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Vážení přátelé,
váhal jsem, jestli mám článeček s touto tématikou vůbec psát, protože

hodnotit dokument s názvem Národní program přípravy na stárnutí na ob-
dobí let 2008 až 2012 zřejmě nenáleží takovým organizacím, jako je ta naše
– tento dokument přijala vláda a vláda ho také bude hodnotit.

POZVÁNKA
na členskou schůzi Městské organizace Svazu důchodců,

která se koná v úterý 10. března 2009 ve 14 hodin
v sále Břetislava Bakaly.

V kulturním programu vystoupí taneční soubor studentek středních škol.

Součástí schůze bude přednáška Trénování paměti,
přednáší Mgr. Miroslava Dohnalová.

Zve výbor MO SD

DEMYSTIFIKACE
„JULÍNKOVNÉHO“

(Pokračování na straně 2)

Protože má v současné době po-
někud jiné starosti (přímo evropské-
ho, ne-li celosvětového významu)
a zájem o seniory nepatří mezi její
priority (jak je zřejmé z jejího jedná-
ní a konání), řekl jsem si, že takové
malé soukromé hodnocení přece je-
nom udělám a se čtenáři Brněnské-
ho seniora se o ně podělím. Celý do-
kument je k vidění na stránkách
Ministerstva práce a sociálních věcí
(www.mpsv.cz). Veškeré použité ci-
tace jsou právě z těchto stránek. Do-
kument stanovil cíle a opatření, kte-
rá je potřeba přijmout v konkrétních
oblastech stárnutí a sociálních
změn. Cílem je zajistit, aby dílčí po-
litiky reagovaly na potřeby a problé-
my starších lidí. Dokument vychází
z předpokladu, že je nezbytné zamě-
řit se na aktivní stárnutí, prostředí
a komunity vstřícné ke stárnutí,
zlepšení zdraví a zdravotní péče ve
stáří, podporu rodiny a pečovatelů,
podporu participace na životě spo-
lečnosti a ochranu lidských práv.
Jednou z nejzásadnějších otázek při
přípravě společnosti na stárnutí je
zabránění diskriminace na základě
věku. Je proto nutno poukázat na
potenciál, přínos a roli starších lidí
nejen v rodině, ale i v ekonomice

a celé společnosti. Tolik citace, nyní
volný výběr témat. V tomto progra-
mu je 9 kapitol, které pojednávají
o různých oblastech života seniorů:
pochopitelně o zdraví, o bydlení,
o vzdělávání, o prostředí, které je
vstřícné ke stárnutí, o rodině, o dis-
kriminaci seniorů. Úvodní kapitola
končí odstavečkem, který si dovolím
ocitovat doslova: „Kvalita života ve
stáří je hodnota a průřezové téma,
které přesahuje hranice administra-
tivních kompetencí a úrovní veřejné
správy. Vyžaduje ucelený a kom-
plexní přístup a spolupráci napříč
sektory společnosti. Vyžaduje stra-
tegické partnerství vlády a samo-
správy k naplnění závazku vyšší kva-
lity života ve stáří. Měli bychom si

ÚVODNÍ SLOVO

Zavedení poplatků ve zdravotnic-
tví je protiústavní podle článku 31
Základní listiny práv a svobod, pře-
jaté ústavním řádem ČR. Ve snaze
toto kritérium obejít přičlenil minis-
tr Julínek k pojmu „poplatky“ pří-
vlastek „regulační“, čímž obelstil 8
soudců Ústavního soudu, na rozdíl
od zbývajících 7 soudců, kteří jeho
snahu prohlédli a „regulační poplat-
ky“ prohlásili za protiústavní. Převa-
hou jednoho soudce byla však tato
skutečnost přehlasována, poplatky
byly zavedeny, ale dosavadní zkuše-
nost s nimi prokázala jejich věcnou,
a tím i právní neobhajitelnost!

Ordinace u lékařů se „regulačně“
vyprazdňovat nezačaly a počty paci-
entů v nemocnicích se nesnížily,
spíše naopak. Údajnému plýtvání
s léky, které jsou hrazeny pacien-
tem, poplatky zabránit nemohou,
neboť jsou v tomto případě funkčně
neúčinné. U léků na recept pacient
svým poplatkem platí „trestné“ za
lékaře, který léky „plýtvá“ a zbyteč-
ně je předepisuje, za což by měl být
postižen on, nikoliv pacient! Poplat-
ky jsou navíc bezpracným ziskem
v dobře prosperujících lékárnách,
jejichž počet v ČR se po roce 1989
více než zdvojnásobil! Kdo by pod-
nikal v oboru, který je neziskový, ba
až ztrátový?

