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MOTTO:  Nepomáhá nám tolik pomoc našich přátel, jako jistota, že by nám pomohli. 
            Epikuros 
 

 
 

 

Vážené sjezdové delegátky a delegáti, 

srdečně Vás zdravím v tento významný den, kdy jsme se sešli v Praze na 
našem 9. sjezdu Svazu důchodců České republiky.  

Uběhly tři roky od posledního sjezdu a v naší společnosti se pro nás 
důchodce začíná blýskat na lepší časy. Současná vláda se snaží napravovat 
důsledky vlády pana Nečase a jeho ministra financí Kalouska, který nám 
podrážel nohy, kde se dalo. Zkrátka se hojil na důchodcích, kde se mu to 
podařilo. Valorizaci důchodů nám upravil na urážející částky, škrtem pera nás připravil o 50 % slevu 
na železnici. Pracujícím důchodcům, jako jediné skupině ze všech pracujících v naší zemi, odebral 
nárok na uplatnění roční základní slevy na dani ve výši 24 840,- Kč.  

Je samozřejmé, že důchodci s takovými zákroky nesouhlasili a tak jsme ve spolupráci s Radou 
seniorů České republiky 30. května 2012 zorganizovali protestní stávku v Praze a podepisovali 
protestní petici. Ve spolupráci se senátory byla v roce 2013 podána ústavní stížnost na odebrání 
základní slevy na dani pro pracující důchodce k Ústavnímu soudu. Ten v souladu s ústavně 
garantovanou ochranou základních práv a svobod osob svým rozhodnutím č. 162/2014 vrátil toto 

ZDRAVÍME DELEGÁTY 

9. SJEZDU SVAZU DŮCHODCŮ ČESKÉ REPUBLIKY, 

KTERÝ SE KONÁ VE STŘEDU 5. LISTOPADU 2014 V PRAZE 

Důchodci důchodcům, 
aby člověk nebyl sám. 

číslo 9 – sjezdový 

Slovo předsedy SDČR, o. s. 
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právo pracujícím důchodcům na rok 2014. Finanční správa České republiky svou analýzou přiznala 
toto právo pracujícím důchodcům i za rok 2013. 

Své úvodní slovo píši v den zahájení voleb do zastupitelstev a části senátu. Je to jeden ze 
vzácných dnů, kdy občan má své právo ve „svých rukách“ a politické strany mají o důchodce nebývalý 
zájem. Věřím, že jste svého práva na správnou volbu využili a rozhodli se tak, abyste svého 
rozhodnutí později nemuseli litovat. V době, kdy budete tyto řádky číst, budou výsledky voleb známy 
a na mnoha obecních a městských radnicích již vzniknou nové vlády na příští čtyři roky. Obracím se 
na funkcionáře Svazu důchodců ČR s prosbou. Vstupte do jednání s novými zastupiteli, ale rovněž s 
novými senátory. Seznamte je prosím se závěry našeho 9. sjezdu, ale rovněž i se svými problémy, 
požádejte je spolupráci a o pomoc při jejich řešení.  

Věřím, že se Vám podaří s nimi navázat potřebné kontakty a zdroje informací pro další úspěšnou 
spolupráci. Venku za okny svítí slunce, je krásné „babí léto“, což vyvolává dobrou náladu. Věřím, že 
taková to nálada bude i při sjezdovém jednání. 

 

Ing. Oldřich Pospíšil, předseda SDČR 

 

 

Vážené delegátky a delegáti, vážení přátelé, 

jsem velice rád, že Vás mohu jménem vedení hlavního města uvítat na 
Vašem jednání v Praze. Jsem rád, že během svého působení v radě 
hlavního města se mi podařilo navázat velmi dobré vztahy se Svazem 
důchodců České republiky. Podařilo se to, že problém starší populace 
v Praze si vybojoval větší pozornost.  

Tento rok jsme ustavili komisi rady pro otázku seniorů, doufám, že 
nebude novým vedením města zrušena. Zvýšili jsme počet městských 
malometrážních bytů se sníženým nájmem pro seniory. Podporujeme 
tísňovou péči, která umožňuje mnohým seniorům se zdravotními 

problémy zůstat i nadále ve svém bydlišti. Finančně jsme například podpořili vznik nové klubovny 
Svazu důchodců na Praze 3, stejně tak jako konání Vašeho sjezdu. Velmi povedená akce byl také 
koncert pořádaný Radou seniorů. Zvýšili jsme provozní i investiční prostředky, které míří do 
městských domovů pro seniory s cílem zvýšit kvalitu života v těchto zařízeních.  

