nelze zapomenout na spolupráci s Výborem národní kultury, se Svazem tělesně postižených a i s 
některými politickými stranami. Důležitou součástí s informační službou je náš dvouměsíčník „Brněnský 
senior“, kde rádi zveřejňujeme náměty, připomínky a informace našich členů. Nelze zachytit veškerou naši 
činnost, protože k ní patří i ta zdánlivě nevýznamná, pro naše seniory však velmi cenná a prospěšná, to je 
činnost organizační, kterou vykonávají ochotně naši aktivní členové výboru, sekretariátu a řada aktivních 
členů klubů.  

Za práci je třeba všem poděkovat. 

Gottwaldová Libuše, místopředsedkyně MěV SDČR v Brně 

Tanec sbližuje a nemusí se jednat jen o blízkost fyzickou. Ve Chvalovicích už pět let funguje projekt, 
který chce přinášet lidem radost – taneční klub Naši sousedé z Chvalovic. 

Počátkem roku 2009, v rámci příprav oslavy 730. výročí první písemné zmínky o Chvalovicích, se 
sešly více než dvě desítky tanečníků, zástupců tří generací, převážně z Chvalovic, s cílem secvičit Českou 
besedu. Nacvičovalo se pilně, dvakrát týdně. Po úspěšné představení Besedy v provedení 24 tanečníků 
vyvstala otázka „Co dál?“ 

Něco o nás v uplynulém období - Brno 

Taneční klub ve Chvalovicích 
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Za půlrok nacvičování si i ti, kteří dosud příliš nevyhledávali 
společenský život, uvědomili, že pravidelné setkávání by jim chybělo. 
Založili tedy taneční klub. Protože většina členů je v seniorském věku, 
požádali o „zastřešení“ místní organizaci Svazu důchodců ČR ve 
Chvalovicích. Tak se zrodili NAŠI SOUSEDÉ z Chvalovic. 

Zkouší se pravidelně, každé pondělí. Klub má dvacet členů, z toho 
pět mužů. Jsou mezi nimi senioři, kteří už překročili sedmdesátku, ale 
také tanečníci nedávno -náctiletí. Na zkouškách je veselá pracovní 
atmosféra – vždyť při tanci se dobře zapomíná na bolesti nohou či zad a 
učení se nových choreografií pomáhá členům klubu udržovat také 
kondici duševní. Vedoucí klubu má ještě jednu drobnou ambici – vést 
seniory ke zvyšování počítačové gramotnosti. Klubové informace, 
termíny vystoupení a fotografie máme na webových stránkách 
http://sousede-chvalovice.webnode.cz/. 

Základem repertoáru a „rodinným stříbrem“ Sousedů je Česká beseda, ke které brzy přibyla Beseda 
moravská a pět vlastních choreografií v rytmu dechovky. Ovládají ale i country tance.  

Klub má ročně kolem patnácti vystoupení. Sousedy jsme tak mohli vidět na Znojemském historickém 
vinobraní, na Slavnostech chleba ve Slupi nebo Otevřených sklepech ve Chvalovicích. V říjnu 2013 
vystupovali ve Varzaľ (Rumunsko, župa Bihor) na Dni Slováků, pořádaném Demokratickým svazem Čechů 
a Slováků v Rumunsku. Bylo to zároveň příjemné setkání s tamní slovenskou menšinou. 

Nebojí se však ani role pořadatelů kulturních akcí. Spolu s ostatními členy své mateřské organizace, 
místní organizace SDČR Chvalovice, obnovili tradici chvalovické poutě u příležitosti svátku patronky 
místního kostela. Svatomarkétská pouť je vedle svého duchovního rozměru také svátkem dobré dechovky 
a vína. O dobrou náladu se stará chasa, jejíž jádro tvoří Sousedé. Letošní pátý ročník připadá na 12. 
červenec a jeho návštěvníci se mohou těšit na Dechovou hudbu DUBŇANKA a ochutnávku vín místních 
vinařů. 

Na country tance pohlíželi někteří členové klubu zpočátku nedůvěřivě. Dnes tančí jak klasické, tak 
moderní country. I v této oblasti na sobě chtějí pracovat, proto v lednu připravili seminář pod vedením 
zkušeného lektora Ivana Bartůňka. Pozvali znojemské dětské taneční kluby Masánčata a Zuzana a 
společně zdokonalovali svou taneční techniku, pobavili se při čtverylkách či line dance. Smyslem semináře 
nebylo však jen zdokonalování tanečníků. Dalším důležitým prvkem bylo mezigenerační sbližování. 
Výškový rozdíl mezi některými tanečníky činí 70 cm, věkový až 65 let. Děti měly příležitost poznat, že se 
seniory není nuda, že mohou mít společné záliby, senioři se od dětí mnohému naučili. 