Skutečný úmysl přidat ke 37 mili-
ardám Kč, ladem ležícím ve zdravot-
ních pojišťovnách, další miliardy
z vybraných poplatků, odhalil sám
ministr Julínek, který v poslední
době při každé zmínce o nich si po-
chvaluje jejich přínos, ale o jejich
(neexistujícím) regulačním účinku
se již nezmiňuje! Tím nepřímo dává

(Pokračování na straně 2)
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Uveřejňujeme několik snímků z jednání Krajské rady Svazu důchodců 29.1.2009.

(Dokončení ze strany 1)

ÚVODNÍ SLOVO

všichni společně položit otázku,
jaké chceme stáří pro sebe a pro své
rodiče a co je nezbytné k naplnění
naší představy učinit. Téma stárnutí
populace a kvality života ve stáří se
týká nás všech“. Nechci a ani nemo-
hu hodnotit jednotlivé kapitoly.
Pouze z mého pohledu a pohledu
seniorů, se kterými jsem poměrně
dost ve styku, se jeví opatření vlády
v oblasti zdravotnictví,  sociální
péče, bydlení (regulační poplatky u
lékařů a v lékárnách, snižování do-
tací na sociální péči, nezájem o při-
jatelné bydlení, o nájemné, o malo-
metrážní byty apod.) jako opatření
spíše protiprogramová, jako opatře-
ní, která podstatně snižují životní
úroveň seniorů, jejich ekonomické
postavení ve společnosti. Vím, že
vždy nejde mluvit jenom o penězích,
ale v současnosti se bez nich neobe-
jdeme ani v životě normálním ani
v životě celospolečenském, při za-
pojování seniorů do různých aktivit
vzdělávacích, při využívání volného
času aj. V této oblasti je potřeba se
pochvalně zmínit o místních a měst-
ských úřadech, o úřadech měst-
ských částí v městě Brně, o někte-
rých politických stranách,
občanských sdruženích a nadacích,
kteří seniorské aktivity podporují
třeba jenom tím, že za nepatrný pe-
níz poskytnou prostory pro setkání

seniorů a pro jejich různé akce. Pod-
le Programu mají tyto složky a orga-
nizace spolupracovat na jeho plnění
– budiž jim za to veliký dík. Podle
mého je ale ještě nedostatkem to, že
tyto složky a organizace velmi málo
spolupracují, neví jeden o druhém,
levice neví, co dělá pravice (míněny
jsou opravdu části lidského těla). Sa-
mostatné hodnocení by si zasluho-
vala i oblast přístupu společnosti
k seniorům. Sdělovací prostředky
(a to nejen tzv. bulvární) buď o seni-
orech nemluví vůbec – to v lepším
případě – nebo o nich referují v ne
příliš příznivém světle. Jako velmi
špatný příklad může být i nedávné
vyjádření vysokého pracovníka Mi-
nisterstva zdravotnictví o tom, jak
senioři raději utrácejí svoje peníze

(Dokončení ze strany 1)

za pravdu těm 7 soudcům Ústavní-
ho soudu, kteří protiústavnost po-
platků odhalili a jejich regulační
účinek odmítli.

Jediným oprávněným opatřením,
které mělo být zavedeno již dávno,
je platba 60 Kč za dny hospitalizace,
neboť zdravotním pojištěním si pa-
cient připlácí na svoji léčbu, nikoliv
na svoje zaopatření během hospita-
lizace! S odhlédnutím od této sku-
tečnosti se vnucuje a přetrvává otáz-
ka: co vlastně „regulační poplatky“
regulují, jaký účel ve skutečnosti
plní a zda občan v tomto případě se
může domáhat svého ústavního prá-
va?                                               Redakce

DEMYSTIFIKACE
„JULÍNKOVNÉHO“

za alkohol a cigarety nebo vysokého
církevního hodnostáře o třiceti stří-
brných v souvislosti s poplatky u lé-
kaře. Tito lidé žijí zřejmě v úplně
jiné rovině a vůbec neznají situaci
„tam dole“. Po, dá se říci poctivém,
pročtení třiceti jedné stránky celého
Národního programu jsem tak nějak
dospěl k názoru, že jsou v něm věci
a úkoly pro seniory velmi dobře na-
stavené, ale zatím je, z našeho po-
hledu, plněn pouze orgány samo-
správy a občanskými a seniorskými
organizacemi. Podle toho, jaká
opatření a zákony navrhují a přijí-
mají naše ústavní orgány si myslím,
že je to Program přijatý jinou vládou
a pro jiný stát než Českou republiku.