Zkrátka jsem rád, že se podařilo udělat pár věcí, které poslouží seniorům. Doufám, že na Vašem 
sjezdu se dozvím několik nových inspirativních nápadů, které nám ukáží jak postupovat dále. Přeji 
zdar Vašemu jednání a hezký pobyt v Praze. 

 

Doc. Martin Dlouhý, radní hl. města pro zdravotnictví, sociální politiku a bydlení 

 

Slovo radního hl. města 
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Mezinárodní konference, svolaná na 2. října 2014 u 
příležitosti Mezinárodního dne seniorů Radou seniorů ČR pod 
záštitou předsedy Poslanecké sněmovny Jana Hamáčka, posoudila 

kvalitu života českých seniorů. Šlo o první historický pokus, kdy pro hodnocení byla vybrána rozhodující 
kritéria měření kvality života, tj. reálná materiální spotřeba, zdraví a bydlení.  

Konference se zúčastnili představitelé ministerstev, poslanci, senátoři, členové Rady vlády pro 
seniory a stárnutí populace, členové Odborné komise pro důchodovou reformu, představitelé zdravotních 
pojišťoven, lékárnické komory, nemocnic, seniorské veřejnosti a 12 zahraničních hostů. 

Této konference se za Svaz důchodců České republiky zúčastnili také členové Ústřední rady SDČR a 
představitelé Krajských rad SDČR ze všech krajů ČR.  

Z projednávaných materiálů a diskuzí vyplynulo, že kvalita života českého důchodce, měřená jeho 
spotřebou, neroste. Na stabilní růst životní úrovně příjmy českým důchodcům nepostačují, na důstojný 
život českému důchodci jeho důchod nedostačuje a zaostává za vyspělými sousedními zeměmi.  

Ke zvýšení kvality života starobních důchodců uplatňuje Rada seniorů požadavky, které jsou shrnuty 
do memoranda, které bylo na závěr konference přijato. 

MEMORANDUM KE ZVÝŠENÍ KVALITY ŽIVOTA ČESKÝCH SENIORŮ 

Ke zvýšení kvality života starobních důchodců uplatňuje Rada seniorů České republiky u příležitosti 
Mezinárodního dne seniorů 2014 následující požadavky: 

1. Prostřednictvím důchodové reformy změnit ekonomické nastavení českého penzijního 
systému na hodnoty v Evropě obvyklé. Tj. podíl výdajů na penze navýšit z 9,7 % HDP na 12 až 
13 % HDP. 

2. Změnit současné nastavení mechanismu valorizace důchodců tak, aby byla spravedlivá: 
a. valorizaci propočítávat nikoliv podle spotřebního koše obecné inflace, ale podle      

spotřebního koše životních nákladů důchodců; 
b. při valorizaci plně vykompenzovat růst životních nákladů starobních důchodců s 

nízkými příjmy; 
c. valorizací vykompenzovat diskriminace tzv. „starodůchodců“ a středně příjmových 

tzv. „mladodůchodců“; 
3. Přijmout zákon o minimálním starobním důchodu na úrovni spotřebního koše základních 

životních potřeb důchodců; 
4. Zvýšit  sociální ochranu osob starších 65 let, bydlících osamoceně v nájemních        

bytech, prostřednictvím zákona č. 117/1995 Sb. o státní sociální podpoře, zákona č. 
111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi a zákona č. 110/2006 Sb., o životním a    
existenčním minimu. Přijmout zákon o sociálním bydlení, který osobám v      
seniorském věku zajistí ústavní právo na bydlení. 

5. Novelizovat Nařízení vlády č. 453/2013 Sb., o stanovení podrobnosti a postupu při zjištění 
srovnatelného nájemného obvyklého v daném místě s cílem zajistit objektivní tvorbu 
cenových map nájemného bydlení při participaci obcí, ČSÚ, reprezentativních zástupů 
pronajimatelů a nájemců. 

6. Obdobně jako na Slovensku zvýšit právní ochranu seniorské populace, která je ohroženou 
sociální skupinou (statu seniora jako chráněné osoby). 

Memorandum 
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7. Znovu obnovit státem garantovanou 50 % slevu jízdného osobám v seniorském věku na 
železnici. 

O průběhu mezinárodní konference je na webu www.sdcr.cz uveřejněn celý podrobný materiál, ve 
Zpravodaji proto uvádíme jenom tuto zkrácenou informaci. 

