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MOTTO:  Věrný přítel je medicínou duše.    Latinské přísloví 
 

 

Vážení přátelé, 

slunečné počasí se střídá s bouřkami a dešťovými přeháňkami, teplé dny 
většinou převažují. Z polí mizí slibná úroda obilí, a přestože byla teplá zima, tak 
včelaři hlásí menší snůšku medu a z pálenic se ozývá nářek na nedostatek ovoce pro 
výrobu slivovice a calvadosu. Vinaři jsou zatím opatrní v hodnocení letošní úrody. 

Školákům skončily jejich prázdniny a prvňáčci se těší na nový školní rok. 
Poslanecká sněmovna skoro celé prázdniny zasedala, jednala. Vládní koalice se přela se s opozicí o podobu 
služebního zákona a návrh rozpočtu na příští rok a také o navýšení průměrného starobního důchodu v 
roce 2015. Řeší se navýšen platů ústavních soudců a někteří nespokojení poslanci mají opět málo peněz. 

Ve světě probíhají tvrdé boje na východní Ukrajině, v pásmu Gazy, náboženské střety v Iráku. Denně 
jsme svědky záběrů z těchto zemí v naší televizi a novinách. Mírumilovní lidé mají obavy a strach ze 
vzniku a rozšíření válečného konfliktu v Evropě. Možná obava je namístě, protože 28. července jsme si 
připomněli stoleté výročí vyhlášení války Rakouska-Uherska Srbsku, což byl začátek strastiplné 1. Světové 
války. 

Do začátku léta proběhla většina krajských konferencí organizací Svazu důchodců ČR, kde bylo 
zvoleno nové vedení jednotlivých krajských rad a zástupci do Ústřední rady SDČR. Bohužel krajská 
konference se nekonala v Českých Budějovicích. Tamější členové krajské rady se svévolně rozhodli pro 
rozpuštění stávající krajské rady, aniž by někomu sdělili své důvody k tomuto kroku. Tento krok je v 
rozporu se Stanovami SDČR. Věřím, že na podzim se nám podaří tento problém vyřešit.  

Na začátku června jsme uspořádali v Brně pod záštitou ministryně práce a sociálních věcí Mgr. 
Marksové mezinárodní konferenci na téma: Jak se žije důchodcům v ČR - Stříbrná síla. Konference se 
zabývala aktuální problematikou dnešního života důchodců, došlo i na výměnu zkušeností mezi 
jednotlivými účastníky. Z řad spokojených účastníků bylo slyšet hlasy volající po uspořádání konference i 
příští rok.  

V závěru srpna se konalo v Mostu setkání 40 členných delegací Svazu důchodců ČR a Jednoty 

Důchodci důchodcům, 
aby člověk nebyl sám. 

číslo 8 

Slovo předsedy SDČR, o. s. 
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důchodců na Slovensku. Jde o první případ takového setkání důchodců na našem území. V rámci toho 
proběhly i 1. Česko-Slovenské sportovní hry důchodců, nad kterými převzal záštitu Oldřich Bubeníček, 
hejtman Ústeckého kraje. Vím, že naši důchodci uspěli čestně v soutěži se slovenskými kolegy. Soutěžili 
muži a ženy v kategorii do 70 a nad 70 roků. Vítězové jednotlivých soutěžních disciplín získali diplomy a 
medaile. Vítězné družstvo získává putovní pohár. V rámci setkání byl uspořádán turistický výlet po 
památkách a za krásami Mostecka. V září budeme pokračovat v přípravě 9. sjezdu SDČR, který proběhne 5. 
listopadu na Magistrátu hlavního města Prahy, pod záštitou primátora Hudečka. 

Věřím, že celá řada důchodců se zapojí do oslav Mezinárodního dne seniorů dne 1. října na různých 
místech po celé republice. Při této příležitosti si dovolím Vám co nejsrdečněji popřát hodně zdraví, 
spokojenosti, štěstí a radosti z každého dne Vašeho života a poděkovat Vám za Vaši práci pro SDČR. 

Dne 10. a 11. října se konají komunální volby do obecních a městských zastupitelstev a v 27 volebních 
obvodech proběhne 1. kolo voleb do Senátu ČR. Vyzívám Vás k Vaší účasti v těchto volbách. Bedlivě si 
prostudujte předložené volební programy a volte uvážlivě, abyste svého rozhodnutí později nelitovali. 
Přeji Vám šťastnou ruku ve Vaší volbě. 

Ing. Oldřich Pospíšil, předseda SDČR 

 

 

Ústřední rada Svazu důchodců ČR rozhodla na svém únorovém zasedání, že se 
dne 5. listopadu 2014 uskuteční 9. sjezd SDČR. Bude se konat v zasedacím sále 
Magistrátu hl. m. Prahy a pozvánky a delegačenky obdrží zvolení delegáti poštou.  

Od doby založení naší organizace již uplynulo téměř 25 let, máme ve všech 
krajích republiky krajské organizace a v nich sdružujeme do dnešní doby celkem 
146 základních, místních, městských či regionálních organizací. Členská základna se 
obměňuje podle zájmu členů - důchodců toho kterého regionu. Někteří starší 

členové  podléhají více nemocem a přestávají mít zájem o činnost, dochází také k úmrtím, naopak se 
přihlašují  noví členové, které mezi sebou velmi rádi vítáme. Rozhodující počty členů jsou vždy ke 30. 
dubnu toho kterého roku a náš sekretariát vše velmi pečlivě eviduje. 

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 a volili se delegáti pro sjezd. Ve všech 
těchto organizacích odváděli funkcionáři obrovský kus práce jak při pořádání různých  besed, sportovních 
akcí, společenských odpolední, zájezdů do divadel a na různé výstavy, zájmových akcí, školení na počítači 
nebo tanečních či pěveckých kroužků, tvůrčí činnosti, vždy je tato jejich aktivita moc vítána. Utužuje to 
kolektiv vrstevníků a mnohé organizace 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 zůstávástejné  
a mění se často jen nepatrně. Všem těmto dobrovolným funkcionářům také patří poděkování, neboť bez 
jejich obětavé a mnohdy náročné práce by organizace určitě tak dobře nefungovaly.  