František Špaček
předseda MO SD
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KDE VZÍT NA „JULÍNKOVNÉ“?

Předem děkuji za Brněnského seniora,
který odráží problémy a situaci našeho seni-
orského žití ve dvoumilionové komunitě
v Česku. Pokud jsme pracovali, platili daně a
sociální i zdravotní pojištění, byla to samozřej-
most. Nyní, když chceme žít z nastřádaných
prostředků, zjišťujeme, že jsou reprivatizová-
ny a nám zbývá jen si povzdechnout. Že podle
Julínka a Cikrta zneužíváme lékařskou péči,
mne vyvedlo z míry! Honba za penězi se stala
hlavním motivem, neboť co si neurveš, to ne-
máš (Kožený, Krejčíř, Berdych aj.). Bát se ne-
musíš, neb soudy v tomto století to nedořeší!

Kam se poděla pravda, láska, slušnost, soli-
darita, ohleduplnost vůči potřebnému a i sa-
motné právo je jaksi za bukem. Opravdu ne-
radostný pohled, pojmenujeme-li věci
pravými jmény: nehorázné ceny, nemravné
platy, bankovní zlodějiny, vyděračství ob-
chodních řetězců, korupce, průtahy soudů, ši-
kana úřadů – jak dlouho to ještě bude trvat? Na
to vše naši politici zapomenout již 24 hodin po
volbách. Proto nebudeme trpět hluchotou
a nic nedáme na jejich sliby před volbami!

Za hlavní příčinu považuji sobectví, závist
a nedostatek etiky v chování se k sobě navzá-
jem. Tyto jevy jsou podporovány na všech
úrovních této společnosti, vedením státu po-
čínaje a rodinami konče. Doufám však v ro-
zum i v pár facek od přírody, což by mohlo vrá-
tit to neutěšené do přijatelných mezí. Fandím
každému slušnému člověku, který přispěje k
tomu lepšímu a nám starším k důstojnému
dožití. Dík za časopis Brněnský senior.

Radu jsem našla v deníku Právo z 22. 1.
2009, kde náměstek ministra zdravotnic-
tví Marek Šnajdr uvádí objev hodný jeho
geniality. U důchodců v něm nalézá velké
rezervy pro platbu „julínkovného“ v od-
řeknutí si alkoholu a tabáku. Zapomněl
ale na mne – nekuřačku, nemající ani na
pivo, když s důchodem 7 400 Kč a zapla-
cení zájmu 1 pokojového bytu včetně po-
platků mi zůstane 1 800 Kč na pokrytí
všech mých životních potřeb. Výměnu za
garsonku mi majitel domu nepovolí, na

Z DOPISŮ NAŠICH ČTENÁŘŮ          Z DOPISŮ NAŠICH ČTENÁŘŮ          Z DOPISŮ NAŠICH ČTENÁŘŮ

Odpověď na tento dopis
Obdrželi jsme od Vás předvánoční po-

zdrav s uznáním našich snah kolem Br-
něnského seniora, za což Vám upřímně
děkujeme a jsme rádi, že tento dvoumě-

mohou politikům usadit se do dobře
placených křesel!

K tomu, co tak výstižně popisujete,
dovolujeme si uvést, že to společné na
tom všem, co se nám nelíbí a nás trápí,
je stále se prohlubující relativizace až
absence všech tradičních hodnot mo-
rálních, které byly samozřejmostí našim
generacím předchozím.

Slovenský politolog J. Selucký sledu-
je dění na Slovensku, v Evropě i na ce-
lém světě a extrapoluje vše, co pod se-
bou vidí, k časovým horizontům, k nimž
se blížíme. Kniha, kterou o tom napsal,
má výstižný titul: „Dálnica do pekla …!“
Na přednáškách konference „Fórum
2001“ zvedl kanadský politolog v závěru
své přednášky větu: „Civilizace, která
nestojí plně opřená o dva základní pilí-
ře – duchovně-kulturních hodnot
a hodnot morálních, ta civilizace smě-
řuje do pekla!“ Že by ten kanadský a slo-
venský politolog se na tom „pekle“ do-
mluvili, je více než nepravděpodobné!

penzion nemám a s bezdomovectvím
jsem se zatím nesmířila.

