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MOTTO:  Kde jsou přátelé, tam je i hojnost.   Plautus 

 

Vážení přátelé, 

když koncem měsíce října napadl všude sníh, tak se zdálo podle některých předpovědí, že 
tato krása vydrží až do Vánoc. Nebyla by to však příroda, mocná to čarodějka, která v období 
Vánoc předvedla svoji moc. Nastalo velké oteplení s rekordními teplotami na řadě míst v celé 

republice a vzedmuté hladiny řek s nebezpečím záplav a opět se potvrdila lidová pranostika: 
Kateřina na ledě, Vánoce na blátě. Začal jsem si připravovat své úvodní slovo pro Zpravodaj už v lednu v době, kdy 

celou řadu míst naši vlasti zahalil nezdravý smog.   

Stejně tak mi to připadá i na naší politické scéně. Hodně tomu napomohl president Klaus svým posledním 
novoročním projevem, ve kterém vyhlásil rozsáhlou amnestii k 20. výročí vzniku České republiky. Pro většinu 

amnestovaných velká radost, pro mnoho obyvatel nepochopení, obava a strach, co bude dál? Stále ještě nejsou 
dořešeny premiérské rošády na ministerstvu obrany a následné prohlášení odvolané osmidenní ministryně obrany, 
kterým vyzvala k odstoupení ministry za pidistranu LIDEM ze svých postů. Jako obvykle, plané řeči, nikdo 

neodstoupil a pokračuje se vesele dál.  

Ještě jedna událost stojí za pozornost. Je to řešení soudcovských platů ve Sněmovně včetně šikovného přílepku 

poslaneckých platů. Očekával jsem, že levicový Senát projeví svůj nesouhlas s tímto zákonem, ale páni senátoři se 
rozhodli tento zákon pustit dále bez projednávání. Potvrdilo se tak opět pravidlo, že poslancům a senátorům je „blíž 
košile  než kabát“. Obzvláště když jim všem měsíčně přineslo průměrné navýšení 6000,- Kč od nového roku 2013. 

Zatím co nám důchodcům musí stačit jimi odhlasovaná a také přehlasovaná valorizace starobních penzí v průměrné 
výši 147,- Kč za měsíc. Na případnou otázku „Kde je spravedlnost?“ si musí v dnešní době odpovědět každý čtenář 
sám. 

Další novinka nás čekala hned na začátku roku, a to prezidentské volby. Byl jsem zvědav, kdo z 9 kandidátů 
postoupí do druhého kola. Podle sdělovacích prostředků a medií byla již předem jasná dvojice pro druhé kolo, ale 

známe to, jak to u nás chodí. Zdravý rozum většiny občanů České republiky zvítězil a na příštích pět roků byl zvolen 
novým prezidentem Miloš Zeman.  Očekávám, že nový prezident bude přístupnější k nám důchodcům, že nám 
pomůže řešit naše problémy, a že každoroční setkání naší delegace s ním se stane pravidlem. 

V závěru mi dovolte vážení přátelé, abych Vám popřál i v letošním roce pevné zdraví, hodně štěstí, spokojenost, 
radost, úsměv na Vašich tvářích a mnoho úspěchů ve Vašem životě. 

Ing. Oldřich Pospíšil, předseda SDČR 

Důchodci důchodcům, 

aby člověk nebyl sám. 

číslo 4 

Slovo předsedy SDČR, o.s. 
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Dne  21. února  2013 oslavil 90. narozeniny pan Ing. František Hála 

z Plzně, který byl do r. 2002 dlouholetým předsedou Svazu důchodců České 

republiky.  

Dne 11. února  2013 oslavil 85. narozeniny pan prof. RNDr. PhMr. 

Jan Solich, Csc.  z Hradce Králové, který vykonával funkci předsedy Svazu důchodců ČR v letech 2002 – 2008. 

Jménem Svazu důchodců České republiky blahopřeji k tak významnému životnímu jubileu bývalým 

dlouholetým předsedům naší organizace a do dalších let oběma jubilantům přeji hodně zdraví, spokojenosti i 

dostatek sil  k jejich dalším aktivitám ve prospěch českých seniorů.  

Ing. Oldřich Pospíšil, předseda Svazu důchodců ČR 

Výkonná rada Svazu důchodců České republiky na svém zasedání dne 19. 2. 

2013 ocenila dlouholetou záslužnou a obětavou práci bývalých předsedů SDČR 

pana  Ing. Františka Hály a pana prof. RNDr. PhMr. Jana Solicha, Csc., a udělila 

jim titul „Čestný předseda Svazu důchodců ČR“. Ocenění a věcná odměna bude 

jubilantům předána na únorovém zasedání Ústřední rady SDČR v Praze. 

Pan Ing. Hála vedl SDČR do r. 2002 a pan  prof. Solich v letech 2002 – 2008. Oba pánové oslavili v 

minulých dnech životní jubilea 90 a 85 let a i v tomto vysokém věku ještě  dosud předávají své bohaté 

zkušenosti i v krajských organizacích Rady seniorů ČR v Plzni a Hradci Králové. 

Blahopřejeme a přejeme do dalších let hodně zdraví a osobní pohody. 

Hana Němcová, místopředsedkyně SDČR 

 

Po Roce aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity 2012 byl vyhlášen rok 

2013 jako EVROPSKÝ ROK OBČANŮ (výňatek z jednání, jehož důležité části mají 

co říci I občanům České Republiky, členu Evropské Unie). 

AGE Platform Europe je evropská síť tvořena asi 167 evropskými 

organizacemi, která si klade za cíl vyjadřovat a prosazovat zájmy 150 miliónů seniorů v Evropské unii a  zvýšení 

povědomí v otázkách, které se jich týkají. 

Dne 10 ledna 2013 se více než 200 občanů vč.vice-prezidenta AGE Louise RIchardsona (Irsko) sešlo v 

Dublinské městské hale, aby společně s premiérem T.Enda, vicepremierem E.Gilmorem a prezidentem  

Evropské Komise J.M.Barroso zahájili ROK EVROPSKÉHO OBČANA 2013 (REO 2013). Symbolicky byl 

REO zahájen v Irsku, které má na první pololetí 2013 předsednictví Evropské Unii a zároveň slaví 40.výročí 

připojení země k Evropskému společenství (dnešní Evropská Unie) .  

