
BLAHOPŘEJEME 

V letošním roce oslavili nebo oslaví své „Kulaté“ narozeniny:  

75 let  Benešová Marie, Uherské Hradiště 

75 let  Flašarová Ludmila, Uh. Hradiště 

75 let  Hůlková Zuzana, Míkovice 

75 let  Masaříková Eva, Uh. Hradiště-Mařatice 

75 let  Pečírková Marie, Uh. Hradiště 

75 let  Santlerová Marie, Uh. Hradiště 

75 let  Slavíková Františka, Buchlovice 

75 let  Šrámková Jiřina, Uh. Hradiště 

75 let  Šurmánková Ludmila, Uh. Hradiště 

75 let  Večeřová Zdenka, Uh. Hradiště 

75 let  Vyhlídalová Věra, Uh. Hradiště-Mařatice  

75 let  Zálešáková Iva, Uh. Hradiště 

80 let  Grebeň Antonín, Uh. Hradiště-Mařatice  

80 let  Grebeňová Zdenka, Uh. Hradiště-Mařatice 

80 let  Mařák Oldřich, Osvětimany 

80 let  Nožičková Marie, Uh. Hradiště-Sady 

80 let  Ratajská Marie, Uh. Hradiště  

„Ať se všechna starost zruší, 

ať zavládne pokoj v duši, 
co bolelo, ať se zhojí, 

co těšilo, ať se zdvojí…“ 

Přejeme všem oslavencům pevné zdraví, spokojenost, pohodu 
a stále úsměv na tváři. 

Činnost Klubu důchodců Uherské Hradiště podporují: 
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“Láska k bližnímu, přátelskost a bratrský soucit je trpícímu 
často potřebnější než všechny léky.” 

 
Fjodor Michajlovič Dostojevskij 
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Z NAŠÍ ČINNOSTI 

Výroční členská schůze 

 

První akcí v roce 2013 byla výroční členská schůze, na které 
se zhodnotil uplynulý rok a členové se seznámili s připraveným 
programem na rok 2013. Všichni přítomní si odnesli domů „Plán 
práce“ na rok 2013 a dostali možnost vystoupit v diskuzi. Byl 
zvolen výbor Klubu důchodců, který zajišťuje a organizuje 
veškerou činnost po celý kalendářní rok.  

 
 

AKCE KLUBU DŮCHODCŮ V ROCE 2013 

1. Fašankové odpoledne 

„Pod šable, pod šable aj pod obušky my všecko bereme aj 
plané hrušky…“ 

Na fašankové odpoledne přišli všichni, kteří se rádi baví a 
kteří ctí místní tradice. Smuteční průvod, tvořily převážně členky 
výboru. Letos jej doplnily také členky pěveckého kroužku. Všichni 
jsme společně oplakali a doprovodili „Basu“.  

Našim velkým přáním je, aby si všichni Mikulášské 
odpoledne náležitě užili, a od Mikuláše, čerta a anděla, kteří 
prochází sálem, převzali dárek. Také aby se už vánočně naladili 
a zazpívali si s naším pěveckým sborem vánoční koledy, protože 
v nadcházejících dnech každou z žen čeká předvánoční shon, 
pečení, uklízení, nakupování, balení vánočních dárků a příprava 
štědrovečerního stolu.  

3. Rozloučení se starým rokem 

Předsilvestrovské posezení a zakončení roku 2013 
připravujeme v Sokolovně ve Starém Městě na den 30.12.2013. 
Každý přineste ochutnat vánoční cukroví, ale hlavně obložené 
chlebíčky a jednohubky a třeba něco slaného. Zábava bude taková, 
jakou si ji uděláme…  

Jsme rádi, že neopadá zájem o všechny naše akce a že 
maximální počet členů se zapojuje do činnosti. Již nyní pro Vás 
připravujeme program na rok 2014. Doufáme, že se opět zavděčíme 
a že Váš zájem bude alespoň stejný jako doposud. Přáním výboru je, 
aby to bylo pořád tak, jako v té naší písničce:  

„My hradišťští důchodcové, my se dobře máme,  

na starosti, na nemoci naprosto nedbáme.  

Ref. Scházíme se, tancujeme, chodíme i cvičit, 

pohodu a náladičku nedáme si ničit.„ 
 

PŘÁNÍ 

Protože se blíží Vánoce a konec roku, přejeme všem členům 
klidné a spokojené vánoční svátky a hodně zdraví v novém roce 
2014. 

