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MOTTO:  Žít, to je nejvzácnější věc na světě, neboť většina lidí jenom existuje.  

Oscar Wilde 

    

 
Vážené čtenářky a čtenáři, 

dovoluji si Vás oslovit v čase, kdy jaro je doslova za dveřmi a příjemného tepla ze 

svítícího slunce je stále více než v právě končící zimě. V životě většiny důchodců 

nastává čas pozitivních změn, dostavuje se větší radost a pohoda ze života, ubývá 

nemocí, nerudností a „blbé“ nálady.  

To však vůbec neplatí pro reálný život českého důchodce v současné době. Začalo 

to již v době předvánoční, kdy jsme se nestačili divit, jak nám rostly ceny přímo před 

očima vlivem přetrvávajících tahanic o výši DPH. Před Silvestrem těžce zabodoval ministr financí Kalousek, 

když škrtem svého pera zrušil ve Finančním věstníku slovo důchodci a tím nám podstatně zdražil jízdné na 

železnici. Tím podstatně ovlivnil obsah peněženek důchodců a omezil naše cestování za kulturou a dalšími 

volnočasovými aktivitami. Také zvýšení regulačního poplatku za pobyt v nemocnici ze 60 Kč na stovku nikomu 

z nás nepřineslo žádnou velkou radost. A to již nemluvím o rozdělení zdravotní péče o nás na standardní a 

nadstandardní v našich nemocnicích včetně prodloužení dojezdových časů k pacientovi. Netrvalo dlouho a opět 

přišel pan ministr Kalousek se svým návrhem na zmrazení valorizace starobních důchodů na příští období 3 

roků. K jeho iniciativě se připojil ministr Drábek a následně i premiér Nečas, kteří chtějí změnit způsob výpočtu 

valorizace starobních důchodů a tak podstatně ovlivnit jejich výši. Dalším veletahem ministra Kalouska proti 

důchodcům je jeho návrh na zrušení ročního odpočtu daně pro pracující důchodce, který letos činí 23640,- Kč. 

Jsem opravdu zvědav, s jakým nápadem na ponížení životní úrovně důchodců přijde příště. Obdobné tlaky jsou 

vyvíjeny na tělesně postižené občany, na rodiny s malými dětmi, studenty a pracující, nad kterými visí neustálý 

strach z nezaměstnanosti. Naše vláda se chová jako by se nic nedělo, nic nevidí ani neslyší. Začínají se aktivovat 

protesty proti její politice u studentů, zdravotních pracovníků a lékařů, učitelů a vysokoškolských pedagogů, 

hasičů, vojáků, policistů, celé řady pracujících a v neposlední míře také odborářů. Myslím si, že je načase začat 

přemýšlet, jak my důchodci vyjádříme svůj protest a kterým protestům se připojíme. V krátké době budeme o 

tom jednat jak ve vedení Svazu důchodců ČR, tak i v Radě seniorů ČR. 

V České republice se začíná rozbíhat Evropský rok aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity 2012, 

který vyhlásila Evropská unie. Jeho cílem je poukázat na přínos starších lidí pro společnost a na způsoby, jak  lze 

Důchodci důchodcům, 

aby nikdo nebyl sám. 

číslo 1 

Slovo předsedy SDČR, o.s. 
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tento přínos podpořit. Evropský rok 2012 má na všech úrovních zmobilizovat politické činitele i ostatní 

zúčastněné aktéry k činorodému přístupu vytvoření příznivého prostředí pro aktivní stárnutí a posílení 

mezigenerační solidarity. Jsem opravdu zvědav, co nám důchodcům tato akce přinese dobrého. 

V letošním roce končí Národní program přípravy na stárnutí na období let 2008 až 2012. Začíná příprava na 

třetí běh tohoto vládního programu. Naším cílem je dosáhnout toho, aby tento program obsahoval i kapitolu, ve 

které bude řešeno zajištění financování plnění tohoto programu včetně stanovené odpovědnosti. 

 

Vážené čtenářky a čtenáři, 

protože jsem Vás svými řádky dnes nijak nepotěšil, věřím, že příště Vás budu moci informovat o lepších a 

radostnějších vyhlídkách na Váš zasloužilý odpočinek v důchodu. V nastávajícím čase Vám přeji hodně 

slunných dnů, pevné zdraví, velkou dávku optimismu a spokojenosti. 

Ing. Oldřich Pospíšil, předseda SDČR 

 

 

Po více než roční přípravě ve všech organizacích Svazu důchodců České 

republiky se sešli delegáti 8. sjezdu SDČR dne 2. listopadu 2011 v prostorách 

Magistrátu hlavního města Praha. Sjezdu se účastnilo 161 delegátů, kteří 

zastupovali 132 základních, místních, městských a regionálních organizací 

SDČR. Po zahájení sjezdu, schválení programu a potřebných pracovních 

komisí a přivítání přítomných hostů se řízení sjezdu ujal Ing. Ivan Krňanský. 

8. sjezd se konal pod záštitou pana Petra Dolínka, radního města Prahy pro 

sociální věci. Zprávu o činnosti za uplynulé funkční období přednesl předseda SDČR Ing. Oldřich Pospíšil. 

Zhodnotil činnost Ústřední a Výkonné rady SDČR a jejich podíl na vystupování SDČR na veřejnosti. Zdůraznil 

význam svazových webových stránek, které si již našly cestu ke svým čtenářům včetně internetového 

Zpravodaje SDČR. Ocenil obětavou práci bez nároku na odměnu u mnoha dlouholetých a zasloužilých 

funkcionářů, kteří svou erudicí a nápady jsou základními kameny pro činnost v příštím období. Je žádoucí, aby 

se členové SDČR více zajímali o celospolečenské dění a angažovali se v řešení problémů ve spolupráci se svými 

poslanci, senátory a zastupiteli na místní, ale i krajské úrovni. Ve své zprávě se také zabýval hospodařením 

SDČR v období dnešní krize, ocenil skutečnost, že hospodaření SDČR po delší době skončilo v roce 2010 v 

černých číslech. Informoval o dobré spolupráci s Radou seniorů ČR a Jednotou důchodců na Slovensku. 

Zdůraznil nutnost spolupráce a jednání se všemi politickými stranami a společenskými organizacemi, které 

projeví o naše témata spolupráce zájem. 