Ve svém vystoupení prezident Barroso uvedl, že rok 2013,  poslední plný rok před Evropskými volbami, by 

Evropský rok občanů 2013 

Blahopřání k životnímu jubileu 

Ocenění dlouholeté činnosti 
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měl být zásadním rokem pro Evropu. “Finanční a ekonomická krize ukázala, jak jsme si blízkými v tomto 

globalizovaném světě. Více Evropské jednoty by mělo být nejlepší odpovědí glabalizaci. A vice jednoty musí 

být provázeno rovněž větší demokracií”, řekl Barroso. Dodal, že podpora Evropě byla vždy řízena dobrovolnými 

skupinami, podnikateli a angažovanými občany a že jejich důvěra je zasloužena.  Evropa 2020, to je to, čemu 

věříme, věříme v trvale udržitelný růst . Zapojení mladých lidí do pracovního trhu je jedna z priorit  REO 2013. 

Evropská Komise navrhuje, aby všechny členské státy zavedly, navrhly schemata pro garanci toho, aby mladí 

lidé nad 25 let dostávali kvalitní nabídky práce, možnosti pokračování vzdělání, vyučení, školení během 4 

měsíců po oficielním opuštění vzdělávacího subjektu, nebo pro případ jejich nezaměstnanosti. Barrosso byl rád, 

že Irská vláda  pracovala na tom, aby tento document měla již v únoru 2013. “Společně učiníme vše, co můžeme 

učinit,  aby naše mladá generace nepromarnila svůj čas.”, dodal. Zahajovací ceremonial byl dále doplněn 

Občanským dialogem – výměnou zkušeností mezi posluchači a vicepremierem EK , paní Viviane Reding a 

Ministrem pro Evropské záležitosti Lucina Creighton. Dialog zaměřený na ekonomickou krizi v Irsku, občanská 

práva v rámci Evropské Unie a budoucnost EU. Paní Reding zaznamenala, že  mnoho lidí ještě stale netuší o 

svých právech jako občanů EU, a že EU potřebuje angažované občany vice než kdy předtím. “Chceme změnit 

cestu, kterou vedou politici. Chceme, aby občané znali, koho a co budeme volit v příštích volbách” 

(evropských), řekla. Další cíle, které vyvstaly během debaty se pohybovaly od ochrany chudých, 

nezaměstnanosti mladé generace až po status malých zemí v EU. Příspěvky z celé Evropy byly rovněž převzaty 

online z Twitteru.  Tato událost byla široce přenášena rádiem a ukázala na úroveň zájmu občanů, který projevují 

o Evropské instituce. 

Být evropským občanem znamená pocítit přímý dopad na váš každodenní život v poskytování vašich práv, 

jako např.právo volného pohybu a pobytu v rámci EU, studia a práce v jiné zemi EU,  přístupu k dobré zdravotní 

péči všude v Evropě, nebo dokonce méně platit za telefonní hovory. Evropské občanství rovněž poskytuje 

možnost účastnit se voleb do Evropského parlamentu v zemích, kde jste rezidenty. Příští evropské volby budou v 

r.2014. 

Avšak tato práva, jak vyplývá z průzkumu z r.2010,  nejsou známa všem Evropanům. Pouze 43% 

respondentů chápe správně pojem “evropské občanství” a téměř polovina občanů se vyjádřila tak, že “nejsou 

dobře informováni” o svých právech a pojmu evropského občanství. Zásadním cílem REO 2013, který je 

zároveň 20.výročím dle Maastrichtské smlouvy z r.1993 (Smlouva o Evropské unii, která byla podepsána v 

Maastrichtu 7. února 1992 a vstoupila v platnost 1. listopadu 1993)., je zvýšit vědomí občanů o právech v rámci 

EU a podpořit širokou debatu o rozvoji evropského občanství a o tom, jak by měla Evropa vypadat v r.2020.  

Bude to mimořádná příležitost k dialogu na úrovni všech složek vlád, veřejnosti, obchodu a zainteresovaných 

stran a pohledu na překážky občanství, se kterými se občané dosud potkávají v jejich každodenním životě,  nebo 

při zkoumání práv občanů Evropské Unie, zejména jejich práv na volný pohyb, jejich politická práva a řešení 

vyplývající z těchto překážek. 

tisková komise SDČR 

Vážené seniorky a vážení senioři, 

na internetu – zejména tedy posíláním tzv. řetězových e-mailů – se objevilo varování o novém podvodu, 

který se týká peněz vašeho účtu u mobilního operátora. Nebyl jsem si jistý, zda se nejedná o „kachnu“ (odborně 

hoax – viz www.hoax.cz), ale byl jsem udiven a překvapen tím, že v tomto případě nikoli. 

Jak tedy vypadá ono varování, které vám může přijít od vašeho známého mailem? Např. 

takto:  

Nový podvod, díky kterému můžete přijít o velké peníze! 

Zdá se to celkem nevinné. Přijde vám SMS, s potvrzujícím kódem, o který jste nikde 

nežádali. Následně vám někdo zavolá nebo napíše s tím, že se spletl, přepsal se a omylem 

někam zadal vaše číslo. Poprosí vás, jestli byste mu sdělili obsah SMS, co vám přišla. A 

působí velmi přesvědčivě a korektně. Když to ale uděláte, má zloděj vše co potřebuje, aby tato data použil do 

sázkových programů (ruleta, Black Jack apod.). V těchto programech se totiž může sázet prostřednictvím 

Varování před podvodem! Mobilní telefon! 
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operátora, a aby si operátor ověřil, že jste to vy, posílá ověřující SMS. 

Pokud kód ze SMS sdělíte osobě, která vaše číslo do systému zadala, může na váš účet neomezeně sázet 

(funguje to stejně, jako třeba při zadávání plateb v on-line bankovnictví). A vy se pak budete jen divit,  až vám 

přijde účet od operátora na několik tisíc ... 