Krajské konference se konaly v období květen – červenec 2014. Novým předsedou krajské rady byl v 
Ústeckém kraji zvolen p. Ivan Vodák, v Městském výboru SDČR Praha je to p. Miloslav Mrština, v kraji  
Jihomoravském je novou předsedkyní pí. Mgr. Alena Kudličková a v Karlovarském kraji pí. Marie 
Majdlová. V ostatních krajích byli pro další funkční období zvoleni stávající předsedové a předsedkyně. 

Svaz důchodců České republiky připravuje 9. sjezd 
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Výjimkou je Jihočeská krajská rada SDČR, jejíž dosavadní předseda Mgr. Jiří Dolejš písemně oznámil, že se 
krajská rada Jihočeského kraje ruší, ale i přes opakovanou výzvu  neudal žádný důvod k rozpuštění. 
Vedení SDČR bude tuto situaci řešit během září a října. 

Věřím, že jste si po přečtení stručné činnosti organizací Svazu důchodců ČR udělali alespoň částečný 
obrázek o naší práci. Doufám, že tyto aktivity budou pokračovat i v letech příštích, neboť víme, že 
setkávání důchodců ve skupinách vrstevníků přináší nám všem vzájemné potěšení a radost ze života. 

Přeji nám všem úsměv ve tváři, neboť je i klíčem k poznávání nových přátel a udržování přátelství. 
Přeji nám všem hodně zdravíčka, pohody i radosti z vnoučat i  pravnoučátek. Nesmutněme nad bolístkami 
a zákonitými těžkostmi stáří a těšme se z každého dobře prožitého dne, a buďme na sebe vlídní. 

Hana Němcová, místopředsedkyně SDČR 

Svaz důchodců České republiky uspořádal pod záštitou ministryně práce a sociálních věcí pí. 
Michaely Marksové mezinárodní konferenci „Stříbrná síla – jak se žije důchodcům v ČR?“. Setkání se 
konalo v červnu 2014 v Brně a organizátoři na něm chtěli vyjádřit důležité postavení důchodců v naší 
společnosti. Kromě členů Ústřední rady SDČR a předsedů krajských organizací SDČR se této konference 
také zúčastnili významní hosté v čele s hejtmanem Jihomoravského kraje Michalem Haškem. Další hosté 
byli z Ministerstva zdravotnictví, Ministerstva práce a sociálních věcí, Rady seniorů ČR, Výboru pro 
zdravotnictví a sociální politiku Senátu ČR, Krajské správy Policie ČR, dále zástupci Magistrátu města Brna 
a tříčlenná delegace Jednoty důchodců Slovenska 

Na konferenci zaznělo, že v ČR je 1,6 milionu důchodců 
nad 65 let, to je 15,8 % obyvatel celé ČR. Z tohoto počtu je 
160.000 důchodců v pracovním poměru, kteří jsou nuceni v 
něm setrvat, pokud si chtějí (díky příjmům pouze z důchodu) 
zlepšit svoji životní úroveň.  Postavení důchodců ve 
společnosti není dobré, většina populace vyjadřuje svým 
postojem v médiích i na sociálních sítích, že důchodce nemají 
rádi.  Je to špatné, protože tím vyjadřují neexistenci 
mezigenerační shody. To, že je tu stříbrná síla, je posilou pro 
ekonomiku a je potřeba se o ni starat.  

Předseda Asociace hejtmanů ČR a zároveň hejtman Jihomoravského kraje Michal Hašek  hodnotil 
kladně, že byla nynější vládou v současnosti přijatá správná opatření - napravit to, co za 7 let  provedly 
pravicové vlády důchodcům. Krajské samosprávy mají svoji vlastní seniorskou politiku a spolupracují s 
Radou seniorů ČR a Svazem důchodců ČR. Vyjádřil radost z toho, že 100.000 seniorů vlastní seniorský pas, 
z tohoto hlediska nebylo zanedbatelné už to, že senioři po jeho obdržení ušetřili desítky, možná stovky 
korun. V poslední době mu dělá radost, že dostává  řadu dopisů, týkajících se zdravotnictví. Je přesvědčen, 
že nemá pravdu ministr financí Babiš, když říká, že bylo chybou zrušení zdravotnických poplatků. Občané 
mají ústavou dané právo na bezplatnou zdravotní péči, jak rozhodl Ústavní soud, a vyjádřil přesvědčení, že 
je potřeba stavět na veřejném zdravotnictví. Nakonec účastníkům konference uvedl podrobně, jak Krajský 
úřad Jihomoravského kraje stanoví a uskutečňuje priority ve zdravotnictví v kraji. 

Předseda Rady seniorů ČR Zdeněk Pernes představil prezentaci, v ní předložil 3 okruhy  pro   sociální 
postavení důchodců v ČR. V roce 1989 vyměřovací základ činil 50,4 % zákl.platu, v roce 2013 vyměřovací 
základ činil už jen 43,6 % zákl.platu, byla však změněna metodika výpočtu, a podle staré metodiky by 
vyměřovací základ  činil dokonce jen 42,2 %.  