Místní organizace SDČR Chvalovice 

 

Cukrovka neboli diabetes je onemocnění, které v poslední době děsí zdravotníky na 
celém světě. Její nárůst je přímo raketový a její důsledky mnohdy velmi fatální. Největší 
záludností cukrovky je fakt, že nebolí. Lidé s ní mohou žít řadu let, aniž by tušili, že někde 
uvnitř jejich těla tato záludná nemoc rozprostírá své sítě. Začíná velmi nenápadně a jen 
dobře informovaný a pozorný člověk může zachytit její příznaky již v začátku. Bohužel stále je mezi námi 
převaha těch, kteří tuto nemoc nerespektují ani tehdy, kdy její přítomnost zasahuje do jejich 

Pomocná ruka diabetikům 

a všem, kteří se cukrovky obávají 



 - 13 - 

každodenního života. Řada diabetiků ještě stále spoléhá více na „zázračnou medicínu“, než na vlastní síly a 
možnosti. Je nutné si uvědomit, že ani ty nejmodernější přístroje a technologie nemohou člověku pomoci, 
když on sám ke svému zdraví zůstane pasivní. Občas mívám pocit, že počítačové viry, o kterých často 
slýcháme a které poškozují uložená data a soubory, jakoby pronikaly také mimo počítačový software a 
likvidovaly i lidskou přirozenost. A právě tento moment vidím jako největší daň tohoto technického 
pokroku v medicíně. Což teprve, když je senior vlečen dlouhou mašinérií nejrůznějších vyšetření a 
zákroků v zdravotnickém zařízení. Pokud se ještě k tomu setká s personálem stejně studeným a 
„naprogramovaným“ jako přístroje, které ovládá, pak je to pro něj velice nepříjemná zkušenost.  

Toto sdělení je určeno výhradně seniorům a lidem, kteří nechtějí být jen sběratelé lékařských zpráv a 
výsledků nejrůznějších vyšetření. Jsme zdravotníci s dlouholetou praxí a nabízíme pomoc těm, kteří 
zkrátka nespoléhají jen na systém, ale především sami na sebe a chtějí, aby jejich zdravotní stav zůstal co 
nejdéle stabilizovaný. K tomu, aby to tak bylo, člověk většinou nepotřebuje drahé potravinové doplňky, 
magnetické náramky a podobné reklamní hity. K zachování zdraví každý člověk potřebuje především 
zdravý rozum a víru. Nemám teď na mysli výhradně křesťanství. Myslím tím víru v sebe, víru v to, že 
dokážu rozumně myslet, víru ve svůj úsudek, víru v to, že dokážu činit rozhodnutí, která mi mohou pomoci 
upevnit zdraví či předejít zbytečným komplikacím. Mně osobně dlouholetá práce se seniory přesvědčila o 
tom, že každý z vás potenciál pro zvládání svých zdravotních potíží v sobě má. Jen je potřeba najít ten 
správný klíč k těm správným dveřím.  

Společnost Mucos Pharma CZ se dlouhodobě významně podílí na realizacích společných setkání 
odborníků a seniorů. Také tento projekt vznikl za její vydatné podpory. Cílem projektu je pomoci starším 
lidem najít způsob, jak zůstat soběstační a zachovat si dosavadní kondici. Chvíle strávené s Vámi jsou pro 
nás velikým přínosem. Proto pořádáme společná setkání, v rámci kterých se můžete dovědět nejrůznější 
novinky, praktické rady i případná varování. Pro podzimní setkání připravujeme tato témata: 

1) Co je to cukrovka – základní informace o nemoci a léčbě tabletami (čeho si všímat, jak podpořit 
stabilní hodnotu cukru v krvi, jak předejít komplikacím, jak se stravovat, jak  zvládnout nutný 
pohybový režim) 

2) Co je to „stařecká cukrovka“ – co k ní přispívá, jak jí předejít, jak jí poznat, strava a pohyb jako lék 
Součástí přednášky je praktická ukázka jednoduchých cvičení 

3) Diabetik na Inzulínu – zaměřeno na komplikace diabetu, jejich prevenci a léčbu (komplikace cévní, 
ledvinové, srdeční, mozkové, oční) 

4) Prevence defektů nohou diabetiků a jejich léčba – zaměřeno na syndrom tzv. „diabetické nohy“ a 
defekty při nedokrevnosti nohou (prostředky a techniky k prevenci vzniku vředů, vznik poškození, 
jeho ošetřování a léčba v domácím prostředí, lokální materiály, možnosti podpůrné terapie) 