Vybíráme z vyjádření jednotlivých mobilních operátorů: 

Vodafone: setkali jsme se s tím a v této věci jsme již podali trestní oznámení a spolupracujeme na jejím 

vyřešení s orgány činnými v trestním řízení. Aktivně věc řešíme s partnerem, který placení přes mobil v tomto 

případě poskytuje, a informujeme zákazníky, kteří mohou být potenciálně ohroženi. Přímo v textu SMS 

zákazníky varujeme, že údaj v ní obsažený nesmí sdělovat třetím osobám a že částka za službu se strhne z čísla, 

na který SMS přišla. Doporučujeme zákazníkům, aby autorizační kódy, které jim přijdou formou SMS, 

nikdy nesdělovali třetím osobám. 

T-Mobile: Pro využití těchto rizikových služeb opravdu chodí potvrzující SMS zpráva, kterou je nutné 

potvrdit. S tímto zneužitím jsme se však zatím nesetkali. Pokud tedy k něčemu podobnému dojde, 

doporučujeme opravdu nereagovat. 

Telefónica (02): tento problém je nám znám, nicméně v tuto chvíli u nás není možné podobnou akci 

provést. Vzhledem k tomu, že tento platební kanál (jednorázové heslo) brzy zavedeme, považujeme za 

nezbytné upozornit zákazníky, aby s tímto údajem pracovali stejně, jako s jakýmkoli jiným heslem. Tedy 

nikdy jej nikomu nedávali, natož pak diktovali někomu cizímu po telefonu. Podle našich informací je běžné, 

že zároveň s heslem přijde upozornění v SMS informace o riziku při sdělení kódu třetí straně a podobné sdělení 

uvidí i naši zákazníci. Pakliže se jakýkoli zákazník rozhodne svůj mobilní telefon používat k peněžním 

transakcím, musí si uvědomit, že s ním musí zacházet stejně jako s peněženkou, nebo bankovní kartou. Metody 

podvodníků jsou s novými technologiemi stále sofistikovanější a lidé si své citlivé údaje musí chránit 

mnohem lépe než dříve. 

Jaký je tedy jednoznačný závěr: Nesdělujte nikomu obsah takovýchto SMS! 

Pro SDČR zpracoval: Marek Veselý, správce webu www.sdcr.cz 

Snažil jsem se zajistit pro důchodce bezplatné vstupy do ZOO Praha.  

Výsledkem jednání s vedením ZOO bylo, že jsem byl upozorněn na to, že každé 

pondělí mají důchodci  vstup za pouhou 1 Kč. Jistě mnozí z vás tuto informaci ovládají, 

já to nevěděl. Nyní to pro jistotu oznamuji a věřím, že v jarních měsících si mnoho z vás 

najde jako cíl své cesty právě ZOO Praha.  

Kdo by si chtěl cestu zpříjemnit malým dobrodružstvím, doporučuji pro cestu 

využít převozu přes Vltavu, ke kterému se dostanete autobusy č.107, 147 a 355 z terminálu Dejvická (Kulaťák) 

do stanice „Podbaba-přestup na přívoz“ . Je to stanice na znamení a v městském tarifu.  Lístek zakoupený na 

autobus platí i pro převoz lodí, která přeplouvá každých 10 minut. Po přeplutí na protější břeh se vydáte krásnou 

procházkou vpravo směr ZOO, kam dorazíte cca za 15 minut pohodlnou chůzí. Vchod do ZOO je přímo od 

Vltavy (jeden z vchodů), takže není nutné chodit až k hlavní bráně. Totéž platí i pro cestu zpět.  Pro ty, kteří ještě 

v ZOO Praha nebyli, nebo byli dávno, sděluji, že v ZOO je mnoho možností k občerstvení a za slušné ceny se dá 

naobědvat ve více restauracích.  

Závěrem ujišťuji všechny, že právě pražská ZOO je dle mého názoru jedna z nejkrásnějších na světě a 

nenavštívit ji je něco jako hřích …  

M. Vajs, tisková komise SDČR 

 

 

ZOO Praha a senioři 
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Rada seniorů České republiky s uspokojením konstatuje, že senioři, kteří vyslechli 

výzvu, pomohli zvolit prezidentem České republiky pana Ing. Miloše Zemana, CSc. 

Vítězi 2. kola voleb již byla odeslána gratulace s přáním hodně zdraví a sil k výkonu 

funkce prezidenta. 

Rada seniorů České republiky s uspokojením vítá názor vítěze voleb, že chybějící 

peníze v hlavním pilíři důchodového zabezpečení je účelné vyřešit nikoliv omezováním 

vyplácených starobních penzí, nebo dokonce vyváděním peněz do soukromých fondů, ale 

navýšením odvodu do sociálního zabezpečení o přibližně 2 procentní body. Dojde sice k mírnému zvýšení ceny 

práce, ale ta je ostatně zhruba třetinová oproti Německu a Francii. 

Také sociální bydlení pro ty, kteří nejsou schopni si ze svých příjmů obstarat přiměřené bydlení, vyžaduje 

prosadit již dlouho připravovanou zákonnou normu. Zejména u seniorů, jako u jediné sociální skupiny, jde o věc, 

kde je stát povinován platnou evropskou sociální chartou toto zajistit. 

Rada seniorů České republiky s uspokojením vítá názor pana Zemana, že je třeba podstatně změnit rovnou 

daň z příjmů na daň progresivně rostoucí s výší příjmů. 

Z volby samozřejmě vyplynou i závazky zvoleného usilovat o prosazení názorů vítěze prezidentských 

voleb legislativní cestou a k tomu je mu Rada seniorů České republiky připravena ze všech sil napomáhat. 

V Praze dne 29. ledna 2013                                    Za RS ČR Dr. Zdeněk Pernes, předseda  

 

Krajská rada seniorů Středočeského kraje připravuje 1. ročník Manifestačního 

běhu míru Kladno – Lidice. Uskuteční se 8. června 2013 pod záštitou hejtmana 

Středočeského kraje MVDr. Řiháka, ve spolupráci s Magistrátem statutárního města 

Kladna, Městskou policií Kladno, kladenskými seniorskými organizacemi i studenty 

kladenských škol. 