Výše důchodů v současnosti:  

 do 8.000 Kč pobírá nízký důchod jen 8 %, tj. 137.000 důchodců 

Stříbrná síla - jak se žije důchodcům v ČR? 
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 od 8.000 Kč do 13.000 Kč - střední důchod pobírá 74 %, tj. 1,200.000 důchodců 
 nad 13.000 Kč – vysoký důchod pobírá 19 % , tj. 15.385 důchodců 
 nad 18.000 Kč – nejvyšší důchod pobírá 1 % důchodců 

Nejvyšší důchody jsou v Praze, dále v Moravskoslezském kraji, Jihomoravský kraj je na  4. místě, 
oproti celostátnímu průměru je zde průměrný důchod o 139 Kč nižší. V Jihomoravském kraji je nejvyšší 
průměrný důchod v Brně-městě, nejnižší ve Znojmě, zde nejnižší v celé ČR. Tak se o nás starala naše vláda 
a nyní dostáváme to, na co máme zákonný nárok. 

Nový výpočet důchodu, nižší důchody, přitom se zvyšuje věk k odchodu do důchodu a nebyl snížen 
důchod. Vzhledem k hrubému domácímu produktu /HDP/ je ve výdajích na důchod naše země na 20. 
místě ze 32 zemí Evropy s 9,7 %. Byla zrušena sleva pro pracující důchodce, zvýšily se již vysoké náklady 
na život. Postup vlády byl často zdůvodňován demografickou krizí, ta však není, nebude, tvrzení o ní bylo 
lživé. Stále klesá kupní síla obyvatelstva, to podvazuje rozvoj ekonomiky. 

Náměstkyně Ministerstva práce a sociálních věcí Jana Hanzlíková hovořila o Národním akčním plánu. 
Zpracován byl za rok 2013 a jsou v něm zahrnuta velmi potřebná opatření, doposud jim však nebyla 
věnována větší pozornost. 

Předseda Svazu důchodců ČR Oldřich Pospíšil k tomu připojil svou zkušenost, chybí mu financování, 
dále hodnotí flexibilnost plánu a také to, že není na dlouhou dobu a je kontrolovatelný.  

Předseda Jednoty důchodců Slovenska Ján Lipianský poděkoval za pozvání, všichni z delegace jsou 
spokojeni s tím, co slyšeli – mnoho zajímavého. Zajímavé jsou cifry, i na Slovensku berou jako lež řeči o 
geografické krizi. Je třeba hledat modely, které se osvědčily, hledat modely, které nám jsou blízké. Na 
Slovensku v současné době je propláceno 980 000 sólo penzí, 1 300 000 kombinovanou formou. Výše – 
400 Euro – 821 Euro. K 1. 1. 2004 došlo k rozdělení na starodůchodce a ostatní, od této doby se nic 
nezměnilo. V současné době problémem OSVČ, principiálním problémem je valorizace. Inflace je malá, loni 
8,8 %, hrozí deflace. Vánoční příspěvek. Minimální důchod, jeho zvýšení si neodlasovali ani Švýcaří, báli se 
ekonomických důsledků. Alternativní léčba musí být konzultována s lékařem. 

Krajskou správu Policie ČR zastupovala por. Zdeňka Procházková a hovořila o skutečnosti, že 
důchodci v ČR patří k nejvíce ohroženým občanům. Podle ní je důvodem důvěřivost, pocit samoty, menší 
schopnost pohybu, imobilita, menší zdatnost, ale i lehkovážnost. Policie provádí akce, které mají seniorům 
vysvětlit situaci a připravit je na možné nebezpečí. Připravili školení Senioři sobě I a II, obě školení měla 
velký ohlas a je možné se o materály ještě přihlásit. 

Také další přítomní hosté hovořili o problematice důchodů a životní úrovni důchodců. 

Mezinárodní konference „Stříbrná síla – jak se žije důchodcům v ČR?“ byla všemi přítomnými 
hodnocena kladně a doporučeno její opakování i v příštích letech. 

Foto: z webových stránek „Mladí duchem“ 

V rámci setkání delegací SDČR a Jednoty důchodců Slovenska se v 
Mostě ve dnech 23. - 26. 8. 2014 uskutečnily i 1. Česko-Slovenské sportovní hry důchodců. 
Konaly se pod záštitou hejtmana Ústeckého kraje p. Oldřicha Bubeníčka, který patřil k 
nejvýznamnějším hostům spolu s poslancem Ing. Vozkou. 

Setkání delegací Svazu důchodců ČR a 

Jednoty důchodců Slovenska v Mostě 
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Soutěžilo se v 8 disciplinách, dvou věkových kategoriích, stejných pro muže a ženy, a zúčastnilo se 
celkem 11 pětičlenných družstev. Českou republiku reprezentovalo šest družstev z krajů Libereckého, 
Moravskoslezského, Jihomoravského, Královéhradeckého, MěO SDČR Praha a kraje Ústeckého. Slovensko 
bylo zastoupeno 3 družstvy ze samosprávného kraje Žilina, a 2 družstvy z Krajské organizace JDS Žilina. 
Celkový počet soutěžících byl 55 osob. Organizátorem setkání i sportovních her byla Ústřední rada SDČR, 
jejíž členové se her zúčastnili jako představitelé SDČR (pánové Ing. Pospíšil, Prášek, Mrština, Ing. Groh, 
Záruba a Vodák, dále pak paní Černá, Klíchová, Paršová a Mgr. Kudličková). Vedení Jednoty důchodců 
Slovenska reprezentoval jeho předseda pan Ing. Lipianský. 

Evidování a rozhodování na jednotlivých disciplinách zabezpečovalo celkem 17 rozhodčích. Deset 
rozhodčích bylo z Regionální organizace SDČR Most, pět z Jednoty důchodců Slovenska, 1 z Libereckého a 
1 z Jihomoravského kraje. Hodnoceni byli jednotlivci po absolvování každé soutěžní disciplíny 
stanoveným počtem bodů. Součet bodů za umístění družstva v disciplíně byl započítáván do soutěže 
družstev. Vítězové na 1., 2. a 3. místě obdrželi medaili a diplom, vítězné družstvo pak putovní pohár. 
Celkové pořadí bylo následující: Žilinský samospráv. kraj, Krajská organizace JDS Žilina (č. 9), MěO SDČR 
Praha, Moravskoslezský kraj, Královéhradecký kraj, Jihomoravský kraj, Krajská org. Žilina (č. 10), Ústecký 
kraj, Žilinský samospráv. kraj (č. 11), Liberecký kraj, Žilinský samospráv. kraj (č. 8).  