Hana Němcová, místopředsedkyně SDČR 

 

 

Krajská rada Svazu důchodců ČR Kraje Vysočina a Krajská rada seniorů uspořádaly v Jihlavě 
šestihodinovou slavnost k Mezinárodnímu dni seniorů. V bohatém programu vystoupili operní pěvec 
Jakub Pustina, duo vozembouch a harmonika, členové SOKOL Jihlava, taneční skupina HOTCH-POTCH a na 
závěr byla módní přehlídka. K tanci a poslechu hrála OTÍŇANKA. 

Našemu setkání byli přítomni i vzácní hosté – poslanec Parlamentu ČR MUDr. Vít Kaňkovský, senátor 
RNDr. Miloš Vystrčil, primátor města Jihlavy Ing. Jaroslav Vymazal a jeho náměstci Dr. Ing. Rudolf 
Chaloupka a Ing. Josef Kodet. Dále byli přítomni exprimátor Ing. Vratislav Výborný, zastupitel města Ing. 
Pavel Šlechtický, a sponzor – ředitel Pivovaru Jihlava Ing. Jaromír Kratina. 

Na slavnosti byli rovněž oceněni senioři z kraje Vysočina. Sponzorem celé akce bylo Město Jihlava. 

Pavla Radová, předsedkyně KRS 

 

Mezinárodní den seniorů jsme oslavili 
v Sokolovně ve Žďáře n/S. 4. října 2014. Oslavy 
se zúčastnili -  senátorka Parlamentu ČR a 
starostka města Žďáru ing. Dagmar Zvěřinová, 
místostarostové města Žďáru Mgr. Jaromír 
Brychta, Bc. Ladislav Bárta, starosta obce Velká 
Losenice Miloslav Černý. Omluvil se předseda 
Krajské rady SDČR za Vysočinu ing. Ivan 
Krňanský a starosta Hamrů Hubert Křesťan. 

Činnost městské organizace SDČR  za uplynulé období zhodnotila a výhled do konce roku přednesla 
naše předsedkyně p. Míla Benešová. Hosté v krátkých příspěvcích poděkovali seniorům za jejich aktivitu, 
ocenili jejich prospěšnou práci a popřáli všem pevné zdraví a do dalších let mnoho úspěšných akcí. 

Následovalo velmi pěkné vystoupení žákyň v moderní gymnastice ze Žďáru n/S.  Za vystoupení 
žákyně sklidily bouřlivý potlesk a byly odměněny místostarostou Bc. Bártou. Dále následovala volná 
zábava a k tanci a poslechu hrála dechová hudba p. Vencelidese z Nového Veselí. Senioři se dobře bavili, 
pěkně si zatancovali, zazpívali a po tu dobu zapomněli na různá trápení. 

Za SDČR ve Žďáře člen výboru Jan Havlíček 

Šestihodinová slavnost k Mezinárodnímu dni seniorů 

MDS slavili také členové MěO SDČR ve Žďáře n/S 
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Jeden z posledních zájezdů členů Městské organizace Svazu důchodců ČR Roudnice n. L. se konal ve 
středu 1. října 2014 na Mezinárodní den seniorů. Tentokrát jsme zamířili na Českolipsko, kde nás čekal v 
České Lípě náš průvodce – pan Mgr. L. Smejkal z Vlastivědného muzea v České Lípě. To byl také náš první 
cíl. Vlastivědné muzeum sídlí v areálu bývalého augustiniánského kláštera a pyšní se velkými sbírkami 
přírodovědnými a etnografickými. Je zde vystaveno na 5 400 exponátů. V muzeu se ocitneme na chalupě 
Vladimíra Menšíka, dále je zde tiskárna a kovárna. 

Druhým zastavením byl skalní hrad Sloup, který stojí na osamocené pískovcové skále 30 m nad 
okolním terénem. Jedná se o největší skalní hrad u nás. Později sloužil jako poustevna, je zde kaple, v které 
se dnes konají koncerty při svíčkách. 

Z parkoviště „U sedmi trpaslíků“ bylo jen 500 m k lesnímu divadlu Sloup, v současné době krásně 
opravenému. Má vynikající akustiku, proto se zde hrály i opery, např. Čarostřelec a Prodaná nevěsta. 
Divadlo bylo otevřeno r. 1921. 

Dalším zastavením byl „Modlivý důl“. Jedná se o poutní místo s kaplí vytesanou do skály a se sochou 
P. M. Lurdské. 