Start připravovaného běhu bude v dopoledních hodinách v Kladně u gymnázia u 

památníku věnovanému lidickým ženám a dětem. Cíl bude u Památníku Lidice. Délka 

celé trasy je cca 7,5 km, délka zkrácené trasy je 3,5 km. Je určena jak amatérským, tak i profesionálním běžcům 

bez rozdílu věku a pohlaví s cílem zúčastnit se a vyjádřit svoji úctu obětem vypálení obce Lidice v r. 1942.  

Všechny podrobnosti běhu budou včas předány členským organizacím důchodců a zveřejněny na web 

stránkách Svazu důchodců České republiky (www.sdcr.cz), v místním tisku, v Rádiu Relax, v měsíčníku Doba 

seniorů atd. 

Zvažte proto již dnes, běžci i neběžci, ženy a muži, děti a studenti, svoji účast v 1. ročníku běhu, který se 

může v budoucnu stát pravidelným aktem vyjádření solidarity, sblížení generací, utužení vašeho zdraví i 

společenskou událostí města Kladna. 

Miroslav Vajs, předs. Krajské rady seniorů Stč. kraje 

 

 

 

 

1. ročník Manifestačního běhu míru Kladno - Lidice 

RSČR k výsledku voleb prezidenta ČR 
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Již 22 let chodíme na vycházky v blízkém i vzdálenějším okolí Humpolce. Pár „křížků“ každému z nás 

přibylo a tak nejstarším členkám je již přes osmdesát let. Přesto s námi „šlapou“ dál a patří k těm nejpilnějším. 

Někdo ze zdravotních důvodů chodit přestal, pár nových důchodců naopak přibylo. Náplň našich vycházek se 

moc nemění. Každý rok si zopakujeme výšlap na Lipnici, Stvořidla, Želiv a okolo přehrad, Větrného Jeníkova a 

dalších míst a vůbec nám nevadí, že jdeme stejnou cestou. Někde vykáceli kus lesa, jinde vyrůstají nové 

stromky, občas cesta končí na pastvině uprostřed stáda krav nebo v metrové závěji… 

Zimní krajina dává prostor fantazii, porovnáváme co a jak vypadá. Jarní příroda potěší naše srdce, letní les 

plní naše košíky lesními plody a houbami, podzim nás potěší neuvěřitelnou škálou barev. Chodíme, povídáme si, 

občas připíjeme jubilantkám na zdraví i nově narozeným vnoučátkům a pravnoučátkům. Ochutnáme pečivo 

podle nových receptů, posedíme u ohně – prostě si to užíváme. 

Ročně si vyjdeme na 40 - 45 vycházek, kterých se zúčastní přibližně 400 převážně seniorek,  a nachodíme 

kolem 200 km. Závěr je stejný jako před léty -  „Ať nám slouží zdraví a nohy“. 

Milena Nováková, ZO SDČR Humpolec 

 John Ruskin, anglický sociální kritik kdysi řekl: „Četba je doslova rozhovor s 

lidmi mnohem moudřejšími, než jsou ti, s nimiž se můžeme seznamovat kolem sebe.“ 

Na ZŠ v Mostě, ulice Zd. Štěpánka, kde je výuka žáků zaměřena na specifické 

poruchy chování a učení, probíhá pod vedením Mgr. Hany Ajmové již 5. rokem 

pravidelná aktivita pod názvem „Hravé čtení“. 

Učitelky - seniorky z mosteckého klubu č. 2 regionální organizace Svazu důchodců ČR se tohoto „hravého 

čtení“ zúčastňuji, pomáhají a čtou s dětmi. Je to činnost, která dětem s poruchami učení vylepšuje jejich přístup 

ke čtení, rozvíjí jejich slovní zásobu, zlepšuje vyjadřování, a to čtení s porozuměním daného textu. Hlasité čtení 

dává dětem vnímání svého vlastního hlasu, vylepšuje jim i správné dýchání. Čtení by mělo být definováno jako 

aktivita sociální, kterou škola podporuje ne jako činnost školní. Čtení má funkční charakter. Dítě čte proto, aby 

se něco dozvědělo, především má zájem a chuť číst dále. Při čtení je nutné respektovat individuální zvláštnosti, 

proto přístup k dětem musí být funkční. 

Na škole Dr. Matějčka je vytvořeno dobré prostředí – školní knihovna. Zde si děti ve věkové kategorii  7 – 

12 let dle vlastního uvážení a výběru mohou vypůjčit knihu, kterou třeba znají obsahem, nebo je zaujaly i pěkné 

barevné ilustrace. Stále jsou při práci s dětmi s výukovými problémy nutné motivační přístupy – rozhovory. 

Nutná je aktivizace slovní zásoby, vyprávění na téma související s obsahem textu. Při čtení obtížných slov a slov 

málo známých je nutné zastavení pro správné přečtení a zvýraznění obsahu neznámého slova tak, aby je dítě 

pochopilo. Jelikož jsou děti unavenější, protože čtení probíhá v odpoledním čase a pozornost ochabuje, je třeba 

dát dítěti pauzu a ve čtení je pak nahradí učitelka, a zpětně je nutné se dítěte zeptat, co poslouchalo. Při čtení se 

podílejí obě mozkové hemisféry, ale každá plní svou funkci. Levá zpracovává řeč (slova, věty), slabiky vnímá 

melodicky, provádí analyticko – syntetickou činnost. Pravá hemisféra se přednostně zabývá vnímání přírodních 

zvuků, hluků a rytmů, vnímáním prostorových vztahů a tvarů písmen. Podílí se na globálním vnímání, prostě 

dodává emociální složky vjemů. 

Při těchto aktivitách „hravého čtení‘‘, kdy čteme dětem a čteme s nimi, musíme umět děti podněcovat, 

nešetřit pochvalami, dát dětem prostor se výtvarně po přečteném textu vyjádřit. 

Myslím si, že naše bývalé učitelské působení nám dalo mnoho potřebných zkušeností pro tuto zájmovou a 

Turistická skupina při ZO SDČR o.s. v Humpolci 

Členky SDČR v Mostě se věnují dětem 
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prospěšnou aktivitu. Vzájemné obohacování mladých a zralých lidí je velice prospěšné v každé lidské 

společnosti. 