 

INFORMACE 

S Klubem důchodců Uherské Hradiště spolupracují: 
Město Uherské Hradiště, Krajský úřad ve Zlíně, Dětský 

domov v Uherském Hradišti, mateřské školy v Uherském Hradišti 
a okolí, Senior centrum Uherské Hradiště, Slovácká hudební škola, 
Klub Kultury v Uherském Hradišti a Sokolovna Staré Město. 
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Také jsme si pochutnali na přinesených fašankových 
dobrotách - Božích milostech, koblihách a malých kobližkách 
z různých druhů těst, se kterými se jejich autorky společně vyfotily 
a poté v průběhu odpoledne roznesly ochutnat přítomným. Dobrá 
fašanková nálada a pěkné slovácké písničky, to vše přispělo k tomu, 
že jsme strávili pěkné odpoledne. 
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2. Vítání jara 

Většina z nás jaro miluje, je to překrásný čas, kdy s prvními 
slunečními paprsky, které nás prohřejí, dostáváme lepší náladu 
a jsme k sobě trochu přívětivější a více se na sebe usmíváme. 
V tomto období slavíme také významný křesťanský svátek – 
Velikonoce. Pečeme vnoučatům beránky, barvíme a zdobíme 
vajíčka. My ženy máme jaro a Velikonoce spojené s velkým úklidem. 
Muži zatím shání vrbové proutky, aby z nich upletly sobě a vnukům 
pomlázky.  

Děvčata z výboru oblečená do bílých halenek ozdobených 
žlutými kytičkami roznesla všem účastníkům obložené chlebíčky 
a věneček.  Potom se převlekla do sportovních úborů, aby 
vystoupila ve sportovní skladbě „Na kole“. Děvčata z pěveckého 
kroužku zazpívala pěkné jarní písničky. Úplně nakonec se losovala 
tombola z přinesených dárků a všichni se dobře bavili a opět bylo 
veselo. 

 
 

CO NÁS JEŠTĚ LETOS ČEKÁ? 

1. Martinské posezení 

13.11.2013 se uskuteční v Sokolovně ve St. Městě Martinské 
posezení. Členky výboru připravují program a bude to zase pro 
všechny velké překvapení. Možná ochutnáme i Svatomartinské 
víno. A určitě bude tombola. 

 

 

2. Mikulášské odpoledne 

Mikulášskou besídku plánujeme záměrně na 4. prosince, 
protože naše členky 5.12. v předvečer Mikuláše připravují dárky 
pro svá vnoučata. Snad nebudou proto spěchat, ale budou se bavit. 
Mikulášské odpoledne vždy zpestří pěkné vystoupení dětí z některé 
mateřské nebo základní školy. 
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KONCERTY V ROCE 2013 

S velkým nadšením vždy přijímáme nabídku Slovácké 
hudební školy na jejich abonentní koncerty a koncerty k různým 
příležitostem. Vždy se jedná o mimořádný umělecký zážitek. 
Obdivujeme mladé umělce a velmi jim fandíme. 

Škole přejeme mnoho nadaných žáků. Již teď se těšíme na 
Vánoční koncert. Snad nás pozvou. 

 

 

 

3. Den matek 

Tak jako každoročně i letos jsme se začátkem května sešli 
v Klubu kultury, abychom společně oslavili Den matek. Děti 
z dětského domova pro nás maminky, babičky i prababičky 
připravily milý dárek v podobě písniček a básniček, při kterých 
nejedné z nás ukápla i nějaká ta slzička.  

K bohatému programu přispěly také děti z mateřské školy 
Vésky a taneční skupina aerobiku. Po programu jsme si pochutnali 
na pečeném kuřecím stehnu s rýží od pana Chybíka.  
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Zorganizovali jsme také dva 5-ti denní regenerační pobyty 
v hotelu Oděvák v Piešťanech. První turnus byl v termínu od 19.5. - 
23.5.2013 a druhý od 15.9. - 19.9.2013. Celkem se jich zúčastnilo 88 
členů. Odměnou výboru byla spokojenost všech účastníků.  

 

ZÁJEZDY V ROCE 2013 

Zájezdy patří k oblíbeným akcím Klubu důchodců. V dubnu 
jsme uspořádali zájezd na Floru Olomouc a na Svatý kopeček. 
V měsíci květnu do Kopřivnice a Štramberka. 19.6.2013 se vydal 
obsazený autobus do termálních lázní ve Velkém Mederu na 
Slovensku. V měsíci srpnu jsme navštívili muzeum gobelínů ve 
Valašském Meziříčí, pohankový mlýn v Rožnově a v odpoledních 
hodinách jsme se vydali do Trojanovic a lanovkou vyjeli na 
Pustevny. Zdatnější si udělali vycházku k pískovcové soše 
Radegasta, ostatní si prohlédli útulny Libušín a Maměnku, 
překrásné Jurkovičovy dřevěné stavby, které dýchají historií. 
Bohužel na některý zájezd je tolik zájemců, že je problém všechny 
uspokojit. Členky výboru z toho mají zamotanou hlavu, jak to udělat 
a kde rychle zajistit další autobus. 
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V uherskohradišťské sportovní hale cvičíme Pilates. Věnuje 
se nám akreditovaná cvičitelka a cvičení je přizpůsobeno vyšší 
věkové kategorii. Výsledky se za několik měsíců dostavily. Také 
v Senior centru cvičíme už několik let pod vedením naší členky 
výboru paní Marie Valové. Učíme se zejména správně dýchat 
a využívat pohyb ke stabilizaci zdravotního stavu, uvolnění páteře 
a k dosažení fyzické a psychické rovnováhy. Po cvičení si zajdeme 
popovídat, doplnit tekutiny, případně kalorie, do místní pizzerie 
nebo kavárny. Nezanedbáváme ani nutnou regeneraci. K tomu 
využíváme možnosti tzv. druhé zóny uherskohradišťského 
Aquaparku. Plaveme ve velkém bazénu, posedíme ve Whirpool 
vaně a necháme se masírovat proudem vody. Odvážní jednotlivci 
zajdou i na tobogán. 