Průběh her a servis zajišťovalo 7 osob (ubytování, stravování, filmování zahájení a vyhodnocení her, 
informativní akce v Mostě a okolí). Celková účast byla 110 osob. 

Jedním z cílů setkání důchodců SDČR a JDS bylo mimo jiné ukázat volnočasové aktivity důchodců a 
prezentace Ústeckého kraje a města Mostu.  

V rámci setkání proběhly také 1. české sportovní hry důchodců, ve kterých zvítězilo družstvo MěO 
SDČR Praha, na 2. místě družstvo Moravskoslezského kraje a na 3. místě družstvo Královéhradeckého 
kraje. Celkově se českých sportovních her zúčastnilo 6 statečných družstev. 

Těšíme se, že se 2. České sportovní hry důchodců uskuteční i v r. 2015. Kde budou, zatím nevíme, 
proto pro jejich uskutečnění hledáme pořadatele. Písemnou nabídku pošlete na sekretariát Svazu 
důchodců ČR, nám. W. Churchilla 2,  113 59  Praha 3.  

Ivan Vodák, předseda KR SDČR Ústeckého kraje 

Ve dnech 23. 8. – 26. 8. 2014 se uskutečnil I. ročník 
mezinárodních sportovních her seniorů. Sportovní 
zápolení se uskutečnilo v Mostě. Na soutěžení se přihlásilo 
celkem jedenáct mužstev seniorů z Čech, Moravy a 
Slovenska. Soutěžilo se celkem v osmi disciplínách. 
Nechyběl zde hod granátem na cíl, běh na čas, hod šipkami 
na terč, ruské kuželky, boloball, střelba míčkem na branku, 
běh s míčkem na raketě. Závodníci byli hodnoceni podle 
kritérií muži a ženy do 70 let a nad 70 let. 

První mezinárodní sportovní hry zahájil předseda ÚV 
SDČR ing. Oldřich Pospíšil. Po něm vystoupilo se svým 
krátkým projevem a přáním úspěchů ve sportovním 

zápolení několik přítomných hostů. 

Všichni sportovci - senioři bojovali s velkým nasazením, chutí a elánem. Nejstarší mužský senior 
sportovec, který se zúčastnil a bojoval, byl z Prahy pan Oldřich Slavata.  

Praha byla nejlepší z České republiky a ze Slovenské republiky zvítězila Žilina. Do Prahy jsme přivezli 
celkem dvanáct medailí.  

I. ročník Česko - Slovenských sportovních her seniorů 
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Byl to pro všechny den naplněný pohodou a pohybem. 

Příští ročník mezinárodních sportovních her se má uskutečnit na Slovensku. 

Součástí mezinárodních sportovních her seniorů bylo i poznávání okolí města Mostu. Společně jsme 
navštívili hrad Hněvín, gotický kostel Nanebevzetí Panny Marie, který byl v roce 1975 přesunut o 841 
metrů. Poslední tečkou byla exkurze s ochutnávkou do vinařství Chrámce.  

Poznali jsme za těchto několik dní, že i tento kraj naší vlasti má krásnou přírodu a bohatou historii. 

Topolová Jana, foto: Bohuslav Kožíšek, Městský výbor SDČR hlavního města Prahy 

 

 

I druhé čtvrtletí letošního roku bylo v Místní organizaci Svazu důchodců ČR Mariánské Lázně 
naplněno bohatým programem.  

Letošní celodenní výlet do Lán a zámku v Nelahozevsi se opravdu vydařil. Prohlídka jednoho z 
nejvýznamnějších českých renesančních zámků, kde jsme nahlédli do interiéru rodiny Lobkowiczů, byla 
velice zajímavá. Krásný je i samotný zámek a jeho okolí. Příjemným zážitkem byl i oběd v zámecké 
restauraci. Ze zámku jsme došli procházkou k rodnému domu Antonína Dvořáka, kde jsme si vyslechli 
několik jeho skladeb, které navodily atmosféru prohlídky samotných prostor. Odtud jsme se vydali do Lán, 
kde jsme navštívili muzeum T. G. Masaryka. Zámek, který je sídlem prezidenta republiky, jsme si prohlédli 
ze zámeckého parku. Na závěr naší návštěvy v Lánech jsme se poklonili hrobu TGM.  Mimořádně krásné 
slunečné počasí podtrhlo úspěch zájezdu u všech zúčastněných. 

Květen byl ve znamení oslavy Dne matek. Na společenské posezení přišly našim seniorkám popřát 
děti zdejší základní školy se svou paní učitelkou. Milé básničky a písničky všechny přítomné ženy potěšily 
a  s radostí od dětí přijaly přáníčka, která děti pro ně vyrobily. Průběh oslavy byl přenášen i místní 
kabelovou televizí. 

Další zájezd byl nasměrován do zámku v Nebílovech a do plzeňské zoologické zahrady. Zámek 
Nebílovy je postupně rekonstruován a prohlídka se uskutečňuje v již opravených prostorách. Je příjemné 
tímto zámkem projít. Zoologická zahrada upoutává vždy, a to bez rozdílu věku – proto si zde každý našel, 
co ho zajímalo. 