Zprávu Kontrolní a revizní komise SDČR přednesla její předsedkyně Libuše Donátová, která konstatovala, 

že činnost a hospodaření za uplynulé období bylo vesměs v pořádku. Případné drobné nedostatky byly následně 

vždy odstraněny. Mezi hosty vystoupil ministr práce a sociálních věcí Dr. Ing. Jaromír Drábek, který se na sjezd 

dostavil přesto, že ve Sněmovně probíhalo tvrdé jednání po celých 24 hodin. Ve svém vystoupení ocenil stávající 

aktivity důchodců, seznámil přítomné se sociálními reformami a přípravou Evropského roku aktivního stárnutí a 

mezigenerační solidarity v roce 2012 v České republice. Velmi hodnotné bylo vystoupení Dr. Kamila 

Vajnorského, předsedy Jednoty důchodců na Slovensku., který podal informaci o postavení důchodců na 

Slovensku a omezování vládní podpory důchodců od současné jejich vlády. Ve vystoupení Dr. Zdenka Pernese 

se dostalo přítomným vysvětlení role Rady seniorů ČR na politické scéně u nás. Tím, že zastupuje více než 

350.000 svých členů-seniorů, dostává se jí tak patřičného oprávnění pro jednání s ministry, hejtmany a 

8. sjezd SDČR, o. s. 
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politickými stranami. V legislativním procesu připomínkuje návrhy zákonů a ministerské vyhlášky, kontroluje 

správnost výpočtu valorizace starobních penzí. Jejím oprávněným požadavkům na ochranu práv seniorů se však 

ze strany současné vlády nedostává patřičná pozornost. Své vystoupení přednesla Ing. Jana Bobošíková, 

předsedkyně Suverenity, místopředseda ČSSD Ing. Martin Starec a místopředseda KSČM Mgr. Milan Bičík. 

Sjezd také pozdravil svým vystoupením prof. Dr. Jan Solich, CSc., bývalý předseda SDČR. V průběhu sjezdu 

přišly a byly přečteny zdravice od předsedkyně Sněmovny paní Miroslavy Němcové a předsedy Asociace krajů 

ČR hejtmana JUDr. Michala Haška. 

Sjezd projednal a schválil předloženou novelu Stanov SDČR. Tento návrh byl předtím zaslán do všech 

organizací Svazu důchodců a Krajských rad SDČR k připomínkování. Většina připomínek byla zapracována do 

připravované novely a následně schválena Ústřední radou SDČR. Tyto Stanovy začnou platit po schválení na 

Ministerstvu vnitra ČR. V průběhu sjezdu proběhla volba členů Ústřední rady SDČR a členů KRK SDČR. V 

přestávce sjezdu se sešlo 1. zasedání Ústřední rady SDČR, které zvolilo za předsedu SDČR Ing. Oldřicha 

Pospíšila a na funkci místopředsedy paní Hanu Němcovou a Františka Práška. Do nové Výkonné rady byli 

zvoleni kromě výše uvedených Ing. Ivan Krňanský a paní Bedřiška Klíchová. 

8. sjezd SDČR projednal a přijal Programové prohlášení SDČR na období 2012-2014, kde je ve 13 bodech 

stanoveno vše, čím se budeme zabývat v krátké budoucnosti. V následující diskusi seznamovali delegátky a 

delegáti účastníky sjezdu se svou činností a svými zkušenostmi. Někteří podávali podmětné návrhy na další 

činnost, ale vše je bohužel podmíněno dostatkem financí v příštím období. Po projednání a doplnění návrhu 

usnesení z 8. sjezdu bylo toto velkou většinou schváleno. Ing. Ivan Krňanský tak mohl v odpoledních hodinách 

jednání 8. sjezdu SDČR uzavřít. Z jednání sjezdu byl pořízen zvukový i obrazový záznam, který bude předán 

Krajským radám pro jejich potřebu. 

Oldřich Pospíšil, předseda SDČR 

 

Stejně jako v r. 2011 podepsal předseda Svazu důchodců České republiky, o.s. Ing. Pospíšil v lednu 2012 

smlouvu s Ochranným svazem autorským (OSA) na možnost provozování společenských a kulturních akcí s 

hudbou a tancem, pořádaných mnohými místními, městskými či regionálními a krajskými organizacemi SDČR. 

Za tuto smlouvu SDČR zaplatil na r. 2012 celkem 20.000 Kč.  Podle rozhodnutí Ústřední 

rady SDČR uhradí jednotlivé krajské rady po 1.000 Kč a zbytek je hrazen z finančních 

prostředků SDČR.  

Plné znění smlouvy s OSA bylo na jednání Ústřední rady předáno v xeroxové kopii  

předsedům krajských rad SDČR s tím, aby je poskytli těm organizacím, kde se kulturní 

akce s tancem a hudbou konají.  

Zároveň na březnovém jednání Ústřední rady SDČR budeme vyhodnocovat, jak se 

stejná smlouva s OSA osvědčila v loňském roce. Pro naše organizace je tato hromadná smlouva výhodná, 

protože povinnost platit OSA za hudební produkce je stanovena zákonem a poplatky za jednotlivá vystoupení 

bývají poměrně vysoké. Naše organizace se tedy nemusí při případných nenadálých kontrolách ze strany OSA 

obávat postihů, stačí, když se pořadatelé prokážou touto xeroxovou kopií nebo odkážou případnou kontrolu na 

vedení Svazu důchodců ČR.  

Hana Němcová, místopředsedkyně SDČR 

 

 Život je jako džezová trubka; když do ní nefoukáš, nic z ní nevyjde.        L. Armstrong 

 

 

Informace o smlouvě s OSA 
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V reakci na rozhodnutí ministra Kalouska škrtnout od 1. ledna 2012 dosavadní slevy jízdného na Českých 

drahách pro důchodce došlo i mezi funkcionáři Svazu důchodců České republiky, o. s., Rady seniorů ČR, o. s. a 

dalších významných českých seniorských organizací k rozhořčení, protože Ministerstvo financí tento krok s 

RSČR nekonsultovalo, ani nás o tom neinformovalo. Představitelé  SDČR a RSČR se 

proto okamžitě po zveřejnění v médiích obrátili na České dráhy s žádostí o zachování 

dosavadních slev jízdného.  

Předseda RSČR poslal protestní dopisy předsedovi vlády i ministrům financí a 

dopravy a jejich kopie jsme zveřejnili v plném znění na webových stránkách 

www.sdcr.cz a www.sdcr-stc.estranky.cz. Na těchto stránkách je lze i s celým podrobným materiálem Českých 

drah ke slevám pro seniory stáhnout, jsou v PDF.  Rovněž tak jsou na těchto web stránkách odpovědi premiéra i 

ministrů v plném znění a lze je také z webů stáhnout.  

Celý tento rozsáhlý materiál na našich internetových stránkách zveřejňujeme, protože chceme, aby 

důchodci byli podrobně o všech skutečnostech pravdivě informováni, což je mnohdy v médiích nedostatečné 

nebo zkreslené, nebo se vůbec o těchto faktech mlčí. 

Věříme, že naši členové i ostatní důchodci pochopí, že Rada seniorů ČR, o. s., která sdružuje přes 20 

významných českých seniorských organizací včetně Svazu důchodců České republiky a zastupuje tak téměř 

400.000 českých seniorů, se snaží v připomínkovém řízení co nejvíce uplatňovat své připomínky k zákonům a 

k politickým rozhodnutím vlády a Parlamentu ČR, ale bohužel ne vždy jsou naše námitky či oprávněné 

požadavky akceptovány.  

Výkonná rada Svazu důchodců České republiky, o. s.  