Marie Vonášková, členka SDČR Most klub č. 2 

 

V přeplněném klubu českobudějovické MěO Svazu důchodců ČR měl v úterý 29. 

ledna 2013 velmi zajímavou a hlavně důležitou přednášku pro každého přítomného 

seniora pan MUDr. František Toušek, FESC, primář kardiologie českobudějovické 

nemocnice. Jeho odborný a podrobný výklad o předcházení infarktu a následném léčení 

všichni soustředěně poslouchali. Autor přednášky zdůraznil, že si každý může zachránit život, pokud správně 

rozpozná příznaky infarktu, bude jednat rychle a zavolá záchrannou službu v co nejkratším čase. Po přednášce 

následovala beseda účastníků s panem primářem, který ochotně odpovídal na všechny otázky. Členka výboru 

MěO SDČR Jana Petříková poděkovala za nás všechny za tuto přednášku o srdci, jedním z nejdůležitějších 

orgánů lidského těla.  

Eva Vejrostková, MěO SDČR České Budějovice 

 

Na doporučení Krajské rady Svazu důchodců 

ČR o.s. Středočeského kraje jsme pozvali na 

besedu do naší 3. místní organizace  SDČR o.s. 

Kladno pracovnice lékárny při Institutu klinické a experimentální 

medicíny v Praze (IKEM), které pro nás bezplatně připravily přednášku o 

lécích a předpisech ve zdravotnictví. Přednášku směrovaly na naše přání 

k bolestem kloubů, které nás v našem seniorském věku každého alespoň 

trochu trápí. Jejich přednáška byla srozumitelná,  ochotně odpovídaly na 

naše dotazy. Po skončení společného programu velice přátelsky 

individuelně konzultovaly s těmi, kdo se přišli zeptat. Dokonce nabídly 

odborné poradenství přímo v IKEM na osobní nebo telefonickou 

objednávku, čehož někteří členové rádi využili. Všichni si pochvalovali tuto přednášku, která jim pomohla při 

orientaci ve složitostech našeho zdravotnictví i osvětlila některé záludnosti při používání léků nebo 

potravinových doplňků.  

Doporučujeme přednášku i dalším organizacím. Pracovnice lékárny mají zpracováno několik odborných 

témat, které si můžete zvolit dle dohody. Kontakt na pracovnici lékárny IKEM sdělíme na e-mail adrese 

nemcova.sdcr@seznam.cz, 

Text: Hana Wolfová, předs. 3. MO SDČR Kladno, foto: Rudolf Wolf 

Koncem minulého roku byla naše místní organizace na zasedání krajské rady Svazu důchodců ČR 

Jihomoravského kraje vyzvána, abychom přispěli do Zpravodaje SDČR zprávou o naší činnosti. Byla jsem 

pověřena zpracováním příspěvku, ale domnívám se, že je zbytečné zmiňovat aktivity, které se dělají všude a liší 

se jen četností (zájezdy za poznáním, zdravím, kulturou ap). 

Jsme místní organizace Svazu důchodců ČR v Mikulově, která má přes 220 členů nejen z našeho města,  ale 

i desítky okolních vesnic. Styk s nimi se děje prostřednictvím úsekových důvěrníků, mailovou poštou, sms 

Přednáška o infarktu 

Lékárna IKEM radí seniorům 

Obdivuhodná aktivita důchodců v Mikulově 
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zprávami, máme vývěsní skřínku, ale nejdůležitější je zveřejňování ve Zpravodaji města. Našich akcí se totiž 

zúčastňuje i nečlenská veřejnost všech věkových kategorií. Ovšem problém je s malou operativností systému, 

protože je nutné zadávání do tisku s třítýdenním předstihem. Vzhledem k tomu, že prakticky každý týden (někdy 

i dvakrát) máme nějakou akci, dají se řešit i "fofrovky". Stále více lidí se totiž iniciativně podílí na zařazování 

zajímavých akcí, které nebyly v dlouhodobém plánu. Dalším problémem je to, že nemáme žádný prostor, kde 

bychom se mohli scházet. Nájmy sálů jsou několikatisícové, takže s rostoucím počtem členů (během tří let se 

zdvojnásobil) jsme museli omezit společenské akce na dvě: oslavu dne seniorů a výroční členskou schůzi. 

Proto jsme vsadili na rozmanitost činností pro menší zájmové skupiny. Založili jsme "Naši univerzitu 

třetího věku", která pořádá přednášky, besedy, exkurze, vycházky a výlety včetně cyklovýletů. Máme štěstí, že v 

našem regionu je mnoho památek a v našem městě řada institucí, se kterými spolupracujeme. Tak např. s 

Centrem ekologické výchovy pořádáme cyklus cestopisných přednášek a výlety po bližším i širším regionu, s 

Muzejním spolkem a Regionálním muzeem v Mikulově spolupracujeme na úseku historie a umění, máme velmi 

dobré vztahy s ředitelem Státního okresního archivu a jeho pracovníky. Prakticky jsme dokončili průzkum 

Lednicko-valtického areálu, trval tři roky a už nám zbývá jediný objekt. Pokračujeme v hlubokém poznávání 

pamětihodností našeho města včetně slavných rodáků a bývalých obyvatel. Na rok 2013 máme připraveny akce 

Po stopách Balthasara Hubmaiera a Víte, kdo to byl Zelený Jaromír. Málokdo o nich něco ví, není divu, že lidé 

přijdou. Spolupracujeme také se všemi třemi církvemi, které v Mikulově sídlí, o komentované návštěvy kostelů 

je veliký zájem. V našem městě je na deset galerií, nejužší vazby máme hlavně na dvě, které se staly naším 

druhým domovem. Navštívili jsme již všechny základní a střední školy, letos nás čekají ZUŠ, DDM a DD. 