Potom jsme přejeli do Zákup, kde jsme navštívili „Heldovo muzeum“, což je muzeum masek a 
karnevalového zboží, jediné tohoto druhu u nás. Továrna byla založena r. 1884 a dodnes se zde pracuje, 
přetrvává převážně ruční výroba. To byla poslední zastávka, v České Lípě jsme se rozloučili s naším 
průvodcem a těšíme se na příští rok na další poznávací zájezd. 

Mezinárodní den seniorů jsme oslavili v kavárničce Pod Mevou v pondělí 6. října. V kulturním 
programu vystoupily děti z MŠ „Písnička“ s hezkým pásmem písniček a básniček. Velmi se nám také líbilo 
vystoupení souboru z LŠU pod vedením svého učitele M. Johstona, které hrálo irské, skotské a velšské 
písně a tance. Vystupující byli odměněni bouřlivým potleskem. Oslava se povedla a 67 přítomných členů 
se rozcházelo spokojeně domů. 

Děkujeme pracovnicím kavárničky za zajištění a přípravu občerstvení. 

Za MěO SDČR v Roudnici nad Labem M. Machová, členka výboru 

 

Čas léta máme spojený s pojmem relaxace, dovolené a volna. Ne tak to bylo v 
letošním roce, kdy liberečtí senioři využívali možnost vzájemných setkání a 
společných aktivit (červenec – srpen 2014). 

Setkání první – výlet vlakem na zahradu u Sychrova 

Stalo se již tradicí a je ve velké oblibě letní setkávání na zahradě v zeleni 
Českého ráje. Letos se již pátého setkání ve velké zahradě zúčastnilo 36 osob. Předávaly se perníkové 
medaile, opékaly buřty a probíraly společné plány. Úsměv na tváři měl každý.   

Setkání druhé - členové SDČR libereckého kraje jeli na návštěvu 

Jednou ze z velmi pěkných akcí byla společná návštěva naší nejmenší místní organizace, která je v 
obci Polevsko. Dlouhodobá podpora a spolupráce paní starostky Rašínové umožňuje místním důchodcům 
smysluplně využívat volný čas, a to nejen k zábavě, ale i ke vzdělávání a předávání zkušeností mladým. 

Liberecká krajská rada 

Českolipsko a oslava Mezinárodního dne seniorů 
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Paní starostka je velmi milá a vstřícná osoba, tak jsme ji jménem KR SDČR  oslovili a požádali o podporu. 
Pozvání na tuto akci přijal i hejtman Libereckého kraje pan Martin Půta. Paní Marie Chlumská – 
předsedkyně MO SDČR Polevsko, vše zorganizovala, a tak jsme vyjeli na výlet. Cestou jsme se zastavili a 
navštívili skalní hrad ve Sloupu v Čechách. Počasí nám přálo a nálada byla výborná. Polevští byli na nás 
připraveni a my jsme při pěší procházce obdivovali krásné okolí Polevska, pochutnali si na výborných 
plněných bramborových knedlíkách se zelím a při dobré kávě besedovali s hejtmanem panem Martinem 
Půtou a starostkou obce paní Rašínovou.  Odjížděli jsme s dobrým pocitem, že jsme byli u přátel.  

Setkání třetí - ČESKO  - SLOVENSKÉ sportovní hry Most 

Sportovní hry seniorů a setkání se slovenskými kolegy bylo úžasné. Naše družstvo sice nebylo mezi 
vítěznými, ale zážitek to byl úžasný. Již ve vlaku jsme se seznámili se slovenskými seniory a začala výměna 
zkušeností o sportování seniorů. Shodli jsme se, že pohyb v našem věku je to, co potřebujeme nejvíc a že 
se těšíme na tuto první akci v Čechách.  Elán a chutˇ soutěžit nikomu nechyběl. Výborná organizace, za 
kterou je třeba poděkovat všem, kteří pod vedením pana Ivana Vodáka akci připravili. Bylo to velmi pěkné 
setkání a děkujeme za realizaci této myšlenky předsedovi  SDČR   Ing. O. Pospíšilovi.  

Bedřiška Klíchová, předsedkyně Krajské rady Svazu důchodců ČR Liberec 

Vážené kolegyně, vážení kolegové, 

Jmenuji se Miloslav Mrština, jsem ze ZO SDČR Praha-Smíchov a letos v červnu jsem 
byl zvolen předsedou Městského výboru Svazu důchodců ČR hl. m. Prahy. Za Prahu 
máme v současné době dvacet sedm organizací.  Ještě v tomto roce máme v plánu 
společně s Krajskou radou Svazu důchodců ČR Středočeského kraje navázat úzkou 

spolupráci se slovenskou bratislavskou organizací Jednoty důchodců Slovenska. V příštím roce jsem 
přesvědčen, že naše spolupráce bude rozšířena i s dalšími seniory z hlavních měst okolních zemí.  