 

 
 

Fyzicky zdatnější jedinci vyjeli letos na 2 cyklovýlety po 
trasách vybudovaných v okolí Uherského Hradiště. První trasa 
vedla z Uherského Hradiště do Kostelan, druhá přes Staré Město na 
Velehrad, kde jsme zašli na prohlídku kostela s výkladem a do nově 
vybudovaného mořského akvária u Skanzenu na Modré. 

4. Opékání špekáčků 

V měsíci srpnu, tak jako v předchozích letech, jsme opékali 
klobásy a špekáčky. Akce se uskutečnila 14.8.2013 na hřišti 
v Jarošově. Špekáčky všem moc chutnaly, k tomu si účastníci 
vyslechli vtipy převážně o seniorech a nakonec si zazpívali 
společně s pěveckým sborem při harmonice pana Svobody. 

 
 

5. Oslava 15. výročí založení Klubu důchodců 

25.9.2013 jsme v Klubu kultury oslavili 15. výročí vzniku 
našeho občanského sdružení Klub důchodců, který založilo asi 20 
nadšenců v roce 1998 v Penzionu na Kollárově ulici v Uherském 
Hradišti. Na oslavu přišlo něco přes 200 členů a také jsme přivítali 
vzácné hosty. Ze Zlínského kraje přijela mezi nás členka rady 
Zlínského kraje pro sociální oblast paní Mgr. Taťána Nersesjan, 
z Města Uherské Hradiště přišel starosta pan Květoslav Tichavský 
a místostarosta Ing. Zdeněk Procházka. Přivítali jsme také dvě 
zástupkyně ze sociálního odboru města.  
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Účastníci zhlédli bohatý program sestavený z písniček, 
mluveného slova a také nám zahrála cimbálová muzika Lintava 
a zatančil folklorní soubor Handrlák z Kunovic. Celým odpoledním 
programem nás provázel zkušený konferenciér z Klubu kultury. 
Oslava byla velmi zdařilá a všichni odcházeli domů maximálně 
spokojeni. Přijela také televize Slovácko a tak jsme měli možnost 
zhlédnout záznam z této akce i v televizi. 

 
 

6. Beseda k výročí příchodu Cyrila a Metoděje na Moravu  

16.10.2013 jsme se sešli v zasedací místnosti na Palackého 
náměstí na besedě k výročí 1150 let příchodu Cyrila a Metoděje na 
Moravu. Vyslechli jsme velmi zajímavé povídání paní Dobošové, 
která s námi byla již na památníku Velká Morava ve St. Městě 
a v Sadech, a kdo ji znáte, určitě víte, že její vědomosti a znalosti 
tohoto období jsou veliké. Dokáže nádherně vyprávět a také 
i odpovědět na různé dotazy.  

 

 

 

7. Návštěva divadelních představení 

Na opakované přání členů Klubu důchodců zajistila 
předsedkyně divadelní a operní představení mimo Uherské 
Hradiště, neboť většina členů divadlo v Uherském Hradiště 
navštěvuje pravidelně, a to na večerní nebo seniorské předplatné. 
V měsíci dubnu jsme v Brně zhlédli operu La Traviatta, 25.10.2013 
jsme navštívili muzikál Čarodějky z Eastwicku.  

 

CVIČENÍ, REGENERACE A POHYBOVÉ AKTIVITY 

Již víme, jak vyzrát na svůj věk - pravidelně cvičíme, plaveme 
a jezdíme na kole. Našim cílem však nejsou sportovní výkony, ale 
osobní fyzická a psychická zdatnost a tím navazující soběstačnost. 
Organizované pravidelné cvičení, plavání a regenerace organismu 
provádíme letos v rámci projektu „Zdravé, aktivní a důstojné stáří“, 
na který jsme v letošním roce obdrželi příspěvek ze Sociálního 
fondu Zlínského kraje. Věříme, že každopádně poslouží dobré věci. 
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