Nezaháleli ani turisté – kromě pravidelných vycházek do okolí, které se konají zpravidla každý týden, 
vyjeli pro změnu do Chodové Plané na velikonoční výstavu, která se všem velmi líbila. Se zájmem se 
setkala i prohlídka zdejšího divadla včetně zákulisí s odborným výkladem. První výlet byl na Andělskou 
horu u Karlových Varů. Protože nás na těchto výletech doprovázejí páni Ing. Schlossar a Ing. Švandrlík, 
odborníci na historii tohoto kraje a Chráněnou krajinnou oblast Slavkovský les, dozvěděli jsme se zase 
mnoho nových a zajímavých informací. Po prohlídce kostela Nejsvětější trojice jsme vystoupili na 
Andělskou horu. Výstup byl sice náročný, ale většina našich seniorů jej zvládla. Zejména musíme zdůraznit 
obdiv dvěma seniorkám, které již dovršily úctyhodných 90 let a na vrchol vystoupaly v naprosté pohodě. 
Druhý neméně zajímavý zájezd se konal do bečovské botanické zahrady. Tato botanická zahrada (před 
válkou nazývaná „druhé Průhonice“) postupně vzniká od roku 2005 obnovou zdevastované zahrady za 
nesmírného úsilí pana Ing. Šindeláře a jeho spolupracovníků. Ta část zahrady, která je zatím zpřístupněna, 
všechny velice překvapila, neboť jsou zde k vidění mimořádně vzácné dřeviny.  Návštěvu jsme zakončili v 

Hodnocení činnosti MO SDČR Mariánské Lázně 

za II. čtvrtletí 2014 
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příjemném prostředí zdejšího občerstvovacího zařízení uprostřed přírody. 

V rámci péče o zdraví našich seniorů zajistila komise sociální a zdravotní společné návštěvy bazénu, 
návštěvy solné jeskyně a přednášky na téma „Sociální a bytové služby pro seniory“ a „Oční vady“. Obě 
přednášky účastníci kladně hodnotili.  Šestnáct našich seniorů navštívilo na Den otevřených dveří Ústav 
tělesně postižených v Mnichově. Touto návštěvou jsme udělali radost nejen nemocným, ale i všem 
pečovatelkám. 

Členky komise pro občanské záležitosti navštívily 83 seniorů – jubilantů s blahopřáním a dárkem od 
starosty města a předsedy MO SDČR Mar. Lázně. Probíhala také bezplatná právní poradna, seniory často 
využívaná. 

V průběhu dvou letních měsíců budou realizovány jen příležitostné akce, o kterých budou informace 
ve vývěskách. K pravidelným akcím se vrátíme opět po prázdninách. 

Karel Lokajíček, předseda MO SDČR Mariánské Lázně 

Každou členskou schůzi zahajujeme lehkou rozcvičkou a během roku 
pořádáme malé sportovní akce.  Hrajeme pétanque, hody na cíl, hody na 
přesnost. Poslední dobou se věnujeme i ruským kuželkám.  

Dne 23. 6. 2014 jsme se zúčastnili krajského turnaje SDČR 
Jihomoravského kraje v ruských kuželkách v Hodoníně.  Přestože jsme 
poctivě trénovali a mužstvo bylo sestaveno z nejlepších hráčů čtyř 
nominačních turnajů, nepodařilo se nám obhájit druhé místo z minulého 
roku.  Bodové rozdíly mezi družstvy byly minimální, pouze vítěz z Hodonína 

se trochu „utrhl“. A tak jak se často říká, není důležité zvítězit, ale zúčastnit se. 

Pro nás to byl velmi pěkný den, naplněný pohybem a pohodou, ke které přispělo pohoštění, 
připravené MO SDČR Hodonín.  I touto cestou bychom jim chtěli za organizaci poděkovat. 

Příští rok se má turnaj v ruských kuželkách konat v Brně v Tuřanech.  Už se těšíme a doufáme, že své 
umístění vylepšíme. 

Marta Marťáková, MO SDČR Chudčice 

 

V krásné šumavské krajině, v malém městečku Zdíkově, je útulný hotel Bohemia, kam se v polovině 
srpna 46 členů naší organizací 3. MO Svazu důchodců ČR Kladno pod vedením Hany Wolfové a Jany 
Procházkové vypravilo na týdenní pobyt. Uvítal nás milý personál, který zajistil dopravu kufrů až na 
pokoje. Po dobrém obědě jsme se vydali na obhlídku okolí a došli jsme až ke kapličce U Lizu, kterou 
shodou náhod otevřela místní kostelnice a vedoucí zpěvačka pí Mrázková. Hned jsme ji požádali o 
prohlídku zdíkovského kostela sv. Ludmily. Z časových důvodů nám zajistila za sebe náhradu p. Kuse, 
který nám vyprávěl o historii nejen kostela, ale i obce. Na závěr nám ale paní Mrázková přišla zazpívat a 
zahrát na varhany a my jsme odcházeli s pohodou a klidem v duši. Cestou nás ještě zaujal meteorology 
předvídaný nezvykle velký úplněk Měsíce.  

Další dny jsme měli vyplněny autobusovými výlety do okolí - např. Sušice, Vimperk, Kašperský hrad i 
město Kašperské Hory, Zadov.  Naším cílem byla i Kvilda, Železná Ruda, rozhledna Javorník, Jezerní slať a 

MO SDČR Chudčice se mimo jiné aktivity 

zaměřuje i na oblast sportovní 

Byli jsme na Šumavě 
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Churáňov, ale tam nám ošklivě pršelo, tak jsme nemohli realizovat plánovanou pěší túru. Zato jsme si užili 
malinko sluníčka na Modravě a na mostě Rechle přes Vydru. Podívali jsme se i za hranice, do Německa, 
kde jsme obešli Velké Javorské jezero, viděli vrchol Velkého Javoru a prošli jsme se v Bavorské Rudě. Naše 
cesta vedla i k přehradě Lipno do Horní Planě a ke Schwarzenberskému plavebnímu kanálu na Jeleních 
vrších a na Chalupskou slať. Toulky Šumavou jsme zakončili procházkou na jezero Laka.  Tímto pestrým a 
bohatým programem nás provázela pí Jana Procházková, která jej připravila a poutavě nám o všech 
místech vyprávěla. Díky její perfektní přípravě byly všechny výlety opravdu zdařilé. Všichni byli unaveni 
ale spokojeni. Celý pobyt nás bezpečně vozil řidič p. Janovský. 