Setkáváme se opětovně s jejich pracovníky a využíváme jejich prostor. S dětmi jezdíme společně do divadla, 

zveme je na naše akce, pořádáme i speciální besedy pro ně (loni Péče o domácí mazlíčky s místním 

veterinářem), děti účinkují na našich společenských akcích. Neuzavíráme se ani před moderní, technickou a 

sportovní tematikou. Tak třeba v srpnu 2012 jsme byli s našimi vnoučaty navštívit Vodní záchrannou službu 

Nové Mlýny nebo pohraniční pevnůstku. Na mnohé stačíme vlastními silami, jinak jako lektorů využíváme 

svých bývalých spolupracovníků, členů jejich rodin, našich známých a jejich známých. Většinou je to gratis, 

občas je potřeba vybrat od účastníků po dvacetikoruně na lektorné. Poněkud méně populární jsou besedy na 

vyloženě vzdělávací témata: sociální problematika, péče o zdraví, finanční gramotnost, právní záležitosti, 

důchodce jako spotřebitel. Prostřednictvím Senior pointů nebo přímo Jihomoravského kraje zveme renomované 

odborníky tam, kde už naše síly nestačí. Zatím je na nich menší účast, ale lidé si zvyknou a naučí se chodit. 

V uplynulém roce jsme měli 56 akcí Naše Univerzita 3. věku, které navštívilo 49 lidí více než třikrát. 

Dvacet posluchačů má více než 25%ní a 6 posluchačů nadpoloviční účast. Ti dostanou na výroční členské schůzi 

diplom od renomované výtvarnice. 

V tomto výčtu nejsou zahrnuty zájezdy, těch bylo 14, z nich velká část s účastí na poschoďový autobus a 

hlavně se vzdělávacím charakterem. Ještě bych se zmínila o pravidelném cvičení žen ve dvou skupinách podle 

tělesné zdatnosti a dvou brigádách na ozelenění města v Roce mezigenerační spolupráce (prakticky přišli jen 

skauti a důchodci). 

V krátkém článku nelze postihnout vše, co jsme dosud vykonali, a hlavně ne nadšení lidí. Proč asi se počet 

našich členů zdvojnásobil? Přitom nejsme uzavřenou společností a jsme rádi, když mezi nás přicházejí i 

příslušníci generace našich dětí a vnoučat. Zdá se, že se nám daří zaplňovat mezeru v akcích pořádaných jinými 

subjekty našeho města, jichž se hlavně těch kulturních naši členové hojně zúčastňují. 

Dobromila Vlčková, členka výboru MO Svazu důchodců ČR Mikulov 

Když se lidé umí domluvit, bývá z toho užitek, zážitek, radost, poučení a někdy i nečekaná setkání. Jednou 

mi napsal pan místopředseda organizace SDČR  v Pardubicích stručný email: 

„Rádi bychom uspořádali výlet na Zámek Sychrov, mohl bych Vás požádat o spolupráci a také, že byste se 

nám chvilku věnovala?“ Co by tak mohl ten pán chtít, zájezd si určitě zorganizuje a co já jim asi tak budu platná, 

pomyslela jsem si. Nicméně řekla jsem ano. A tak začalo domlouvání, předávání informací atd., až se termín 

přiblížil. Autobus Pardubičáků přijel na zámek Sychrov a já je vítala s připravenými reklamními předměty 

Výlet do Pardubic 
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našeho kraje. Zámek samozřejmě nezklamal, zámecká zahrada se předvedla v plné kráse, a já přidala pár 

historek tzv. drbů ze současnosti. Bavili jsme se dobře, jen času bylo málo. Ještě bylo třeba stihnout zámek 

Kuks, tak jsme si zamávali a slíbili, že je také navštívíme. Jak jsme řekli, tak jsme udělali. 

A na podzim jsme vyjeli do Pardubic. Výlet byl koncipován jako mezigenerační, a tak jeli senioři, jejich 

rodinní příslušníci i vnoučata a dokonce i jeden pejsek. Autobus byl plný, počasí nádherné a „přítel na telefonu“ 

pan Petr Kolman nejen že nám poskytl mnoho užitečných informací, zajistil stravování, ale byl tak laskav, že nás 

navigoval, očekával, přivítal a byl nápomocen s orientací v nám neznámém prostředí. Bylo to báječné - návštěva 

PERNÍKOVÉ CHALOUPKY, setkání se zástupci pardubických 

seniorů, pěší výstup na Kunětickou horu, návštěva mezinárodní 

výstavy květin – jiřin – v pardubickém zámku. Také výborný oběd 

v restauraci „Pod Kuňkou“, kde jsme potkali reportéry ČESKÉHO 

ROZHLASU 2 pány Kokmotose a Kudrnu, a naše předsedkyně se 

s nimi dokonce vyfotila. Prostě se den vydařil. 

Takhle (viz foto) nás vítala průvodkyně – seniorka, dřevěnou 

řehtačkou svolávala návštěvníky a hned nás vyzkoušela, jakže to 

bylo s Jeníčkem a Mařenkou – byly to hodné nebo zlobivé děti??? 

Všichni jsme koukali s pusou dokořán, když jsme se dozvěděli, že 

byly zlobivé. A jak to, že byly zlobivé, ptali jsme se sborem. Inu, 

ono to bylo takhle: kradly – loupaly perníček, aniž by se někoho dovolily; lezly na střechu – poškozování cizí 

věci, vandalismus; nepozdravily babku, která jim přišla otevřít - neslušné chování; lhaly – nepřiznaly se ke 

krádeži perníku, ale sváděly to na přírodní živly – vítr; babku strčily do pece – úmyslné zabití a pak utekly. Tak 

to jsme tedy koukali ještě víc!  Já osobně dodávám, že se zákony v této zemi vykládají pokaždé jinak, to už 

občan této země ví, ale kde mohou být ty příčiny? Ano, pokud Jeníček s Mařenkou utekli, tak vyrostli, měli děti 

a jejich děti nyní mohou sedět v našich nejvyšších strukturách a vlastně za nic nemůžou, mají to tam geneticky 

zakódované. Tak to vidíte - když se obrátí pohádka, má to logiku nebo ne?  