5) Drobná poranění – jak a čím je efektivně řešit sami a kdy je potřeba vyhledat lékaře 
6) Prevence u seniorů – informace týkající se prevence komplikací základního onemocnění, úrazů, 

pádů, depresí, úzkosti a kde případně hledat pomoc 
7) Péče o nohy – základ pro zachování chůze (jak a čím ošetřovat ztvrdlou kůži, jak pečovat o nehty, jak 

a čím předcházet plísňovým onemocněním, jakou obuv používat, jaké ponožky nosit, jak správně 
provádět hygienu) 

8) Bolest nám chce něco sdělit, je to varovný signál – kdy a jak bolest vnímat, jak jí řešit 
9) Mám bércové vředy – zaměřeno na prevenci a léčbu bércových vředů (zvládání otoků, varixů, 

kompresivní terapie, lokální léčba, lokální prostředky, podpůrná terapie). Součástí přednášky je 
praktická ukázka bandážování končetin! 

10) Možnosti využití zdravotně – sociálních služeb u seniorů (možnost zavedení domácí zdravotní 
péče, využití pečovatelské služby, asistenční služby, půjčovny zdravotních pomůcek, možnost zajištění 
stravy, nákupu, úklidu) 

Nebuďte se svým problémem sami!!! 

Na viděnou se těší garant projektu Mgr. Hana Vlhová, vrchní sestry Farní Charity Praha 4 Chodov, tel. 
728 738 694, email: hana.vlhova@seznam.cz 
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Poprvé v životě jsem zjistila, že se už nemohu počítat mezi nejmladší. Ne, 
nemluvím o svém těle. I když … pokud se občas podívám do zrcadla, mohla bych 
upadat skoro do zoufalství. Vrásky na obličeji, jizvy na těle, břicho, které trochu 
každý rok záhadně povyroste. Ale přesto není důvod před zrcadlem slzet.  

Teď mám přece fantastické kamarády, tichý a klidný život, dobré 
vzpomínky z minulosti. Nikdy bych neměnila své šedivé vlasy ani nic jiného za ploché břicho. Nebudu se 
trápit tím, že jsem někdy jedla příliš mnoho dobrot nebo že jsem si občas koupila něco, co pravděpodobně 
nikdy nepoužiji – dovolím si nyní čas od času chovat se tak, jak se mi líbí, tvářit se na svět jak ho cítím! 

Mnoho mých přátel a známých zemřelo dřív, než mohlo poznat svobodu, kterou věk přináší. Koho 
například zajímá, že si čtu dlouho do noci, sedím u počítače nebo u televize, a pak mohu spát dlouho 
dopoledne?  Ano, někdy doma zpívám staré písničky z mládí, ano, mohu se jít projít tam, kam se mi zlíbí. 
Prožívám vlastně období, kdy ještě hodně mohu, ale málo musím. 

Štěstím ve stáří je harmonie se sebou samým. Štěstím ve stáří je netrpět bolestí, nesbírat věci, ale 
zážitky. Stáří patří k životu tak, jako k lesu patří i staré stromy. Mladé a staré stromy rostou pohromadě, 
nepřekážejí si, ale doplňují se. 

Ano, život přináší i bolestné chvíle, různé smutky a bouře. Bolest je něco, co taky patří k životu a 
bránit se jí je dětinské. Bolest je prožitek a v něm je obsažen lidský úděl.Ve stáří se nám ale takové chvíle 
jeví daleko méně významné, protože vždy nakonec najdeme sílu se s nimi vyrovnat. 

Naším úkolem je žít ve stáří tak hezky a spokojeně, aby to bylo příkladem pro mladší lidi. Neskuhrat, 
ale intenzivně prožívat to, co nám život ještě poskytuje. Setkání s moudrým starým člověkem je 
obohacující. Musí ale být moudrý, nesmí to být tlachal. Život starého člověka se dá přirovnat ke galerii, v 
níž člověk prohlíží vše, co prožil. Byl-li život dobrý, jsou i obrazy uchované v jeho paměti-galerii hezké. Žil-
li mizerně, bez hlubšího zájmu o cokoliv, ani ta „galerie života“ není pak hezká. 

Na stáří je nejkrásnější ta svoboda! Teprve teď mohu říci ANO nebo NE. Nikdo mně už nehoní, 
pracovat mohu, ale také nemusím … Proto se nelitujme, že jsme staří. Je to výsada! Ti méně šťastní už tu 
nejsou, ale pohoda, láska a hezké vztahy jsou pro nás žijící jsou odměnou za dobrý život. Být starý není 
žádná zásluha, ani přednost, ale být příjemný starý člověk, to je umění. 