 

  

Vláda Petra Nečase musí okamžitě přestat s politikou, která ohrožuje české důchodce. Takový je hlavní 

závěr jednání zástupců čtyř největších seniorských organizací v ČR 

s vedením opoziční ČSSD. 

Představitelé Rady seniorů, Asociace důchodců odborářů, 

Svazu důchodců a Klubu seniorů ČSSD odmítají jak možné 

zmrazení penzí, tak zpomalení jejich růstu. 

„Návrh ministerstva financí na zmrazení penzí nemá obdoby, 

znamená největší zásah do výplaty penzí za posledních 20 let. Další 

restrikce velmi skromného valorizačního mechanismu je 

nepřijatelná. Již letos je pro řadu z nás situace kritická,“ uvedl po 

jednání předseda Rady seniorů ČR Zdeněk Pernes. Českým 

seniorům podle jeho slov od roku 1989 poklesla životní úroveň o pětinu: „Mají o třetinu horší penze, než je 

evropský průměr. Reálná kupní síla je proti průměrným mzdám o polovinu horší. Průměrný český důchod je 400 

eur, v Řecku je to 1600 eur," zdůrazni Pernes. Rada podle něj využije všech možností, aby chystaným plánům 

vlády zabránila. 

„Je to znevážení práce celé naší generace. Důchodci jsou také lidé a mají svá práva, která se musí naučit 

„Slevy na železnici“ 

Zástupci seniorů jednali s ČSSD 
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bránit. Až dosud stáli mimo, ale budou se muset začít více politicky projevovat," uvedl předseda Svazu 

důchodců Oldřich Pospíšil. Protestovat jsou důchodci připraveni i podle předsedy klubu seniorů ČSSD Jaroslava 

Kánského. 

„Důchodcům musí být zajištěno důstojné a pokojné stáří. Vládní záměr zastavit valorizaci důchodů, která 

alespoň se zpožděním kompenzuje rostoucí životní náklady, zdražování potravin, léků a nákladů na zdravotní 

péči, je zločin. Zločin nepřijatelný a nespravedlivý. Opakovaně jsme se pokoušeli tento záměr vlády zvrátit. 

Bohužel neúspěšně. Proto se nyní obracíme i na nejširší veřejnost, aby nás aktivně podpořila, až bude 

Poslanecká sněmovna na návrh ČSSD hlasovat o nedůvěře vládě,“ uvedl na tiskové konferenci po společném 

jednání Bohuslav Sobotka, předseda ČSSD.         (fav) 

 

V rámci „Evropského roku aktivního stárnutí“ svolal předseda Senátu PČR  

pan Milan Štěch ve spolupráci s Radou seniorů ČR dne 13. 3. 2012 konferenci 

„Aktivní stárnutí a mezigenerační solidarita v České republice.“ 

Za pozvané ministry Leoše Hegera a Jaromíra Drábka přišli jejich náměstci. 

Velmi podnětný měl příspěvek pan Ing. Dan Jiránek, předseda Svazu měst a 

obcí. Zdůraznil, že není nutno stavět další domovy pro seniory. Je třeba 

podporovat rodiny, aby senioři mohli co nejdéle zůstávat v prostředí, na které jsou zvyklí a hlavně mezi svými 

blízkými. 

V prvním bloku, nazvaném Ekonomické aktivity seniorské populace vystoupili zástupci ČSÚ, Akademie 

věd, zajímavé byly příspěvky paní Petry Janíčkové z Anglické hospodářské komory a paní Very Budway-

Strobach z České spořitelny.  

V oblasti Politické, společenské a volnočasové aktivity seniorské populace hovořila o aktivním stárnutí v 

Česku pí. Iva Holmerová z Univerzity Karlovy v Praze, vystoupil i předseda Rady seniorů ČR Dr. Zdeněk 

Pernes, za Radu seniorů Ústeckého kraje pan Alois Malý. Zástupci Rady seniorů města Prachatice a Jihlava měli 

připravenou prezentaci. Představitelé  MěO SDČR, o.s. Frýdek-Místek přivezli DVD a dokumentovali tak svoji 

bohatou činnost. 

Pod názvem Vzdělávací aktivity seniorské populace hovořil pan Martin Šolc o rozvoji seniorského 

vzdělávání na vysokých školách. A paní Dana Steinová představila Centrum celoživotního vzdělávání. 

 Na konferenci byli přítomni zahraniční hosté pan Karl Blecha, předseda Rakouského svazu důchodců, pan 

Kamil Vajnorský, předseda Jednoty důchodců ze Slovenska a Johanes Wallner, předseda Asociace seniorských 

domů z Rakouska. Bylo velmi zajímavé poslouchat, jak žijí senioři v zahraničí. 

Zora Karausová, jednatelka Krajské rady SDČR Středočeského kraje 

 

 

Rada seniorů České republiky již několik let vydává měsíčník Doba seniorů, který sice může být v prodeji 

ve většině novinových stánků, ale protože nemáme peníze na placení reklamy, stánkaři naše noviny nepropagují 

nebo vůbec neobjednávají. Proto jsme se rozhodli, že pro větší informovanost našich čtenářů budeme také dávat 

na web stránky www.sdcr.cz pravidelně koncem každého měsíce upoutávku, co nového v Době seniorů najdete. 

Věříme, že Vás takovéto pravidelné upoutávky zaujmou a budete si měsíčník kupovat přímo v novinových 

stáncích (19 Kč/výtisk) nebo si zajistíte předplatné poštou až domů (16 Kč/výtisk). Máme zájem, aby co nejvíce 

seniorů náš měsíčník četlo, protože tam jsou uveřejňovány důležité informace, které v denním tisku nebo 

bulváru absolutně nikdo nezveřejní. Je potřebné, aby byli v současné těžké době senioři co nejvíce pravdivě 

Konference v Senátu PČR 

Doba seniorů – dubnové číslo 
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informováni a hlavně znali, jak Rada seniorů ČR i Svaz důchodců ČR a další velké seniorské organizace, které 

jsou členy RSČR, hájí práva českých seniorů. Věřte, že měsíčník Doba seniorů Vám na Vaše otázky či problémy 

může pomoci nalézt odpověď.  

Hana Němcová, místopředsedkyně SDČR 

Co tedy najdete v dubnové Době seniorů? 

Hlavně to jsou nejnovější údaje, týkající se starobních penzí v České republice. Mj. z nich vyplývá, že 

počet příjemců starobních penzí u nás v loňském roce vzrostl z 2 263 015 na 2 340 147, tj. o 77 132 osob. Kromě 

dalších údajů se z článku dovíte, že průměrná starobní penze loni činila 10 532 Kč. Nad celostátním průměrem 

jsou penze v Moravskoslezském kraji, Středočeském kraji a v kraji Praha. Zveřejněná tabulka potvrzuje, že 

nejvyšší penze v republice má nadále kraj Praha (11 266 Kč), nejnižší nadále kraj Olomoucký (10 245 Kč). Dle 

okresů je stále nejvyšší penze v Praze 6 (11 436 Kč) a nejnižší v okrese Znojmo (9 779 Kč). I po lednové 

valorizaci starobních důchodů o zákonné minimum ČR penze oscilující okolo životního minima (3 410 Kč) 

pobírá 9 706 osob. Na průměrnou starobní penzi sólo, tj. na 10 725 Kč v současné době nedosahuje 926 862 

seniorů, tj. 53,59 % z celkového počtu. Loni na průměrnou penzi nedosahovalo 52,12 % důchodců, předloni 

55,51 % důchodců a před předloni 53,12 % důchodců. 