Velmi jsme se pobavili i na večírku s harmonikářem, který zorganizovalo vedení hotelu. Bavili jsme se 
velice i vtipy, které přidal k dobré náladě spolu s harmonikářem p. Nachtigal. Úžasné show nám předvedl 
p. Mikovec, který se ve svém vystoupení věnoval paranormálním jevům při fotografování a přizval si k té 
pomyslné spolupráci i jakéhosi imaginárního europoslance.  

Dovolená se nám opravdu vydařila a už nyní budeme plánovat, kam se ve svých toulkách českou 
krajinou vydáme příští rok.  

Jana Procházková, Hana Wolfová 

Již několik let se v rámci vzdělávacího cyklu Naše univerzita třetího věku v 
místní organizaci Svazu důchodců ČR v Mikulově věnujeme projektu „Poznáváme 
obce regionu“. Své členy máme z deseti obcí z okolí, už jsme všechny obce navštívili, 
některé i dvakrát. Obvykle nás obcí provede některá z našich členek, která si připraví 
něco z historie, něco o památkách, školství, sportu, nové výstavbě, kultuře atd. 
Některé se obracely o informace na obecní úřady a situace se vyvinula tak, že jsme 
přijímáni jako, dá se říci, VIP hosté na obecních úřadech a třeba dnes s námi po celý 
den chodil pan starosta Dobrého Pole a poseděla s námi paní místostarostka. Z neformální diskuse 
vyplynulo, že informovanost našich členů v těchto obcích přes internet není vždy dostatečná. Přímo v 
Mikulově máme k dispozici městský Zpravodaj a svou vlastní vývěsní skřínku (městské výlepové plochy 
nám nebyly zdarma poskytnuty a nájem je značný). Starostové obcí nám dávají k dispozici bezplatně a 
rádi obecní vývěsky, neboť vidí v naší činnosti přínos pro své občany. 

Již v předešlém příspěvku jsem psala o Moravských Chorvatech a jejich neveselém osudu. Dnes jsme 
byli v poslední ze tří příhraničních obcí, Dobrém Poli, kde do r. 1948 žilo po více než 300 let 70 % 
chorvatského obyvatelstva. 

Školu zde měli od konce 18. století, českou školu od r. 1919, první v oblasti od Znojma po Břeclav. 
Obec je krásně upravena, má potřebnou infrastrukturu, investuje se do kultury i sportu. Církev nezůstává 
pozadu a dokončuje stavební úpravy kostela. 

Ve znaku obce je červené srdce se třemi kvítky a dvěma lístky. To srdce nasvědčuje bohaté folklorní 
tradici Chorvatů, bylo ve znaku již v historických dobách, ale co ty kvítky? Jde o slanomilnou rostlinu 
sivěnku přímořskou, přísně chráněnou, kterou jsme zastihli v plném květu na místním slanisku (druhém 
největším na jižní Moravě).  I kulturní soubor této obce nese jméno Sivěnka. 

Ještě nám zbývá navštívit pět obcí regionu, odkud však nemáme členy. Dobrá zkušenost nám praví, že 
se můžeme s důvěrou obrátit na obecní úřady.  A to je smyslem mého příspěvku. Hledáte-li smysluplnou 
náplň své činnosti kromě obvyklých zájezdů a společenských posezení se zpěvem a tancem – inspirujte se. 
V každé zapadlé vesničce, od které byste nic nečekali, je veliké bohatství, jen ji navštívit. 

Na závěr ještě něco o velmi neobvyklém kulturním zážitku, který jsme měli 15. 8. 2014, před tím i v 
loňském roce. Jeden z profesionálních herců brněnského divadla se rozhodl zřídit Dvorní divadlo na dvoře 
svého rekreačního domku. Konkrétně Zdeněk Černín v Hlohovci. Mimochodem i tato obec byla 
kolonizována Chorvaty, ale ti během staletí zcela splynuli s českým obyvatelstvem, ovšem vzájemně se 

Naše nové aktivity a zkušenosti – Mikulov 
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ovlivňovali natolik, že obec má zcela svébytný folklor i nářečí. V divadle je 80 míst, sedí se kromě různých 
lavic a laviček na kdečem, pódium velikosti kulečníkového stolu je uprostřed diváků. Na něm dva až tři 
herci (podle repertoáru) přinášejí kromě českých i světových premiér tak neskutečnou pohodu, srandu 
(nelze užít spisovnější výraz), ale i náměty k hlubokému zamyšlení nad mezilidskými vztahy, že jsme se 
stali jejich pravidelnými diváky. Sobotní Právo z 16. 8. přineslo zasvěcenou a velmi kladnou kritiku právě 
představení Loutka, které jsme shlédli. Ne pokaždé se kritika shodne s názorem diváka! 

Dobromila Vlčková, MO SDČR Mikulov 

 

Krajská rada Svazu důchodců ČR Středočeského kraje a kladenská 
Okresní organizace Českého svazu bojovníků za svobodu uspořádaly v 
pondělí 16. června 2014 v salonku Hotelu Kladno besedu s autorem knihy 
„Průvodce protektorátní Prahou“ panem Jiřím Padevětem.  

Autor knihy je držitelem ceny Magnesia Litera za r. 2014 - Kniha roku 
2014, a při besedě zodpovídal mnoho otázek přítomných důchodců i 
dalších mladších občanů Kladna.  