SDČR sdružuje téměř 150 organizací v rámci České republiky. Všichni dobře víme, že existuje v naší 
republice mnoho dalších organizací, které pracují s důchodci. Bylo by na místě pokusit se o jejich sblížení 
a vzájemnou úzkou spolupráci. Jen velký celek si dokáže vybudovat u státních orgánů a ve svých městech 
a obcích tolik potřebné postavení a úctu ke svému stáří.  

Proč to na Slovensku jde a u nás ne? Byli jsme jedna země a dnes má slovenský důchodce zajištěnou 
větší bezpečnost ze zákona než český. Co nám k tomu řeknou naši ministři? Od listopadu jezdí slovenští 
důchodci vlakem zdarma. U nás si raději tento polostátní podnik přidá na odměnách, než aby udělal něco 
pro naše důchodce. Stejně tomu je u našich mobilních operátorů a mohl bych jmenovat další. Přitom to je 
tak jednoduché spojit se v jeden celek. Tento velký celek by jednal za téměř 2 a půl milionu důchodců této 
země a měl by váhu velmi významného voliče. 

Píše o tom Neil O’Brien, ve svém článku: “Šedá síla sílí – a může udělat Británii lepší”… Můžeme si z 
toho vzít příklad a zajistíme si i my své místo v České republice. 

Přestaňme se dělit na různé spolky, kluby, sdružení, důchodce a seniory. Vždyť Svaz důchodců České 
republiky byl založen v r. 1990, proto vybudujme na této téměř 25leté tradici jednu velkou a silnou 
organizaci. 

Názvy starobní důchodce, důchod přenecháme úředníkům při jejich práci s našimi důchody. Jsme 
součást velké Evropy a media, ta nás už přejmenovala a hovoří o nás jako o seniorech. Tak na co čekat, 
tvoří se nové Stanovy.  Zvolme si nový název „SENIOR ČESKÉ REPUBLIKY z. s.“ a všichni společně budeme 
bojovat za naše práva na klidný a spokojený život v této naší krásné zemi, kterou jsme pomáhali budovat. 
Rozebrali a okradli ji jiní, ti dnes křičí, že nejsou na nic peníze. A přitom miliardy na podvodné nájmy, 
které vyplácí sociálka napřímo se ve státní pokladně najdou. Tak mohu předpokládat, že se najdou i 
peníze, jak zajistit, aby stále větší část českých seniorů v důsledku špatného řízení státu a společnosti 

Nově zvolený Městský výbor SDČR Praha 
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neupadala do existenční nouze. Aby čeští senioři nemuseli řešit dilema, jestli se můžou najíst, zatopit si, 
nebo zajít k lékaři, protože na všechno, co opravdu potřebují, prostě nemají. 

Jsme na 9. sjezdu SDČR.  Nezasloužilo by si dané téma řádně projednat na všech úrovních? Žádný 
zahraniční politik – pokud nechce spáchat politickou sebevraždu, by si nedovolil k seniorům ve své zemi 
se chovat tak arogantně a přezíravě, jako naši politici k českým důchodcům.  

Budu parafrázovat Neil O’Briena, “Šedá síla sílí – a může udělat Českou republiku lepší”…  

Miloslav Mrština, předseda MěV SDČR hl. m. Prahy 

To je název výstavy, která byla pod 
záštitou hejtmana Středočeského kraje 
Ing. Miloše Petery otevřena ve 
Sládečkově vlastivědném muzeu v 
Kladně ve čtvrtek 25. září 2014. Vernisáž 
se uskutečnila za účasti 
místopředsedkyně Výboru pro sociální 
věci středočeského Krajského úřadu pí. 
Emílie Třískové, primátora města Kladna 
Ing. Dana Jiránka a předsedkyně Krajské 
rady SDČR Středočeského kraje pí. Hany 
Němcové, která je autorkou výstavy. 
Výstavu zahájil ředitel muzea PhDr. 
Kuchyňka, příjemnou atmosféru doplnilo 
vystoupení pěveckého souboru Chorus Carolinus a o catering se postarali studenti Střední hotelové školy 
na Kladně.  