Proto na rozšíření tohoto celosvětově
bezkonkurenčního objevu Marka Šnajdra
na všechny důchodce, přežívající na hra-
ně své životní existence, pracuji ve výzku-
mu dalších svých možností v odříkání si
např. chleba, housek, masa k bramborám
i bez nich nikoliv dvakrát, ale jen jednou
v týdnu, s přísným zákazem zeleniny
i ovoce a koneckonců zuby lze si důklad-
ně vyčistit i bez zubní pasty. Na záchodě
hodlám po vzoru domorodců ve Srí Lan-
ce umístit nádobu s vodou, která je zdar-
ma, namísto toaletního papíru atd. Vý-
slednou závěrečnou výzkumnou zprávu
hodlám zveřejnit a Ministerstvu zdravot-
nictví ji poskytnout bezplatně.

Protože v pokrývání potřeb rezortu
zdravotnictví, s nedotknutelnou rezervou
několika desítek miliard Kč ve zdravot-
ních pojišťovnách pro účely nám nezná-
mé, se proklamuje vzájemná sociální soli-
darita všech nás občanů, naplňuje mne
vnitřním uspokojením, že svými úspora-
mi zprošťuji plateb zdravotního pojištění
ty bohaté a nejbohatší, včetně 14 tisíc na-
šich multimilionářů. Jenom mi stále vrtá
hlavou otázka, zda Marek Šnajdr mou, vše
si odříkající metodou, též takto solidárně
podporuje ty nejbohatší, nebo zda já,
s ohledem na jeho příjem, podporuji tím
i jeho. Kdo to ví, ať mi na to odpoví!

Důchodkyně z Brna

Uveřejňujeme několik snímků z jednání Krajské rady Svazu důchodců 29.1.2009.

síčník dokáže oslovit, což je naším přá-
ním. Rádi bychom „zmobilizovali“ co nej-
větší počet našich seniorů k zapojení se do
života naší společnosti alespoň tím, že po
Vašem vzoru se budou obracet na naše
zástupce a politiky vůbec, se vším, co se
nám nelíbí a co bychom si přáli.

Není třeba se zapojovat do všech
možných funkcí, ale je nutno sledovat
dění v našem státě, pružně na to reago-
vat a v co největším počtu se zúčastňo-
vat voleb, v nichž dáme své hlasy těm,
kteří pro nás něco udělají, bez ohledu na
předvolební sliby, z nichž zůstanou jen
ty naše chyby, pokud budeme stranou
všeho, co se kolem nás děje a k volbám
nepůjdeme! Je smutným obrazem naší
společnosti, že její vztah k nám, dříve
narozeným, nevychází z respektu a při-
rozeného uznání zásluh těch, kteří při-
spěli k vytvoření toho všeho, co tato spo-
lečnost dnes rozvíjí, ale pouze
pragmaticky bere seniory na vědomí jen
jako volební potenciál, jímž senioři po-
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   PR Á V N Í  P O R A D N A SD BRNO      PR Á V N Í  P O R A D N A SD BRNO   

POJEDNÁNÍ O TOM, JAK SE ORIENTOVAT V NAŠEM PRÁVNÍM SYSTÉMU

A JAK SE EFEKTIVNĚ DOVOLÁVAT SPRAVEDLNOSTI

     (První část)

Stále větší počet našich seniorů
má pocit, že nemohou u našich
právních či správních orgánů do-
sáhnout spravedlivého řešení svých
oprávněných nároků. Jsou stále více
vtahováni do odvolacích řízení
a ztrácejí důvěru jak v soudní orgá-
ny, tak i v rozhodování různých or-
gánů státní moci.

Převážná část lidí ztratila schop-
nost orientovat se v právním systému,
který by jim zaručoval právo na spra-
vedlivé řešení jejich požadavků,
ochranu jejich osobnosti i majetku
i ztrátu víry, že kdo je poctivý a mrav-
ní, bude vždy ochráněn před nepo-
ctivci, šejdíři a neurvalci. Začíná pře-
vládat názor, že v této době se daří jen
těm, kteří nedodržují právo a morální
normy – že těm patří dnešek.

Racionální jádro těchto názorů se
opírá o dva základní argumenty:
a) nepřehlednost zákonů,
b) obecné nerespektování morálních
a mravních norem.