Dalším zajímavým tématem dubnové Doby seniorů je rozhovor na téma osob bez domova. Odborníci totiž 

varují, že i v důsledku reforem současné vlády by počet bezdomovců v ČR mohl v příštích  letech dramaticky 

stoupnout a to až na trojnásobek současného počtu. 

V dubnové Době seniorů čtenáři také najdou rozhovor s herečkou Květou Fialovou o tom, jak zvládá 

stárnutí. Z Doby seniorů se dovíte, že populární divu budou moci osobně vidět i návštěvníci veletrhu FOR 

SENIOR v Praze –Letňanech 12. -15. dubna. Na něm bude mít svůj stánek i Doba seniorů (je mediálním 

partnerem veletrhu) a její vydavatel, Rada seniorů ČR. V dubnové DS jistě zaujme i reportáž o stále 

populárnějším nordic walkingu. Přináší jako obvykle řadu soutěží o ceny a také řadu tipů, jak užitečně a aktivně 

trávit volný čas. 

(fav) 

 Naše novoborská organizace Svazu důchodců si na nezájem ze strany seniorů i 

vedení města rozhodně nemůže stěžovat. Naše řady se neustále rozrůstají o nové členy, 

kteří mají zájem využívat bohatou nabídku akcí z různých oblastí společenského života. V 

uplynulém roce jsme zajistili řadu přednášek a besed, zaměřených nejen na zdravý životní 

styl seniorů, na historii, cestování a poznávání našeho kraje, ale uspořádali jsme také 

zájezd na představení Národního divadla v Praze, do divadla F. X. Šaldy v Liberci a společně navštívili vánoční 

galakoncert a Irskou taneční show v novoborském divadle. Zúčastnili jsme se mezinárodního setkání seniorů v 

SRN ve městě Hoyerswerda a podruhé v historickém Wurzenu, padesát seniorů prožilo aktivní týden v rámci 

rekondičního pobytu v Janských Lázních, společně se zúčastňujeme poznávacích turistických výletů, každý 

měsíc tančíme v krásném prostředí Grandhotelu Pražák při živé hudbě a řada z nás se zapojila do rekondičního 

zdravotního cvičení v tělocvičně DPS. Vedení města otevřelo nové prostory pro volnočasové aktivity seniorů, 

kde vybudovalo dráhu pro petanque, a nabídlo možnost využití prostor velké tělocvičny a odborných cvičitelek 

pro zdravotní tělesné cvičení a zumby pro seniory.  

Od města Nový Bor jsme obdrželi v roce 2011 finanční příspěvek na organizování rekondičního pobytu a 

na zapojení seniorů do kulturního života našeho města. Rovněž KÚ Libereckého kraje nám poskytl grant, který 

jsme využili při organizování zájezdů do divadel na úžasná představení, která v nás zanechala hluboké dojmy. V 

loňském roce jsme obdrželi i sponzorský dar od AVE, který využijeme při organizování akcí pro naše členy v 

roce letošním. 

Z činnosti seniorů v Novém Boru 
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Na naší výroční členské schůzi jsme zhodnotili naši činnost za rok 2011 a seznámili účastníky s 

připravovaným plánem na letošní rok. Zaměříme se nejen na pravidelná setkání a příležitostné akce v klubovně 

DPS, ale i na organizování poznávacích zájezdů a pobytů u nás i zahraničí. Letos pořádáme rekondiční pobyt v 

Sezimově Ústí, kterého se zúčastní opět padesát seniorů, a dále společně vyjedeme i za hranice ČR do italského 

Caorle a to dokonce s 65 seniory. 

Zájem seniorů o společná setkání a účast na akcích nás těší. Pomáháme tak naplňovat heslo naší organizace 

„Důchodci důchodcům – aby člověk nebyl nikdy sám“. 

Hana Novotná, předsedkyně ZO SDČR Nový Bor 

 

Senior klub Třebenice nepatří v rámci organizací SDČR o.s. k těm početně velkým, přesto se nám podařilo 

v roce 2011 připravit 45 nejrůznějších akcí.  

Pravidelné posezení při pondělní kávě a besedování 

doplňujeme přednáškami, tréninkem paměti, zpěvem při 

kytaře nebo společnou oslavou narozenin. V roce 2011 jsme v 

rámci projektu, který jsme nazvali „Poznej svoje město s 

vnoučaty“, připravili dvě výstavy. Celý projekt je zaměřen na 

poznání místních památek a pozoruhodností. Každý cyklus 

zahajujeme přednáškou, následuje procházka, případně zájezd 

a vyvrcholením je výstava. Základní myšlenkou projektu je 

především navázání mezigeneračních vztahů a využití 

místních znalostí seniorů. 

Vzájemné působení a předávání zkušeností by mělo 

přinášet oboustranný prospěch, odpovědnost a vztah k životnímu prostředí a také k tradičním hodnotám, které 

představují místní zvyky a památky. První cyklus byl věnován Českému středohoří, nalezištím Českého granátu 

a osobnostem, které v tomto kraji žily nebo tvořily. 

V druhém cyklu jsme soustředili dokumenty o činnosti vlastence, buditele a zachránce českých Třebenic 

Dr. Václava Paříka. Odměnou pořadatelům bylo, že školní mládež pod vedením pedagogů po výstavě ještě 

prošla některá památná místa. Město připravilo k výročí Dr. V. Paříka další doprovodný program, včetně 

vědomostních soutěží. 

Text a foto: F. Immer 

Aby člověk nebyl nikdy sám 

Pod tímto heslem se aktivní senioři ze ZO Svazu důchodců České republiky z Prahy 3 schází pravidelně na 

besedách a akcích, které pro ně připravil výbor této organizace.  

Díky pochopení a ochotě vedení radnice MČ pro Prahu 3 mohli senioři a seniorky ze Žižkova  a 

Královských Vinohrad  prožít rok 2011 opravdu kulturně a nemuseli být  odkázáni pouze  na domácí televizi. 

Projekt byl zacílen na upevnění a podporu fyzického a duševního zdraví seniorů, žijících na území Prahy 3, 

a to formou ozdravných pobytů na horách – Šumava, Krkonoše, návštěvou lázní s využitím léčebných procedur 

– Toušeň  a Bohdaneč  či  krátkodobých zahraničních zájezdů – Polsko, Drážďany a předvánoční Vídeň.  Také  

jsme si udělali výlet do Třebíče (památky UNESCO). Kromě toho naši členové hojně využívali rekondiční 

plavání  v bazénu Olšanka,  turistiky a vycházek v okolí Prahy. Za krásného letního počasí jsme pro členy 

zajistili plavbu parníkem po Vltavě, uspořádali jsme cyklus zdravotních přednášek – ortopedie, fyzioterapie, 

dietologie aj. Navštěvvovali jsme společně divadelní představení a koncerty v pražských divadlech (např. 