Vystaveny jsou fotografie, drobné výtvarné a rukodělné předměty, které, jak naznačuje název 
výstavy, vytvořili senioři ve své zájmové činnosti v několika organizacích SDČR ve Středočeském kraji v 
tzv. „kroužcích šikovných rukou“.  Soubor fotografií je výsledkem kontinuální fotosoutěže z r. 2013, 
zahrnující čtyři roční období – Jaro - Léto – Podzim a Zima očima seniorů. Letošní fotosoutěž byla na téma 
„Bojnice očima českých seniorů“ a vítězné fotografie jsou součástí i této výstavy. Celý cyklus vyhlašovala 
průběžně Krajská rada Svazu důchodců ČR Středočeského kraje, koordinátorem byla po celou dobu její 
předsedkyně Hana Němcová a mediálním partnerem měsíčník Doba seniorů. Porota byla složena i ze dvou 
mladých profesionálních fotografů a vítězné barevné fotografie i mnoho dalších bez určení pořadí mají 
opravdu vysokou úroveň. Fotografie zhotovila reklamní agentura KLUBKO55, opravdu hodnotné ceny 
nám v průběhu obou fotosoutěží poskytli různí sponzoři. Je vidět, že senioři mají ušlechtilé koníčky, 
fotografovat opravdu „umí“ a mohou být po zásluze oceněni. Pí Němcová organizovala po uzavření 
jednotlivých období pravidelná vyhodnocení a tím bylo umožněno setkávání seniorů se stejnými zájmy. 

Vernisáží v kladenském muzeu odstartovala svoji pouť ucelená výstava - ojedinělá svého druhu - po 
různých místech České republiky. Svoji premiéru měla již ve výstavní síni Memoriam v Památníku Lidice v 
měsíci srpnu 2014, kde oprávněně upoutávala velkou pozornost. Ze 100 barevných fotografií ve vkusných 
25 výstavních rámech a ukázek ručních prací našich šikovných seniorek vzniká putovní výstava – v 
příštím roce bude instalována v Hustopečích u Brna, ve Ždánicích v Jihomoravském kraji, v Ležákách 
(Pardubický kraj) a v Letech u Písku, zájem mají i další města v ČR a na Slovensku (Bojnice).  

Hana Wolfová, členka Krajské rady SDČR Stč. kraje 

 

 

Čím se baví senioři ve volném čase? 
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Tak, jak jsme slíbili, Vás opět informujeme o tom, jak se nám daří plnit naše plány činnosti pro 
seniory našeho města.  

Ve třetím čtvrtletí roku 2014 jsme uskutečnili čtyři autobusové zájezdy, a to do Českého Krumlova, 
na hrady Rabí a Velhartice, do Kynšperka a do zámecké zahrady na zámku Valeč s odborným doprovodem. 

Další činnost byla zaměřena na různé přednášky, týkající se seniorů. Těch bylo v tomto čtvrtletí pět. 
Navštívili jsme 91 seniorů – jubilantů s blahopřáním a malým dárkem od města Mariánské Lázně a naší 
organizace. Náš právník poskytl v naší bezplatné právní poradně radu sedmi seniorům. Zajistili jsme 
zlevněné užívání solné jeskyně a městského bazénu. 

Velmi se nám vydařila i oslava Mezinárodního dne seniorů, která se uskutečnila dne 4. října t.r. 
ve zcela zaplněném sále hotelu Polonia v Mariánských Lázních. 

O další činnosti naší organizace ve čtvrtém čtvrtletí Vás budeme opět informovat. 

Karel Lokajíček, předseda MO SDČR v Mar. Lázních 

Touha po poznání a příjemně stráveném podzimním dnu přivedla 10. října 2014 členy mostecké 
regionální organizace Svazu důchodců ČR – klubu seniorů č. 2 k dalšímu celodennímu výletu. Příbram, 
královské horní město, přivítala seniory podzimním počasím. Hornické muzeum na Březových horách, 
největší v ČR, jim představilo hornicko-hutnickou pracovní činnost včetně technické památky – parního 
stroje z roku 1914. Úsměv na tvářích vyvolali permoníci (děti MŠ a ZŠ), kteří účinkovali v útrobách dolu 
Anna při každoročním pořadu pro veřejnost. 

Někteří z výletníků dali přednost před podzemím turistickému výstupu na Svatou Horu. Poutní místo, 
které spravují redemptoristé, působilo velmi duchovně. Kaple, terasa s balustrádou, ambity s bohatou 
malířskou a štukatérskou výzdobou a schodiště vedoucí do Příbrami je dokladem významného raně 
barokního umění v Čechách. 

Odpolední program – Památník ve Strži - byl požitkem pro seniory – učitele, a dýchal duchem 
spisovatele Karla Čapka. Poznatky, zážitky a pohoda dne přinesly chuť do dalšího života našich členů.  