Zatímco pro mladého člověka je měřítkem jeho možností vlastní tělo, pro staré lidi je tělo hranicí 
možností. Co mám tedy dělat dál? Je to snadné – spoléhat na to, co ještě v mém těle funguje dobře. Každé 
ráno si mohu vybrat – pamatovat si problémy a hořké chvilky v minulosti, nebo cítit vděčnost za každý 
krásný okamžik, který je mi ještě dnes dán? Nebudu tady žít navždy, to je přece dostatečný důvod, abych 
neztrácela čas pláčem a nářkem. Není také vhodné zabývat se příliš nemocemi. Někteří staří jsou na své 
nemoci dokonce pyšní a chlubí se jimi. Nemoc je jakousi omluvou za špatnou náladu, vymáhají si tím 
ohledy okolí.  

Jak málo je těch okamžiků, kdy se vzájemně s druhými potřebujeme, kdy jsme si blízcí, kdy se 
můžeme rukou dotknout a pohladit. Kolik takových chvil mi ještě zbývá, kolik z nich jsem už propásla a 
nevyužila k tomu, abych druhého úsměvem potěšila a sama byla potěšena? Čas ve stáří už není „tichý a 
neměnný oceán“, ale spíše „pádící jezdec“. Proto si času musí člověk ve stáří vážit víc než v mládí, kdy ho 
má dostatek a může leccos začít znova. Ve stáří nemůže být člověk repetent, už má karty v rukou, musí 
tedy hrát co nejlíp – dobře, účelně, elegantně a nepromarnit žádnou příležitost ještě něco hezkého prožít a 
udělat. 

Zamyšlení nad věkem 
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A ještě pár slov o důchodu: důchod přece není žádný milodar, který nám dávají mladší generace, ale 
část daní, které jsme celý život platili. Je to část naší mzdy, kterou jsme si nevybrali, ale ponechali ji státu. 
Společnost naše peníze používala, investovala, měla z nich úrok. A nyní, ve stáří, nám je jako důchod po 
částkách vrací. Kdyby dnešní politici s těmito penězi dobře zacházeli a dobře je investovali, měli by jich 
dnes dost pro sebe i pro nás staré. Není přece naše vina, že to neudělali. 

Šperk, hodnotný obraz, váza, ty zůstanou krásné, i když jsou staré. Bez stáří by náš život nebyl celý a 
bez smrti by nebyl ukončen …. 

převzato z internetu 

Obdrželi jsme smutnou zprávu, že začátkem února zemřel ve věku nedožitých 86 let 
pan Ing. Adolf Matyska z Pardubic. Byl dlouholetým aktivním funkcionářem Svazu 
důchodců ČR, předsedou Krajské rady Svazu důchodců ČR Pardubického kraje, členem 
Ústřední rady SDČR a několik let předsedou finanční komise SDČR.  

I když se Ing. Matyska musel v důsledku vážné nemoci bohužel této dobrovolné činnosti ve prospěch 
důchodců před dvěma roky vzdát, naši členové na něj pro jeho obětavou činnost nezapomenou. Výkonná 
rada SDČR uctila v den pohřbu jeho památku minutou ticha, zástupce SDČR položil k jeho hrobu věnec a 
rodinným pozůstalým vyslovil hlubokou soustrast.  

Čest jeho památce. 

 

K významnému výročí 90 let blahopřáli na výroční členské schůzi v MěO SDČR 
v Roudnici n. Lab. pí Snětinové, p. Krásovi a pí Študentové. Zejména pí 
Študentové mohou i mladší lidé závidět její vitalitu, životní optimismus a zájem o 
vše nové, neboť jezdí s přáteli na každý zájezd i do divadla. 

Oslavenci obdrželi pamětní list, kytičku a malý dárek.  

Blahopřeje výbor MěO SDČR Roudnice n. Lab. 

 

Blahopřání Aleně Albrechtové 

V únoru 2014 se dožila významného životního jubilea -  80 let 
– paní Alena Albrechtová. Od r. 2002 do r. 2011 velmi aktivně 
vykonávala funkci předsedkyně základní organizace Svazu 
důchodců ČR v Novém Městě na Moravě – našeho Klubu seniorů. 
Dosud je členkou výboru a zastává funkci správce web stránek 
naší organizace. Byla také členkou Krajské rady Svazu důchodců 
ČR a Krajské rady seniorů v Jihlavě.  