Senioři a vnoučata (Třebenice) 

ZO SDČR Praha 3 
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vstupenky na Nekonvenční žižkovský podzim). 

Naši činnost propagujeme v Radničních novinách pro Městskou část Praha 3, máme 5 vývěsních skříněk, 

kde si mohou členové přečíst naše programy a naplánovat svoje návštěvy na různých kulturních či turistických 

akcích. Nezapomínáme také na oslavy životních jubileí jednotlivých členů naší organizace. 

Základní organizace Svazu důchodců ČR v Praze 3 je druhou největší organizací z 26, které v Praze jsou. 

S napětím všichni očekáváme, jak dopadne grant na letošní rok 2012. Věříme, že dobře a předem za něj 

děkujeme. 

František Prášek, místopředseda SDČR a předseda ZO SDČR Praha 3 

 

I když už uplynulo čtvrt roku od krásné akce, kterou s velkou láskou 

pravidelně v předvánoční době připravujeme, dovolíme si Vás o tom ve 

Zpravodaji zpětně informovat. 

Již se stalo dobrou tradicí, že se před koncem roku scházíme na 

předvánočním posezení. Také před Vánoci 2011 se sešlo 108 členů a 

členek restauraci Koruna. Máme již i stálý program, kdy nám v kulturním 

vystoupení vystupují děti z Mateřské školy a také děti ze Základní školy 

Hrobě. Děti z mateřské školy z nejstaršího oddělení nám předvedly 

„Vánoční snění“ a byly opět kouzelné. Děti ze základní školy mají 

pěvecký soubor „ Barborka“, který vede jedna naše členka pani Jindra 

Salátová, bývalá učitelka. Děti jsou rozděleny na mladší a starší – to jsou 

již slečny z posledních ročníků základní školy, a zpívají výborně. U nás v 

organizaci máme také svůj pěvecký soubor seniorů „Radost“, a ti též vystoupili s národními písněmi i vánočními 

koledami. Vždy popřejeme našim jubilantům za II. pololetí a potom nám již hraje k tanci a poslechu kapela 

„Dědkové z Kentucky“, nechybí ani dobré občerstvení. Naše členky dovedou pobavit i ostatní v malém 

divadelním vystoupení, které jako překvapení vymyslí a nacvičí naše kronikářka Hana Šťastná. 

A tak při vánočním shonu si najdeme vždy chvíli k posezení a pobavení. 

Věra Folkertová, předsedkyně MO SDČR Hrob 

Městská organizace Svazu důchodců ČR v Českých Budějovicích eviduje přes 800 členů. Pro jejich 

potřebu vydává 8stránkový měsíční Zpravodaj, který jim prodáváme. Přispívá to i skromným dílem do naší 

pokladny. Jeho obsahem jsou akce, které organizace v měsíci plánuje i které plánuje v delším období, aby se 

členové mohli na tyto akce přihlásit, recenze na akce, které už proběhly, koutek jubilantů i aktuální informace z 

naší svazové činnosti.   Nechybí ani vtipy, inzeráty a horoskopy, rady pro udržení zdraví. Náklad se pohybuje 

kolem 180 ks. Využíváme ho i jako prostředku pro informování Magistrátu. Zájemci si mohou odběr Zpravodaje 

předplatit. 

Dalším informačním kanálem je internet. Máme dvě webové stránky. První, http://senior-cb.blog.cz, plní 

jak funkci kroniky, tak i novin. Od psané kroniky jsme upustili, protože její význam byl v podstatě archivní. 

Jenom se nám hromadil papír ve skříni. Obsah této stránky se zčásti překrývá se Zpravodajem, ale je mnohem 

operativnější a umožňuje nám informovat aktuálně i o akcích, které pro českobudějovické seniory pořádají i jiné 

instituce, než naše organizace. Vedle psaného slova nám internet umožňuje informovat i obrazem, ve složce 

Galerie, kde jsou rozsáhlé fotoreportáže z našich akcí. Ale i u článků se dají umístit fotografie. Například v úterý 

v Klubu důchodců v ulici Roháče z Dubé, který město vyhradilo pro naši činnost, pořádáme pravidelně 

přednášky na nejrůznější témata. Lektory obětavě zajišťuje paní Jana Petříková. Přednáší nám lékaři, umělci, 

Předvánoční posezení v MO SDČR v Hrobě 

Jak informujeme své členy 



 - 9 - 

příslušníci policie, pracovníci Magistrátu i cestovatelé. Zároveň se snažíme lektory i vyfotografovat, takže nám 

vzniká i zajímavá galerie osobností. 

Druhou webovou stránkou je http://sdcb.webnode.cz. I ta má své poslání. Plní funkci jakési naší úřední 

desky. Je na ní složení orgánů, znění přijatých dokumentů i odkazy na podobné weby. O obě webové stránky se 

velice kvalifikovaně stará pan Vladimír Chmel. Nesporným úspěchem je, že se vytvořil okruh dopisovatelů, kteří 

na všech informačních kanálech publikují. Na obou stránkách máme nainstalované počitadlo, které informuje o 

návštěvnosti stránek. Jeho instalace byla největším oříškem, zvláště na blogu. Z počítačového věku jsme přece 

jen poněkud odrostli. Nelze ani zapomenout na články v Českobudějovickém deníku, které nejčastěji píše paní 

Eva Vejrostková. Tyto články nejvíce oslovují českobudějovickou veřejnost a získávají nám další členy. 

Příležitostně se prosazujeme i v jiných tiskovinách a dalších webových stránkách. Jak nám ukazují naše 

zkušenosti, nejaktuálnější je zvýšení informovanosti o hospodaření Svazu, naší organizace nevyjímaje. V této 

oblasti panuje celá řada nejasností i vyložené negramotnosti. Bereme to jako součást přípravy naší výroční 

členské schůze. Chceme dosáhnout toho, aby se zvýšila odpovědnost všech našich členů za naši finanční situaci. 

Budeme ji potřebovat.  

Ing. Jiří Polánský, předseda MěO SDČR České Budějovice 

 

Každoročně v období masopustu pořádají novoměstští 

členové ZO Svazu důchodců České republiky tradiční akci se 

zpěvem, tancem, maskami a podobně. Ani letos tomu nebylo 

jinak. Sešli jsme se v pondělí 20. února 2012 v jídelně DPS na 

Žďárské ulici. Celou akci zahájila skupina našich seniorek 

tancem se šátečky. Na klavír je doprovodila studentka místního 

gymnázia Dominika Nejedlá. 

Následovala přehlídka nápaditých masek, ve kterých některé 

naše členky nebyly k poznání. A potom už sáhl do kláves 

harmonikář pan František Kabelka. Jedna písnička následovala 

druhou, všichni jsme se velmi dobře bavili. Došlo i na tanec. Že 

máme málo tanečníků – mužů nám vůbec nevadilo, tančily jsme 

žena s ženou. Atmosféra byla tak příjemná, že se některým ani nechtělo domů. 