Vychází se z těchto skutečností:
např. občanský zákoník – jako základ-
ní právní norma – byl od roku 1990 do
roku 2008 již novelizován 47 ×, občan-
ský soudní řád za tutéž dobu 74 × (!)
a k tomu je nutno dodat, že zpravidla
každý zákon je doplněn prováděcí vy-
hláškou či Směrnicí – vedle toho exis-
tuje řada usnesení správních kraj-
ských a místních orgánů v podobě
vyhlášek (ve Francii platí občanský
zákoník v podstatě od dob Napoleona;
v sousedním Rakousku starý Říšský
zákoník z doby Habsburků).

Zákonodárné orgány se snaží v tom
učinit jasno, a proto vydávají k zpřes-
nění zákonných rozhodnutí judikáty.
Ještě je nutno dodat, že zákonodárné
sbory ročně přijímají cca 300 až 500
zákonů (někdy i více) a rčení, že
máme zde právní džungli, není dale-
ko od pravdy.

Vzniká tedy problém, jak se v tako-
véto právní „nepřehlednosti“ oriento-
vat. Lze se domnívat, že jsou určité
cesty, jak se postupně dopracovat po-
stupů, jimiž by bylo možno dosáh-
nout jisté orientace a pro laika základ-

ního pochopení fungování stávajícího
právního systému.

V každém demokratickém stát-
ním útvaru je základním právním
dokumentem ústava. Tomuto fun-
damentálnímu zákonu musí odpo-
vídat veškerá další zákonná opatře-
ní, tzn. že zákonná norma nesmí být
v rozporu se základními ústavními
články. Všechna zákonná opatření,
která se dostávají do rozporu s ústa-
vou, jsou nezákonná.

Neoddělitelnou součástí naší
ústavy je Listina základních práv
a svobod (zákon č. 2/1993 Sb.). Tato
Listina základních práv a svobod
(dále jen Listina) není specialitou
našeho ústavního pořádku, ale je
nedílnou součástí všech evropských
ústav. O důležitosti jejího významu
svědčí zřízení a fungování Štrasbur-
ského soudního dvora pro dodržová-
ní lidských práv a svobod. Tak jako
jsou nám v současnosti prezentovány

informace o Lisabonské smlouvě
(v podstatě návrhu evropské ústavy)
a drtivá většina lidí o ní mnoho neví,
tak i naše seniorská veřejnost není do-
statečně informována o obsahu a zá-
kladních právech, jež jsou zahrnuta
v Listině základních práv a svobod
(a někdy lze dokonce mít dojem, že
záměrně), aby se veřejnost svých práv
oprávněně nedomáhala. Práva v Listi-
ně zakotvená mají ústavní pravomoc!

Dospěl jsem k názoru, že seznáme-
ní se základními ústavními právy
a povinnostmi umožní naší seniorské
veřejnosti znát svá ústavní práva
a také je využívat. Má-li člověk dosáh-
nout svých práv, pak by měl také vě-
dět, jak jich dosáhnout a které právní
normy mu to dovolují.

Proto se redakce Brněnského senio-
ra rozhodla postupně objasňovat vy-
brané články z Listiny, které by napo-
mohly našim čtenářům překonávat
skepsi a ztrátu důvěry v náš právní řád.

Listina základních práv a svobod (zák. č. 2/1993 Sb.)
obsahuje celkem 47 článků, a to v následujícím pořadí:
Preambule

Hlava první – Obecná ustanovení a články 1-4

Hlava druhá– Lidská práva a základní svobody

Oddíl první – základní lidská práva a svobody – články 5-16

Oddíl druhý – politická práva – články 17-23

Hlava třetí – Práva národnostních etnických skupin – články 24-25

Hlava čtvrtá – Hospodářská, sociální a kulturní práva – články 26-35

Hlava pátá – Právo na soudní a jinou právní ochranu – články 36-40

Hlava šestá – Ustanovení společná – články 41-44

V následujících číslech Brněnské-
ho seniora budou publikovány ony
články z Listiny, které budou
odrážet ta práva, která jsou nejčas-
těji nedodržována a návod, jak
se těchto ústavních práv a jakými

UPOZORNĚNÍ
NA ZMĚNU TERMÍNU PRÁVNÍ PORADNY

Od 1. března 2009 bude právní poradna na Běhounské ulici
vždy v pondělí od 13 do 16 hodin, v úterý od 9 do 13 hodin.

Tato změna platí od 1. března 2009.

cestami je možno se jich domáhat.
Rovněž tak i budou publikovány

další potřebné právní materiály, kte-
ré jsou potřebné pro praktické po-
třeby seniorské veřejnosti.