L. Blumenthalová, SDČR Most – klub seniorů č. 2 

Na čtvrtek 26. června 2014 se Nové Město na Moravě pečlivě připravovalo. V 
rámci své cesty po Vysočině měl naše město navštívit pan prezident Miloš Zeman. 
Ve spodní části náměstí byla postavena tribuna i přístřešek pro kapelu. Pohotovost 
měla samozřejmě policie. Členky místní základní organizace Svazu důchodců ČR 
byly požádány, aby pana prezidenta přivítaly v horáckých krojích tradičně chlebem 
a solí. Ujaly se toho paní Topinková a Ježová. 

Program na náměstí začal v 17 hod., hrál velký dechový orchestr ZUŠ a potom 
vystoupilo několik skupin mažoretek. Na náměstí se sešlo velké množství lidí, kteří chtěli zblízka vidět 
pana prezidenta, který si tak oblíbil naši milovanou Vysočinu. 

Pan prezident dorazil do Nového Města v 17.45 hod. Byl přivítán chlebem a solí (bochník byl veliký a 

MO SDČR v Mariánských Lázních plní své plány 

Mostecký klub seniorů č. 2 žije 

Návštěva prezidenta republiky v Novém Městě na Moravě 
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těžký) a potom vystoupil na tribunu, kde jej přivítal starosta města pan Michal Šmarda. Poté krátce hovořil 
pan prezident a potěšil nás tím, co všechno v Novém Městě a okolí zná. Následovalo několik vět od 
hejtmana Kraje Vysočina MUDr. Běhounka a potom ještě zůstal prostor pro několik dotazů. Pan prezident 
se pak podepsal do městské kroniky. Vpodvečer si ještě  pan prezident prohlédl Vysočina arénu. 

Jak jsem se dočetla v Novoměstsku, byla to pátá návštěva hlavy státu v našem městě. 

Text: Libuše Topinková, ZO SDČR Nové Město n. M. 

Místní organizace SDČR, o. s. Brno-Žabovřesky, ve 
spolupráci s Klubem zdraví o.p.s., s podporou 
Jihomoravského kraje a ÚMČ Brno-Žabovřesky 
pořádala 2. října 2014 akci Zpívání pro zdraví ke Dni 
seniorů. Na oblíbeném programu, který se tradičně 
koná v KD Rubín, v úvodu zazpívaly děti z Dětského 
domova Dagmar, zahráli Kabrňáci, zazpíval Václav 
Kovářík a jako host vystoupil Jiří Jurka. 

Petr Kalábek, předseda MO SDČR Brno-Žabovřesky 

 Na besedě naší organizace dne 24. září 2014 v hotelu Kladno jsme se setkali 
se zástupci několika politických stran  - ODS, ČSSD, KSČM a Lepší Kladno. Každá 
strana měla možnost představit svůj volební program. Diskusi řídila předsedkyně 
Hana Wolfová. Zaměřila se ve svých dotazech na otázky z oblasti zlepšení života 
seniorů, bezpečnosti, dopravy a vzhledu města. Aktivně se do diskuse zapojili i 
přítomní členové. Naši besedu iniciovalo sdružení Lepší Kladno. A protože jsme 

apolitické občanské sdružení, pozvali jsme ty strany, které se nám podařilo zkontaktovat , a seznámili jsme 
členy s jejich volebními programy. 

Hana Wolfová, 3. MO SDČR Kladno 

O důchodcích toho každý den můžeme číst, slyšet mnoho. Někdy pochvalně, jindy pochybovačně. Jak 
je tomu v Brně? Různě na různých místech a většinou tak, jak o tom můžeme slyšet v jeho středu díky 
organizacím důchodců, z nich největší je MO SDČR  na Běhounské ulici 17. Zde je možné v pondělí až 
středu se dovědět, co se pro zájemce podniká. A je toho mnoho. 

Důležitou aktivitou donedávna byla činnost bezplatné právní poradny. Její 
činnost je nahrazena jiným, také bezplatným způsobem - Právní poradnou pro 
důchodce v DOS na Malinovského nám.4. Mezi hlavní aktivity patří setkávání se s 
jubilanty. Při hudebním vystoupení si rádi zazpívají a zatančí, stejně je tomu při 
tanečních odpoledních na Křenové ulici 1x měsíčně. Již mnoho let se takto oslavují i 
MDŽ, Den matek, akce Mezinárodního dne seniorů, akce Roku rodiny, vítání adventu 
a jiné. 