A úplně nakonec – byl to krásný výlet, Kunětická hora je velmi pěkné místo a v restauraci „Pod Kuňkou,“ 

moc dobře vaří. Poděkování patří pardubickým přátelům a za rok se tam chystáme znovu. 

Text: B. Klíchová, MěO SDČR Liberec, foto: P. Medvidová 

Dne 14. února 2013 se za pěkného slunečného počasí konaly Zimní sportovní hry pro 

všechny důchodce Královéhradeckého kraje. Uspořádala je Krajská rada  Svazu důchodců 

ČR Královéhradeckého kraje s místní organizací SDČR Nová Paka. Tato organizace má 

velkou zásluhu na jejich uskutečnění ve sportovním areálu v Nové Pace. Her se zúčastnilo 

celkem 106 důchodců z Hradce Králové, Nové Paky, Předměřic, Jaroměře, Náchoda a Skřivan. Soutěžilo se ve 

sjezdu na lyžích, v běhu na lyžích, ve střelbě pukem na branku a v bowlingu v kategoriích podle pohlaví a věku, 

a sice do 70 let a nad 70. Po skončení sportovních klání byli vyhlášeni a odměněni vítězové jednotlivých 

kategorií. Podle ohlasu odcházeli a odjížděli všichni nadmíru spokojeni s tím, že se již těší na další ročník. 

Ing. Sláva Groh, předseda Krajské rady SDČR Královéhradeckého kraje 

Dne 13. února 2013 uspořádala 3. místní organizace Svazu důchodců ČR 

Kladno ve spolupráci s Krajskou radou SDČR Středočeského kraje a Krajskou radou 

seniorů Středočeského kraje v sále hotelu Kladno besedu s europoslancem Ing. 

Vladimírem Remkem, bývalým letcem a československým kosmonautem.  

Uvolnil se ze svých europoslaneckých povinností a závazků a věnoval 

důchodcům Kladna plné dvě hodiny svého drahocenného času, v průběhu kterých 

Beseda s europoslancem Remkem 

Zimní sportovní hry na horách 
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odpovídal na zvídavé, technické, osobní a někdy i „na tělo“ vyslovené dotazy auditoria. V průběhu jeho 

vystoupení by bylo na straně posluchačů slyšet i upadnutí špendlíku, s takovým zájmem všichni sledovali jeho 

odpovědi. Upřímně řečeno, není se ani čemu divit. Vždyť většina přítomných byla svědkem jeho historické cesty 

vesmírem v roce 1978, kdy společně se sovětským kosmonautem Gubarevem strávili na palubě Sojuzu 28 v 

kosmu 7 dní, 22 hodin a 17 minut.  Se zanícením jemu vlastním popisoval Vladimír Remek události, které ho 

přivedly až do kosmické kabiny, jeho vztah k vojenskému letectví, k přípravě letu do vesmíru, výběru posádky, 

až po samotný start, let a přístání.  Na dotaz, které místo naší planety ho při nesčetných obletech zaujalo tak, že 

ho zatoužil osobně navštívit, bez váhání odpověděl, že to je Ohňová Země.  Fascinovaně rovněž sledoval pukání 

ledovců za polárním kruhem. Dnes již známe Vladimíra Remka jako 

europoslance Evropského parlamentu, který tráví velkou část svého 

pracovního života v Bruselu a Strasbourgu. I o náplni této práce se s 

posluchači podělil.  

Na závěr všem trpělivě podepisoval fotografie, provedl zápisy do knih 

organizací a vyfotografoval se.  Čas strávený s bezesporu legendou 

kosmonautiky byl naplněn, a kdo přišel, nelitoval. Přejeme Ing. Remkovi i 

nadále elán a pevné zdraví.  

Text a foto: Miloslav Vajs, tisková komise SDČR 

Vážení přátelé, 

první část fotosoutěže na téma „Podzim v přírodě očima seniorů“ se setkala 

velkým ohlasem, proto se  Krajská rada Svazu důchodců ČR, o.s. Středočeského kraje 

rozhodla, že vyhlásí další pokračování s námětem z přírody. 

Vyhlašujeme fotografickou soutěž „ZIMA V PŘÍRODĚ OČIMA SENIORŮ“ 

1. téma „Zima v přírodě kolem nás“ 

2. téma „Aktivní senioři v zimě“ 

Organizátorem soutěže je Krajská rada Svazu důchodců ČR, o.s. Středočeského kraje se sídlem v Kladně, 

Mostecká 3229, IČ 75068168 

Vyhlášení soutěže: 20. ledna 2013    Konec soutěže:  20. března 2013 

Vyhodnocení a vyhlášení vítězů: do 31. března 2013 

 

Ceny pro vítěze – každé téma bude hodnoceno a odměněno zvlášť:  

Téma „Zima v přírodě kolem nás“ 

1. místo – víkendový pobyt pro 2 osoby v penzionu JISKRA Nové Hutě 

2. místo -  knižní poukázka na nákup knih v knihkupectví Kanzelsberger 

3. místo -  roční předplatné měsíčníku Doba seniorů 

Téma „Aktivní senioři v zimě“ 

1. místo – vítězná fotografie ve formátu A1 v profesionální kvalitě 

2. místo – věcná cena od firmy Nikon 

3. místo – roční předplatné měsíčníku Doba seniorů 

  ZVLÁŠTNÍ CENU mediálního partnera fotosoutěže -  DOBA SENIORŮ - věnuje  šéfredaktor ještě 

vítězům obou témat, a to roční předplatné měsíčníku Doba seniorů a zveřejnění vítězných fotografií v tomto 

měsíčníku 

  Fotografie zasílejte na e-mail adresu fotosoutez.krsdcr@seznam.cz nebo na  nemcova.sdcr@seznam.cz. 

Vždy prosím uveďte předmět – FOTOSOUTĚŽ 2013.  

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

Fotosoutěž „Zima v přírodě očima seniorů“ 
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soutěže. Propozice soutěže a další informace najdete na webových stránkách www.sdcr-stc.estranky.cz.  

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

nálady. 

Za organizátora fotosoutěže: Hana Němcová, předsedkyně Krajské rady SDČR,o.s. Středočeského kraje 

 

Ptáte se:“Jakou mám vlastně paměť?“ 

My Vám odpovíme zdarma či dokonce za 500 Kč! 