Její zásluhou má klub od května 2005 svoje web. stránky jako 
první seniorská organizace v ČR, které jsou archivovány Národní 
knihovnou ČR. V r. 2007 jsme slavnostním setkáním seniorů oslavili 20. výročí činnosti za účasti Prof. J. 
Solicha, předsedy Svazu důchodců ČR, a dalších významných osobností. Předsedkyně obdržela Čestné 
uznání za dlouholetou záslužnou a obětavou dobrovolnou činnost pro seniory. Na pozvání poslance 

Smutná zpráva 

Naši oslavenci 
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Evropského parlamentu PaedDr. Ivo Strejčka navštívili senioři z Nového Města společně se seniory Žďáru 
nad Sáz. v r. 2008 budovu Evropského parlamentu ve Štrasburku a mohli sledovat zasedání poslanců 
Evropské unie. V tomtéž roce se uskutečnil zájezd do Prahy s návštěvou Senátu a Poslanecké sněmovny 
Parlamentu ČR. Alena Albrechtová zařídila uspořádání počítačových kurzů a proškolení 38 seniorů. Toto 
je pár významnějších akcí klubu, scházíme se každý týden, takže těch organizovaných akcí bylo mnoho.  

Alena Albrechtová si zaslouží veřejné poděkování za její velmi úspěšnou činnost v Klubu seniorů a 
blahopřání k jejímu výročí s přáním hodně zdraví do dalších let. 

Helena Žáková a Libuše Topinková, ZO SDČR Nové Město na Moravě 

Stoletá členka SDČR 

V letošním roce se dožívá úctyhodného věku – 100 let – dlouholetá členka 
základní organizace Svazu důchodců ČR v Černošicích, paní Hilda Honcová. 
Narodila se v Železné Rudě, proto prý má „železné zdraví“, pravidelně se 
zúčastňuje všech setkání, denně chodí za každého počasí na procházky a 

dochází pravidelně každý čtvrtek na německou konverzaci.  

Krajská rada SDČR Středočeského kraje udělila pí Honcové k životnímu jubileu čestné uznání. 
Přejeme do dalších let poklidné a spokojené stáří. 

Jiřina Pomahačová, předs. ZO SDČR Černošice 

Další jubilanti v Černošicích 

Pan Jan Kloboučník se v letošním roce dožívá 94 let. Je to aktivní senior, 
absolvoval již několik oborů studia pro seniory na Karlově univerzitě v Praze.  

Pan Ing. Ivo Novotný oslavil v únoru 91 roků. Je stále aktivní, v mladých 
letech měl zálibu v horolezectví, zdolal Mont Blanc. 

Krajská rada SDČR Středočeského kraje udělila p. Kloboučníkovi i p. Ing. 
Novotnému čestné uznání. Přejeme do dalších let hodně zdraví a spokojenosti. 

Jiřina Pomahačová, předs. ZO SDČR Černošice 

 

Vážení přátelé a čtenáři, 

snad jste si v tomto poněkud obsáhlejším vydání všimli, jak různorodá je činnost v našich organizacích. 
Označujeme ji často frází - volnočasové aktivity. Ale těch nápadů a úsilí, jak si splnit některá přání a co 
nabídnout většině členů, aby byli spokojeni, jak si zpříjemňovat vzájemná setkávání, to nejsou fráze, to bych 
nazvala dokonce uměním. Uměním funkcionářů vycházet s lidmi, uměním upoutávat myšlenkami a 
příležitostmi a dávat lidem pocit dobře prožitého dne, zapomenout spolu s nimi na různé bolístky a smutky, 
radovat se s nimi z každé společně prožité chvilky - to vše se skrývá v té druhé části našeho svazového hesla 
"aby člověk nebyl sám". První část - "důchodci důchodcům", to jsou ty podané ruce při pomoci, když ji druhý 
člověk potřebuje, i vzájemně podané ruce, když jsme spokojeni, to je úsměv, kterým dáváme najevo, že se rádi 
vidíme. 

Takových přirovnání bych mohla uvádět mnohem víc, proto mi dovolte, abych Vám všem jménem 
redakční rady Zpravodaje popřála v těchto jarních dnech - užívejte si sluníčka, nemračte se na mraky a 
déšť, ten je také pro všechny velmi důležitý, užívejte si přírody, užívejte si krásných chvilek s rodinami 
i s přáteli, buďte i ve stáří spokojeni s každým dobře prožitým dnem. 

Hana Němcová 

Zpravodaj SDČR, o. s. – čtvrtletník. Pro své členy vydává SDČR, o. s. 
Číslo 7 připravili členové redakční rady a autoři, kteří odpovídají za obsahovou i jazykovou stránku 

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