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

 

Dovoluji si Vám představit místní organizaci Svazu důchodců České republiky v Jihlavě, která vznikla před 

více jak dvaceti lety. Zpočátku se výbor scházel v bytech, dokonce i na nádraží, ale posléze jsme dostali od 

Magistrátu krásné prostory, kde můžeme provozovat internetový klub, knihovnu, v zasedací místnosti pořádáme 

přednášky např. na téma „Zdravý životní styl“, či „Prevence kriminality páchané na seniorech“ a další.  

K dispozici máme též masážní křeslo, kde si mohou senioři namasírovat namožená záda. Každou středu 

pořádáme tzv. „Zájmové středy“, kde si návštěvníci hrají karty, vytvářejí různé ruční práce, učí se pracovat s 

počítačem, nebo si jen tak povídají s přáteli. Při výuce na počítačích nám pomáhají studenti ze školy 

Managementu a práva a jsou vlídní, pohodoví a usměvaví.   

Pořádáme zájezdy (dle přání seniorů), vycházky a několik kulturních pořadů. Oblíbené jsou také výstavy, 

které instalujeme dvakrát v roce na jaře a na podzim a kde jsou vystavena díla umělecká i taková dílka pro 

potěchu oka a pro radost. Hojně navštěvované jsou dva pořady uspořádané v parčíku před sídlem MO Svazu 

MO SDČR Jihlava se představuje … 

Senioři slavili masopust 
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důchodců ČR v Jihlavě, a to „Vítání léta“ a „Posezení s dechovkou“, kde si návštěvníci i zatančí na travnatém 

povrchu. Největší událostí roku je slavnost uspořádaná k Mezinárodnímu dni seniorů, které se zúčastňuje cca 

400 nejen seniorů. Jedná se o šestihodinový bohatý a pestrý pořad ukončený tancem. 

Nejbližší akcí je výstava s velikonoční a jarní tématikou pořádaná v Městské knihovně od 11. do 13. dubna 

2012, na kterou Vás co nejsrdečněji zvu. 

Pavla Radová – předsedkyně MO SDČR Jihlava 

Dne 28. 2. 2012 od 13.00 a potom od 16.00 hod. byli senioři ze ZO  Svazu důchodců ČR Humpolec  a 

denního centra pro seniory Astra pozváni na kulturní program s pohoštěním a  prohlídkou nové budovy 

kongresového centra, hotelu a restaurace „Fabrika“. Počet pozvaných byl samozřejmě limitován, ale nakonec byl 

překročen, takže se zúčastnilo 243 osob, z toho 175 ze ZO SDČR Humpolec.   

Sál v 1. patře byl plně obsazen již před začátkem 

programu. Na každém stolku bylo malé pohoštění, které bylo 

později doplněno kvalitní kávou nebo čajem a dostalo se také 

na pivo pro milovníky tohoto moku.  

Celý program zahájil a uváděl pan Milan Dočkal a 

přítomným představil pana Ing. Petra Hendrycha, majitele, a 

pana Tomáše Kalného, ředitele hotelu, který se připojil k 

uvítání. Dále zaznělo jmenovité poděkování všem sponzorům 

z řad podnikatelů, kteří tuto akci finančně podpořili.  

O celý program se postarala zpěvačka paní Naďa 

Urbánková spolu s provizorem Želivského kláštera, páterem Jaroslavem Šimkem. Zazněly starší a i novější písně 

Nadi Urbánkové, z nichž některé si s chutí zazpívalo i publikum. Bloky písní byly proloženy zajímavým 

vyprávěním zpěvačky z jejího života od dětství po současnost, i z její profesní dráhy. Paní Urbánkovou střídal ve 

vyprávění páter Šimek. Dozvěděli jsme se, jak pokračuje rekonstrukce kláštera v Želivě a také různé zajímavosti 

a postřehy z jeho mnohých zahraničních cest, hlavně v Austrálii. Závěrem jsme si prohlédli část ubytovacího 

zařízení hotelu.  

Druhého dne po této akci následovalo oficiální otevření „Fabriky“. 

Chceme poděkovat panu Ing. Petru Hendrychovi i řediteli hotelu Tomáši Kalnému, obsluhujícímu 

personálu, pan Milanu Dočkalovi za uvádění programu a hlavně zpěvačce paní Nadě Urbánkové a páteru 

Šimkovi. Náš dík také patří všem sponzorům a naší předsedkyni paní Jaroslavě Šenkýřové, která se podílela na 

organizaci tohoto setkání. 

Text a foto: O. Štěpán, ZO SDČR Humpolec 

Před 162 lety se narodil náš první prezident T. G. Masaryk, 

význačná osobnost našich dějin. Členové Čs. obce legionářské Kladno, 

Českého svazu bojovníků za svobodu Kladno a ČSBS Slaný společně se 

zástupci Sokolské župy Budečské, 3. Místní organizace Svazu důchodců 

ČR Kladno a Svazu civilizačních chorob přijeli položit věnec k jeho 

Uctění památky T. G. Masaryka 

Předpremiéra otevření kongresového centra „Fabrika“ 
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hrobu na hřbitově v Lánech. Uctění památky T. G. Masaryka se konalo ve středu 7. března 2012 v 10 hodin. V 

této době se vzpomínkové akce zúčastnili i členové delegace ÚV 

ČSBS, ČsOL a dalších organizací. S krátkým projevem vystoupil 

místopředseda ČsOL ing. Emil Cigánik, který poděkoval všem 

přítomným za účast.  

Na závěr zazněla československá hymna a oblíbené písně T. G. 

Masaryka Ach synku, synku, Teče voda, teče atd. Po skončení pietního 

aktu se naši členové přesunuli k soše T. G. M. a se zájmem si prohlédli 

výstavní prostory muzea a místní kostel.  

     

Text: Mgr. Eva Armeanová, předs. ČsOL Kladno, foto: Bc. 

Stanislav Pítr, DiS, předs. ZO ČSBS Kladno 

 

 

To je pohodička! Minulý rok jsme zcela úspěšně zvládli, protože jsme 

pořád tady! Musíme se pochválit! Znamená to, že je v nás dosud jiskra nebo 

aspoň jiskřička mládí, že ještě neuhasl náš vnitřní plamínek. Teď na jaře se 

teprve rozhoří!   

Nový rok už od starého oddělila řeka. Odnesla vše, co jsme do ní vhodili a 

co jsme jí dovolili vzít. Vzala možná také něco, čeho jsme se ještě vzdát 

nechtěli, ale tak už to chodí. Nezbývá než věřit, že život je moudrý. Jednou to možná pochopíme líp. Na to, co 

můžu ovlivnit, použiju staré kouzlo. Stojím nad pomyslnou řekou času a říkám: Co mě těší, to si nechávám, co 

už nechci, s láskou odevzdávám. Všelijaká zbytečná trápení, ta si asi nenechám. Ale ty hezké vzpomínky, ty si 

zas budu u šálku čaje hýčkat. 