Zájezdy jsou organizovány nejméně pětkrát za rok. Za poslední tři roky tak bylo už zajištěno 17 
zájezdů po naší vlasti, 3 pobytové zájezdy do Itálie a Chorvatska, do Vysokých Tater, Podhájské . Letos se 
nám zvlášť líbil zájezd na horu Říp a do Mělníka. Poznali jsme ve dvou zájezdech Senát PČR, s pomocí 
poslanců se chystáme ještě letos do Poslanecké sněmovny PČR, současně navštívíme krásné zahrady 
v okolí této instituce. 

V Rubínu bylo veselo 

Setkání členů 3. MO Kladno se zástupci politických stran 

Co znamená být aktivní důchodce? 
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Během minulého období jsme nezapomínali ani na vzdělávací programy, navštívili jsme např. 
brněnskou hvězdárnu, uspořádali přednášky o brněnském podzemí, přednášky se zdravotní tematikou a 
o bezpečnosti seniorů v Brně, velmi vítané byly počítačové kurzy. 

Velký zájem byl o návštěvu Židovského hřbitova, projížďky lodí po Brněnské přehradě, návštěvu ZOO 
s vnuky a pravnuky, návštěvy divadel, už dva roky organizujeme v letních měsících opékání špekáčků 
v přírodě – v Jundrově na hřišti. Nejvýznamnější akcí uplynulého období byl první Společenský ples 
důchodců v lednu tohoto roku v hotelu „Kozák“ v Brně – Žabovřeskách. O akci byl velký zájem, rozhodli 
jsme se v pořádání pokračovat. 

A. Štofanová, MěO SDČR Brno 

 

Vážení čtenáři internetového Zpravodaje Svazu důchodců ČR,  

při příležitosti 9. sjezdu Svazu důchodců ČR vydáváme toto sjezdové číslo 
na závěr funkčního období 2011 – 2014. Za naší redakční radou je velká řádka 
mnoha vydání již od r. 2009 až do dneška, všechna čísla najdete na svazových 
web stránkách www.sdcr.cz v rubrice „Zpravodaj“. Netýká se to jen Zpravodaje, ale všech příspěvků, které 
na našem webu uvádíme. Máme radost, že návštěvnost webu se již trvale pohybuje kolem 12.000 – 13.500 
čtenářů měsíčně, rekordu jsme dosáhli v minulém roce přes 14.500 čtenářů. Svědčí to o tom, že se  
veřejnost o dění v našich organizacích SDČR určitě zajímá. A měly by se proto mnohé organizace v 
několika krajích zamyslet nad tím, proč prostor pro jejich příspěvky není plně využit. Víme, že je téměř ve 
všech 147 našich organizacích činnost bohatá a vítaná a je škoda, že se o ní nikde – ani na našem webu – 
nedočteme. 

Mohu naopak poděkovat některým stálým dopisovatelům, kteří nám pravidelně posílají příspěvky i 
fotografie. Zejména je to zakladatelka vůbec prvního webu, bývalá předsedkyně ZO SDČR v Novém Městě 
na Moravě pí Alena Albrechtová, která web stránky jejich organizace založila již v r. 2006, ze Žďáru nad 
Sázavou je to pan Jan Havlíček, z Frýdku-Místku nyní již čestný předseda této organizace pan Rudolf 
Horníček a mnozí další. V současné době dostáváme pravidelně krásné příspěvky např. z Mikulova, 
Chudčic, z Roudnice n. L., z Mostu, Mariánských Lázní, z Brna, Prahy, Zlína, z Libereckého, Středočeského i 
Královéhradeckého kraje a dalších míst.  

Redakční rada přeje všem členům a členkám Svazu důchodců ČR v novém volebním období hodně 
zdraví a úspěchů v další dobrovolné a vítané činnosti. Máme mezi sebou mnoho obětavých lidí, kterým 
není lhostejné, jak důchodci žijí i po skončení aktivní práce, a je důležité, aby takových přátel přibývalo 
stále více. Naše svazové heslo - „Důchodci důchodcům, aby člověk nebyl sám“  - toto přání plně vystihuje. 

Hana Němcová, místopředsedkyně SDČR,  

a webmaster web stránek mladý spolupracovník Marek Veselý 

 

Zpravodaj SDČR, o. s. – čtvrtletník. Pro své členy vydává SDČR, o. s. 
Číslo 9 připravili členové redakční rady a autoři, kteří odpovídají za obsahovou i jazykovou stránku 

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

Pár slov závěrem … 