Kniha „Průvodce protektorátní Prahou“ je členěna místopisně podle 
jednotlivých pražských čtvrtí a ulic a domů, ve kterých během 2. světové 
války žili a pracovali nebo se ukrývali významní spisovatelé i odbojáři. 
Zachycuje i umístění mnoha úřadů a německých institucí, které fungovaly 
v době Protektorátu Čechy a Morava, tj. v době okupace Československa v 
Praze Je to nezvyklá, ale velmi poučná i zajímavá a přehledná forma 
zpracování tragických událostí v období let 1938 – 1945. 

Zájemci si mohli knihu i s podpisem autora na místě zakoupit a zájem byl opravdu velký. Knihu 
vydalo Nakladatelství Academia v Praze a je běžně v prodeji. 

Jsem ráda, že jsme mohli s autorem navázat užší spolupráci i pro další knihu, kterou vydá v r. 2015. 
Bude mít název „Krvavé jaro 1945“ a bude mapovat mnohé dějinné události posledních měsíců 2. světové 
války v období březen – květen 1945 na území Protektorátu Čechy a Morava.  

Máte-li osobní vzpomínky na tyto tragické události ve Vašem regionu nebo je znáte z kronik či z 
vyprávění rodičů a přátel, můžete se s autorem p. Jiřím Padevětem spojit a napsat mu podrobnosti či 
odkazy na e-mail jiri.padevet@academia.cz. Nebo mohu zprostředkovat informace i já, pište na 
nemcova.sdcr@seznam.cz nebo volejte na mob. 608 250 989. 

Hana Němcová, předsedkyně KR SDČR Stč. kraje, foto: Česká televize 

Ke konci měsíce srpna 2014 jsme si naplánovali zájezd 
do Kroměříže, která patří k předním historickým městům 
České republiky. Komplex tvořený Arcibiskupským zámkem, 
Květnou a Podzámeckou zahradou, byl vyhlášen v roce 1995 
Národní kulturní památkou ČR. Návštěvníkům nabízí 
poznání, kulturu i nevšední zážitky. Nezapomenutelná jsou 
však i náměstí, muzea, chrámy a uličky. Společně jsme 
navštívili Květnou zahradu, obdivovali její geometrické 
uspořádání s krásnou květinovou výzdobou, rozsáhlou 
kolonádu se sochami antických bohů a hrdinů.  

Beseda s autorem Knihy roku 2014 

Zájezd žďárských seniorů do Kroměříže a Morkovic 
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Bylo milé překvapení, že všech 44 účastníků projevilo zájem o prohlídku obrazů a ostatní tvorbu 
slavného kroměřížského rodáka Maxe Švabinského. Byl nesporně jednou z velkých osobností výtvarné 
kultury a tradice. Zaujala nás krása vystavených děl, ale i jeho životní osud.  

Také prohlídka ostatních exponátů Muzea Kroměřížska byla zajímavá. Následně si mohl každý 
účastník podle vlastních zájmů zvolit další program. 

Zájezd byl doplněn návštěvou košíkářského muzea v Morkovicích. Muzeum je umístěno v jednom z 
nejstarších dochovaných domů ve městě. Prohlédli jsme si košíkářské výrobky i jiné památky týkající se 
historie košíkářství. Obdivovali jsme řemeslnou zručnost našich předků. Domů jsme se vraceli unaveni, 
ale plni pěkných zážitků. 

Vlasta Brhelová, vedoucí zájezdu, foto Jan Havlíček, členové výboru SDČR ve Žďáře 

Fotosoutěž, vyhlášená Krajskou radou Svazu důchodců ČR Středočeského kraje, 
opět nezklamala. Z došlých fotografií vybrala odborná porota následující vítěze: 

Téma - „Bojnice očima českých seniorů“: 

1. místo: Soňa Prachfeldová – Podvečerní Bojnice 
2. místo: Dr. Vladimír Kenša – Pohled na bojnický hrad 
3. místo: Bronislav Tučný – Mezinárodní „trojsetkání“ stomiků v Bojnicích 

  Mezi dalšími autory fotografií se nám líbí soubory od pana Rudolfa Horáka, 
paní Jiřiny Kletečkové, Hany Wolfové, Bedřišky Klíchové, pana Rudolfa Wolfa a paní Marie Redinové. 
Nejen vítězné fotografie, ale i některé další od jmenovaných autorů zařazujeme na výstavu ve Sládečkově 
vlastivědném muzeu v Kladně, která bude zahájena 25. září a potrvá až do 30. listopadu 2014.  

Další téma - „Bojnice včera a dnes očima českých seniorů“ - bohužel nemůžeme vyhodnotit, došlo jen 
několik fotografií.  

Všem soutěžícím za jejich zájem o fotosoutěž děkujeme a věříme, že i v dalších měsících se s 
mnohými opět setkáme. Připravujeme na začátek příštího roku ve spolupráci s Památníkem Lidice 
fotosoutěž „Památná místa očima seniorů“, a z nejlepších došlých fotografií opět uděláme výstavu.  

Hana Němcová 

 

 

Když historik Edward Gibbon popisoval v 18. století dobu před 
koncem Římské říše, sestavil seznam dvaceti jevů, které zániku této 
civilizace předcházely. Nápadně se podobají tomu, co vidíme kolem sebe 
i v dnešní době. 

 
1. Valná většina obyvatel preferuje zábavu před prací. 

2. Tradiční role otců jako živitelů rodiny je zpochybňována, množí se rozvrácené vztahy a svobodně 
žijící matky bez otců. 

3. Senioři jsou zanedbávání. Lidé pečují o domácí mazlíčky více než o svoje staré rodiče. 

Vyhodnocení fotosoutěže 

„Bojnice očima českých seniorů“ 

Asi je to neodvratné … 
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4. Literatura a umění se stávají bezduchým. Vytváří se planá zábava za každou cenu. Takzvaná 
umělecká díla jsou ošklivá, nevkusná, nic neříkající, ale přesto za ně bohatí zaplatí horentní sumy. 