Zúčastněte se výzkumu AD Centra ve Vinohradské nemocnici, staňte se českou 

normou, a tím pomůžete zlepšit včasné rozpoznání demence u seniorské populace v ČR.  

Zveme všechny ZDRAVÉ seniory NAD 65 let do výzkumu paměti a dalších poznávacích schopností. 

Jejich orientační zjišťování proběhne během 1 hodiny. Vybraným osobám nabídneme druhé vyšetření 

podrobnějšími neuropsychologickými metodami během 1,5 hodiny za odměnu 500 Kč! 

Pro zařazení do výzkumu je nezbytné splnit následující VSTUPNÍ KRITÉRIA:  

• mateřský jazyk čeština  

• žádné neurologické obtíže (bez epilepsie, bezvědomí, bez vážných úrazů hlavy) 

• psychické zdraví (bez depresí a úzkostí a jejich léčby, bez závislosti na alkoholu nebo drogách).  

V případě zájmu se obracejte na výzkumnou asistentku Renátu Havlovou na telefon 267 162 344 kdykoliv. 

Pokud nám zanecháte zprávu na záznamníku nebo e-mailu adcentrum12@gmail.com, ozveme se Vám.  

AD Centrum Fakultní nemocnice Královské Vinohrady – tým Poradny pro poruchy paměti, Neurologická 

klinika, pavilon K1. www.pcp.lf3.cuni.cz/adcentrum 

 

 

Dne 14. prosince 2012 oslavil dlouholetý člen Krajské rady 

SD ČR Královéhradeckého kraje a zástupce špindlerovské MO SD ČR pan RNDr. Jaroslav Bareš pěkné 75. 

narozeniny. K významnému životnímu jubileu mu přeje celá krajská rada a nejen ta, všechno nejlepší, hlavně 

hodně zdraví a elánu, a aby mu i nadále vytrvala taková svěžest, kterou by mu mohl závidět nejeden mnohem 

mladší důchodce. 

Ing. Groh, předs. Krajské rady SDČR Královéhradeckého kraje 

Dne 10. února 2013 se v obdivuhodné fyzické i duševní svěžesti dožila 

významného životního jubilea (80 let) paní Věra  Markovičová. Je zakládající 

členkou místní organizace Svazu důchodců ČR, která v našem městě vznikla v 

roce 1990.  Od té doby doposud v ní vykonává vzorně funkci hospodářky 

organizace.  

Blahopřeje výbor MO SDČR Mariánské Lázně  

 

Jubilanti v Mariánských Lázních 

Životní jubileum 

Výzva – výzkum paměti 

http://www.sdcr-stc.estranky.cz/
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Pan Karel Lokajíček, dlouholetý předseda MO SDČR v Mariánských 

Lázních, se dne 7. ledna 2013 v neuvěřitelné fyzické a duševní svěžesti dožil 85 

let. Upřímně všichni blahopřejeme.  

Za výbor MO SDČR Mariánské Lázně -  Angelovová (text i foto) 

 

 

Rekreační komise Svazu důchodců České republiky připravila i na r. 2013 

širokou nabídku rekreací a ozdravných pobytů nejen v tuzemsku, ale i v cizině. 

Kromě osvědčených destinací, kam naši členové i jejich přátelé rádi jezdí, jsme 

do nabídky zařadili i několik novinek. Zájemci si mohou vybírat týdenní pobyty 

v hotelu Rejvíz v Jeseníkách, na Šumavě v hotelu Engadin a v hotelu Bohmann, 

v hotelu U Hrocha ve Škrdlovicích nebo v penzionu Kukla na Vysočině, v 

horském hotelu Arnica v Krušných Horách a dalších.  Oblíbené jsou i ozdravné 

pobyty v lázních Luhačovicích, Karlově Studánce, v Libverdě, Františkových 

Lázních či v Jeseníkách. Nově nabízíme i rekreaci v hotelu Hejtman v Chlumu 

u Třeboně, v hotelu Pod Hořicí v Soběšicích, v Parkhotelu v Harrachově – 

Rýžovišti,v penzionu Jiskra Nové Hutě u Vimperka. V nabídce máme i pobyt na 

Slovensku – chata Kožiar Demänovská dolina, v Maďarsku pak  lázně Harkány, 

nebo zájemce zaujme Rakousko – Tamsweg či Itálie – Caorle, také  Chorvatsko a  mnohé další.  

Souhrnnou nabídku jsme uveřejnili i v měsíčníku Doba seniorů. 

Podrobná nabídka s jednotlivými destinacemi, termíny a cenami je zveřejněna také na web stránkách 

www.sdcr.cz a www.sdcr-stc.estranky.cz.  

Rekreační i ozdravné pobyty si můžete objednat také písemně nebo e-mailem, nebo si je přijďte osobně 

zakoupit v kanceláři Svazu důchodců ČR v Praze 3, nám. W. Churchilla 2, č. dv. 337 – 3. patro, tel. 234 462 

082-4, e-mail svazduchodcu@seznam.cz. Vždy v Út a Čt od 14 do 15.30 hod. Můžeme vám nabídku také poslat 

poštou za úhradu, spojte se s našimi organizátorkami, ochotně vše zařídí k 

vaší spokojenosti. 

Protože máme možnost sjednat i další pobyty v tuzemsku i zájezdy do 

ciziny, během měsíce března zveřejníme na shora uvedených web stránkách 

rozšířený seznam nových destinací. 

Členky naší rekreační komise přejí všem zájemcům krásnou 

dovolenou a pohodu. Budeme rádi, když nám také o svých zážitcích 

napíšete pár řádků na e-mail adresu clanky.sdcr@seznam.cz, abychom 

věděli, zda jsme pro vás vše dobře vybrali a zda jste byli na dovolené 

spokojeni. 

Hana Němcová, místopředs. Svazu důchodců ČR 

 

 

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

Číslo 4 připravili členové redakční rady a autoři, kteří odpovídají za obsahovou i jazykovou stránku svých 

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

Nabídka rekreací a ozdravných pobytů na r. 2013 