Takový předěl může nastat samozřejmě vždy, když se k tomu vnitřně rozhodneme. Další rok, další týden, 

den, hodina, vteřina může pro mě být novým začátkem. Jak? Co můžu začít nového, i když nemám ani floka? 

Určitě všechno to důležitější, co si ani koupit nemůžu. Třeba nový postoj nebo myšlenku.  

Můj nový postoj k tomu, co mě potkává: Řekla jsem si, že se zasměju za každou cenu pokaždé, když mě 

přepadne nějaký nepříjemný pocit nebo myšlenka, nebo když se mi něco nepříjemného stane – když mi někdo 

něco hloupého řekne, když mě chce urazit nebo zastrašit, když sama cítím obavy, když se necítím dobře... 

Zasměju se, i kdybych umírala hrůzou či nevolí, tedy pokud si na to vzpomenu ☺  Protože smích, ten z lidí dělá 

obry, jak věděl např. pan Werich nebo Jiří Suchý... Jestli to začnu dělat, můj život se dojista změní. Budu si 

nejen zdravě natřásat bránici, ale postupně mi zeštíhlí pas, zpevní se břišní svaly, vyhladí se vrásky, aspoň tedy 

některé... Co si řeknete vy? 

Můj nový postoj k sousedce: Vždycky mi bylo nepříjemné vidět tu protivnou ženskou ze sousedství. 

Připadala mi drzá a zlomyslná. Dokonce jsem jí v duchu nepěkně nadávala. Teď jsem se rozhodla najít na ní ty 

lepší stránky a vidím, že je chytrá a kamarádská. Lidé ji často nemají rádi, protože se pokouší zcela nevhodně 

žertovat nebo prosazovat svůj názor. Vlastně se umí i příjemně usmát. Myslím si o ní teď to lepší a ona se víc 

usmívá. A mně spadl kámen za srdce! Už mi při pohledu na ni nemusí být tak nepříjemně. Vystřídala to spíš 

zvědavost a snaha porozumět. No, občas se ten můj negativní názor vrací. Ale je to lepší!  

 

Díky za další, úplně nový rok! 
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Moje nové srdce: Nejdůležitější práce v životě je asi práce na našem srdci. To se 

potvrzuje. Aby odpustilo, tj. nechalo odejít, s čím už se nechce otravovat, aby se 

konečně zbavilo všeho balastu a těžkých citů, aby naopak získalo víc soucítění, víc 

ohledu na druhé i na sebe. Svoje srdce můžu vychovávat meditací, modlitbou, ale i třeba 

pozorováním přírody nebo četbou. Z autorů, které já osobně vyznávám, je pro mne 

jedním z nejlepších léčitelů srdce Čechov. Při četbě jeho povídek či her se vždycky 

zastydím. A vidím, že jsou lidé, jejichž srdce je mnohem lepší a čistší než moje, a to je 

důvod, abych na sobě pracovala. Abych, až budu jednou odcházet, mohla říct: Udělala 

jsem, co jsem mohla. A abych mohla poděkovat i sobě za to, že jsem se opravdu 

snažila. Na to si můžeme vzpomenout o Velikonocích, kdy se nám zase předestře 

tajemství smrti a vzkříšení. Je to vždycky příležitost zmoudřet. Moudří byli naši předkové, když připustili, že 

není člověku dáno všechno pochopit, a že je úlevné to přiznat a s pokorou se odevzdat Vyšší Moudrosti. Nemůžu 

mít nad vším kontrolu, a je to dobře. Mohla bych to taky pěkně zkazit. 

Nové poznání a nová odvaha: Je štěstí promýšlet, co je správné a co ne, a tím dál růst a košatět, ať je nám 

kolik chce let. Je štěstí zachovat se statečně podle svého přesvědčení, a nikdy není pozdě. Je štěstí konečně do 

toho praštit a odhodlat se říct pravdu, ať se jedná o cokoli a o kohokoli, vyčistí se vzduch, vývoj se posune o 

skok dál, a my se začneme uzdravovat. Ať je mi kolik chce let, aspoň tento den, v tuhle chvíli, chci oznámit, co 

si opravdu myslím. A co opravdu chci. A chci to taky udělat. To, čemu věřím. To pak budu sama sebou. To si 

pak budu sebe vážit. To pak bude, jako bych vylezla na Mont Blanc, i kdybych jenom odvážně bouchla dveřmi, 

když to nikdo nečeká. Tím se rozesměju, i kdybych nechtěla, protože budu mít hroznou radost! Pak budu mít 

právo vztyčit svou vlajku. Moje vlajka se nade mnou bouřlivě rozvine a já šťastně popluji do přístavu. Nevím, 

jak je vzdálený, jen vím, že mě ta plavba bude příšerně bavit! 

Á propos: Můžeme využít dobu postní k střídmosti v jídle i zábavě, k troše zamyšlení nad všemi těmi 

krásnými věcmi a poklady srdce, které v sobě nosíme a které můžeme konečně objevit a vynést na světlo ...     

Odvážný a srdečný nový rok všem přeje Alena Kottová 

 

 

Byl počátek prosince 1990. Již na letišti bylo jasné, že manželka, dcera a já budeme 

jediní Češi, kteří s IL-62 z Prahy do Hanoje poletí. Bylo po sametové revoluci a 

Československo vracelo zpět do vlasti Vietnamce, kteří u nás studovali a pracovali. Já jsem 

byl vyslán Ministerstvem zahraničních věcí jako ekonom velvyslanectví. Během cesty 

jsme obdivovali hrozivě krásnou noční scenérii ropných polí kdesi v Saudské Arábii, 

většinu letu jsme ale prospali. Za laoskou hranicí jsme přeletěli vrcholky hor a pak se objevila již vietnamská 

hluboká džungle, přecházející do hanojské nížiny. Z ptačí perspektivy 

jsme viděli souměrné čtverce a obdélníky polí, po kterých se pohybovali 

buvoli a později jsme již mezi nimi viděli i ohnutá záda zemědělců a 

typické špičaté klobouky na hlavách. Uvědomil jsem si, že u nás byla 

zima a zde již druhá, nebo i třetí roční sklizeň rýže. Odlétali jsme v 

úterý ve večerních hodinách a přistávali ve středu pozdě odpoledne. Let 

na východ přidává čas. Byli jsme o den starší. Před přistáním jsem 

marně hledal mezi rýžovými políčky přistávací dráhu. Nakonec jsme po 

nekonečně dlouhém nonstop letu dosedli. Rozloučili jsme se se 

sympatickými letuškami, které ale nechápavě kroutily hlavami nad tím, 

Vzpomínky z cest našich členů 
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že hodláme v této zemi zůstat déle. Sestoupili jsme na letištní plochu, na jejímž konci byly budovy hanojského 

letiště. Kufry nám vysypali z letadla a v doprovodu vyslaného českého pracovníka jsme se ubírali k vyřízení 

vstupních formalit. Byl podvečer a první, co jsme zaznamenali, byla úžasná vůně, kterou jsme cítili ještě dlouhá 

léta po opuštění této krásné země. Zatímco Prahu jsme opouštěli v prosincové sněhové vánici, teplota v Hanoji 

byla kolem 25°C, což je pro toto roční období typické. V letištní budově už tak příjemně nebylo. Nespočet 

místních obyvatel, nesrozumitelná řeč, vydýchaný vzduch a horko.  