5. Čestná vojenská služba vlasti je odmítána, zpochybňována vysmívána a posléze zákonem zrušena. 
Armádu tvoří nájemní žoldnéři. 

6. Lidé pilně pracující jsou zesměšňováni a jako vzor se staví prázdní pokrytci, populisté, pochybní 
umělci a takzvané celebrity. 

7. Daňové zatížení obyvatelstva stále roste a stát přerozděluje neúměrně vysoké částky. Lidé se nebojí 
nepracovat, protože stát se o ně vždy nějak postará. 

8. Úroveň vzdělání rapidně klesá. 

9. Státní dluh roste do nikdy nesplatitelné výše. 

10. Přestává se vyrábět a pěstovat, protože výroba doma je moc drahá a potraviny a výrobky se 
dovážejí ze satelitních zemí. 

11. Kdo se dostal do pozice, kde může ze státního krást, většinou tak činí. Postižitelnost těchto zločinů 
je velmi malá. 

12. Početí a výchova dětí je vnímáno jako obtěžující a dětí se rodí stále méně. 

13. Léty osvědčené mechanizmy, chránící poctivé před podvodníky, náhle selhávají. 

14. Veřejné funkce se stávají předmětem kořisti zisku. Udělují se za úplatky, a kdo je získal, chce z nich 
kořistit, aby se mu vložený úplatek několikanásobně vrátil. 

15. Staletími předků prověřené hodnoty – jako je čest, smysl pro povinnost, zodpovědnost, nadšení pro 
práci, pro dobročinnost, zápal pro věci veřejné, jsou vysmívány a zesměšňovány. 

16. Šíří se cynismus. 

17. Šíří se plýtvání, nestřídmost, znevažování znalostí, dovednosti a poctivé práce. 

18. Do země přichází velké množství cizinců. 

19. Politikové nadbíhají i luze, která si vynucuje zábavu a státní podpory (chléb a hry). 

20. Občané stále na všechno nadávají.  

Edward Gibbon (8. května 1737 v Putney u Londýna – 16. ledna 1794, Londýn) byl jeden 
z nejvýznamnějších britských historiků. Zabýval se hlavně dějinami Římské říše a jeho hlavní dílo „Úpadek 
a pád Římské říše“ patří dodnes ke klasickým. 

zdroj: internet 

S lítostí oznamujeme, že v srpnu 2014 zemřel zakládající člen Svazu důchodců 
České republiky, bývalý člen Ústřední rady SDČR  a dlouholetý předseda Městské 
organizace SDČR v Českých Budějovicích pan Oldřich Mikula.  

MěO SDČR spolupracovala pod jeho vedením s Magistrátem města České 
Budějovice i s Jihočeskou sociální pomocí. V organizaci se dlouhodobě rozvíjely 
volnočasové aktivity, pan Mikula byl také iniciátorem založení pěveckého souboru Rozmarýn. V 
posledních letech byl p. Mikula čestným předsedou MěO SDČR České Budějovice. 

Čest jeho památce! 

Výkonná rada Svazu důchodců ČR 

Smutná zpráva 
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Blahopřejeme nejstarší člence Svazu důchodců ČR ve Středočeském kraji, 
paní Hildě Honcové ze základní organizace SDČR v Černošicích, k jejím 

obdivuhodným a významným 100. narozeninám. I ve svém věku dochází na 
besedy a pravidelně 1x týdně i na konverzaci v němčině, sama si i občas uvaří či 
nakoupí.  

Jubilantka přišla mezi nás i na jednání krajské konference dne 21. května 
2014 a blahopřání s dárkem obdržela i od Krajské rady SDČR. Přítomen byl i 

hejtman Středočeského kraje p. Řihák, od kterého dostala pí Honcová krásnou kytici a přání hodně zdraví i 
do dalších let.  

Paní Honcová se narodila 2. srpna 1914 a k tak významnému stoletému výročí jí přišla jménem 
nového hejtmana Stč. kraje p. Ing. Miloše Petery blahopřát i radní Krajského úřadu pí J. Fialová. 

Všichni členové a členky jak základní organizace SDČR v Černošicích, tak i Krajská rada SDČR Stč. 
kraje paní Honcové přejeme hlavně zdraví, pohodu a spokojenost a ještě mnoho let v našich řadách. 

Hana Němcová, předsedkyně KR SDČR Stč. kraje 

 

Životní jubileum – 85 let – oslavil v pátek 5. srpna 2014 bývalý předseda Městské organizace Svazu 
důchodců ČR ve Frýdku-Místku, aktivní dopisovatel do internetového Zpravodaje SDČR a čestný předseda 
MěO SDČR Frýdek-Místek pan Rudolf Horníček.  

Do dalších let hodně zdraví, životní pohody a spokojenosti přeje 

výbor MěO SDČR Frýdek-Místek 

 

K tomuto blahopřání pevného zdraví, spokojenosti a životního elánu se s 
radostí připojuje i redakce internetového Zpravodaje SDČR. Články a 
fotografie, které nám p. Horníček pravidelně posílal, byly vždy velmi dobře 
připravené a velmi rádi jsme je nejen do Zpravodaje, ale i na web stránky 
www.sdcr.cz přidávali.  

Hana Němcová, místopředsedkyně SDČR 

 

Několik citátů na závěr: 

 

Cokoli děláš, dělej pořádně a pamatuj na konec.   Starý zákon 

Čím víc člověk ví, tím větší má pocit, že nic neví.   Johann Wolfgang von Goethe 

Čím je kdo vzdělanější a moudřejší, tím je skromnější.  Horatius 

Zpravodaj SDČR, o. s. – čtvrtletník. Pro své členy vydává SDČR, o. s. 
Číslo 8 připravili členové redakční rady a autoři, kteří odpovídají za obsahovou i jazykovou stránku 

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

Naši oslavenci 