Po vyřízení formalit jsme se s pomocí velvyslance protlačili spoustou místních obyvatel. Těch co přiletěli, a 

těch, kteří je vítali. Pak už jsme seděli v klimatizované Toyotě a sunuli se k městu. 

Zírali jsme z oken auta, neskutečný mumraj, kam se člověk podíval.  Klakson byl v 

provozu nepřetržitě, kličkovali jsme po silnici, vyhýbali se kolařům, kterých byly 

tisíce, mezi nimi chodci, ženy s nůšemi na zádech, u silnice dřepící a kouřící muži. 

Silnici lemovaly skládky všeho druhu, v odpadcích se rýpali čuníci, slepice a psi, 

semtam přeběhl přes cestu výstavní potkan. Nesměle jsem se zeptal, kdy už budeme 

ve městě, které podle mých představ musí mít přece nějaký řád. Odpověď mě 

zmrazila. Už dávno jsme ve městě. Zatím nevěřím.  

Bydleli jsme na poměry v luxusní diplomatické čtvrti Van-Phuc na kraji centra 

města. Na vše, co jsme začali vnímat, jsme si museli zvykat. Náš šatník byl evropský, naše myšlení bylo 

evropské, naše chutě byly evropské. Do této chvíle jsme se nikde nesetkali s viditelným nedostatkem a bídou.  

Až tady. Přiletěli jsme ale do hrdé země, která se v historicky nedávné době stala samostatnou, nezávislou, 

sjednocenou zemí, která byla léta ve válce, aby nakonec pokořila Francouze i Američany. Do země, která 

nedlouho před našim příletem překonala poslední hladomor.  Dnes je to rychle se rozvíjející země a asi bychom 

ji už nepoznali. 

Ve Van Phucu bydlela většina cizinců žijících v té době v Hanoji. 

Hanoj, ležící v  dříve Severním Vietnamu, je diplomatickým a vládním 

městem, kdežto centrem obchodním je Saigon (Hočiminovo město) . Naše 

začátky byly těžké. Neměli jsme základní vybavení domácnosti, které 

spolu se svršky dopluly lodí do Hai Phongu až po půl roce.  

Ve Van Phucu bydlelo 7 rodin z tehdejšího Československa. Všichni 

do jednoho byli skvělí, přijali nás mezi sebe, moc nám pomohli a poskytli 

postupně všechny potřebné informace o městu, lidech a zvyklostech. Za 

pár týdnů jsme měli pocit, že už jsme tu jako doma a troufli jsme si vyrazit 

do ulic Hanoje. 

Miloslav Vajs, člen tiskové komise SDČR (ilustrační foto – zdroj: internet) 

 

 

 

 

 

V únoru letošního roku oslavil předseda 1. MO Svazu důchodců České republiky 

Kladno pan Josef Lukášek narozeniny – úctyhodných 85 let! V aktivní činnosti pro Svaz důchodců ČR pracuje 

pan Lukášek od r. 1991, v prvních létech SDČR byl členem Ústřední rady, byl prvním předsedou Krajské rady 

SDČR Středočeského kraje a dlouhá léta vede 1. místní organizaci ke spokojenosti všech jejích členů. V r. 2010 

obdržel pan Lukášek za tuto činnost Pamětní list SDČR. 

Členové Krajské rady Svazu důchodců ČR Středočeského kraje děkují panu Lukáškovi za jeho dosavadní 

práci a přejí mu do dalších let hodně, hodně zdraví, spokojenosti a osobní pohody. A protože známe jeho 

Blahopřání k 85. narozeninám 
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aktivity, věříme, že se svým obětavým výborem bude v případě, že mu zdravíčko dovolí, pokračovat v čele 

organizace i nadále.  

Krajská rada SDČR Středočeského kraje 

 

Dne 12. února 2012 oslavila 85. narozeniny Vilemína Plakošová, 

členka 3. MO SDČR  Kladno, členka ČSBS a ČsOL Kladno. Paní 

Vilemína Plakošová je vdovou po válečném veteránovi Jiřím 

Plakošovi, který prošel bojovou cestu z Buzuluku do Prahy. 

Narozeniny oslavila v plné duševní svěžesti.  

Přání pevného zdraví do dalších let obdržela od zástupců ČsOL a 

ČSBS Kladno, od primátora města Kladna, hejtmana Středočeského 

kraje a samozřejmě od rodinných příslušníků a přátel. Připojujeme se k 

celé řadě gratulantů a rovněž přejeme hodně zdraví, pohody a štěstí do 

dalších let. (na fotografii paní Plakošové gratuluje Mgr. Eva 

Armeanová, předsedkyně ČsOL Kladno) 

Mgr. Eva Armeanová a Bc. Stanislav Pítr, DiS 

 

 

Znaven tím vším, já chci jen smrt a klid, 

jen nevidět, jak žebrá poctivec, 

jak dme se pýchou pouhý parazit, 

jak pokřiví se každá dobrá věc, 

jak trapně září pozlátko všech poct, 

jak dívčí cudnost brutálně rve chtíč, 

jak lidskou slušnost korumpuje moc, 

jak zchromlá vláda na nás bere bič, 

jak umění je pořád služkou mocných, 

jak blbost zpupně schopným poroučí, 

jak prostá pravda je všem jenom pro smích,  

jak zlo se dobru chechtá do očí. 

Znaven tím vším, už chci být, lásko, v hrobě, 

jen nemuset tím sbohem dát i tobě. 

  

Pokud Vás oslovila aktuálnost básně a ptáte se, který mladý talentovaný autor dokázal tak přesně vyjádřit 

naši prohnilou dobu, pak vězte, že to byl William Shakespeare a tento jeho sonet je starý 400 let.  

Nadčasová báseň 
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Co z toho plyne? Že neprožíváme žádnou krizi identity, kultury, vztahů a čehokoli dalšího. Pravda je, že 

lidé jsou - alespoň soudě dle velkého mistra - pořád stejní.  

Tak hlavu vzhůru. A nenechte se otrávit! 

Báseň poslal člen SDČR p. R. Horníček z Frýdku-Místku 

 

 

 

 

 

Přejeme všem členům Svazu důchodců 

České republiky, o.s., i našim příznivcům, 

přátelům  a čtenářům Zpravodaje  

hezké a veselé Velikonoce. 

 

Za redakční radu: Hana Němcová a Marek Veselý 

Zpravodaj SDČR, o.s. – čtvrtletník. Pro své členy vydává SDČR, o.s. 

Číslo 1 připravili členové redakční rady a autoři, kteří odpovídají za obsahovou i jazykovou stránku svých 

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