JUDr. Karel Neveselý
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Zájezdy v roce 2009

I v letošním roce chceme vytvořit pro naše členy a jejich rodinné přísluš-
níky co nejlepší podmínky pro zájezdy, exkurze a podobné volnočasové ak-
tivity. Proto jsme v loňském roce uspořádali anketu, které zájezdy by se vám
nejvíce líbily a podle toho se při výběru řídili.

Předkládáme vám její vyhodnocení.

Z anketních lístků otištěných v časopi-
se Senior bylo vyplněných odevzdáno 57.
Vaše představy dopadly takto:

1. Vídeňský les – pro 43 respondentů,
2. Praha neznámá 28,
3. Karlštejn, Křivoklát 26,
4. Slovensko - Miskolc (2 dny) 21,
5. Šumava 20, Praha – Vinohradské

divadlo 20,
6. Adršpach, Klodsko, Jeseník 19; Vídeň

– předvánoční 19; Orlické Hory 19;
7. Praha – divadlo a Fata Morgána 19,
8. Mosomagyárovár 16, Ostrava 16,

Vysočina 16,
9. Konopiště 15, Třeboň 15,

10. Polský Těšín 14,
11. Bratislava – Děvín 12,
12. Poysdorf, Valtice 10, Valašské krá-

lovství 10,
13. Znojmo 9, Moravské Slovácko 9,

Dukovany 9, Dunajská streda 9,
14. Ivančice 8,
15. Zlín 6,
16. Zubří, Kunštát 4.

Ty návrhy na zájezdy, které postrádá-
te, nedostaly ani jeden hlas. Navrhova-
ný a vámi preferovaný den je středa
a čtvrtek. V řadě anketních lístků se ob-
jevily i další návrhy, např. kraj kolem říč-
ky Střely, Manětín, Rabšle nebo zajistit
5-7 denní rekreační pobyt, návštěva di-
vadelního představení v Bratislavě
apod. Za všechny náměty děkujeme.
Děkujeme i za milá slova, která jste ně-
kteří připojili. Se všemi návrhy budeme
pracovat a snažit se uspokojit co nejvíce
z vás, i když sami vidíte, že zájmy a přání
jsou rozdílná. Nejvíce z vás by si přálo
navštívit Vídeňský les. Zatím nemáme
pro tento zájezd vhodného průvodce,
protože v loňském roce 2 průvodci
skončili svoji činnost. Proto prosíme
pána nebo paní, který nám v anketním
lístku napsal, že by mohl provést Vídní,
aby se přihlásil. Bohužel, podpis jsme
nevyluštili. Stejně tak hledáme další zá-
jemce ochotné organizovat zájezdy Sva-
zu důchodců.

Realizace zájezdů v roce 2009

S končícím rokem se zdálo, že nebudeme mít nikoho, který by pro vás zájezdy orga-
nizoval. Jsme moc rádi, že se nám přihlásila paní ing. Milena Leichmanová, která má
s organizováním zájezdů velké zkušenosti a je ochotná několik zájezdů pro vás připra-
vit. Představujeme vám, které vybrala z vašich námětů.

Květen: Praha neznámá – zámek Trója, pražské zahrady, Lány – uctění památky Char-
lotty Masarykové, Průhonice – kvetoucí rododendrony a azalky.

Září/říjen: Bratislava, jak ji neznáte, Gabčíkovo-Nagyamáros, okružní cesta po Dunaji.

Říjen: Dukovany-elektrárna, vodní elektrárna Dalešice, zámek Jaroměřice nad Rokytnou.

Jedním z uvažovaných zájezdů je i Český ráj (Turnov, Hrubá skála, Sedmihorky, Jičín).

Konkrétní informace budou zveřejněny v Senioru v dubnu, kdy se budou zájezdy prodávat.

  
Těm, kteří nebudou uspokojeni nabídkou našeho Svazu důchodců, jsme dohodli

možnost připojit se k pěkným exkurzím a zájezdům, které organizuje Muzejní
a vlastivědná společnost, o. s. Brno – Solniční 12. Našim členům chceme na zájezdy
přispět. Nabídky této společnosti si můžete vyzvednout nebo prostudovat na Bě-
hounské 17 nebo se obrátit přímo na adresu: Muzejní a vlastivědná společnost, o. s.
Brno – Solniční 12, 3. poschodí, PSČ 602 00, tel. 542210388, exkurze 542212614,
e-mail: mvsbrno@seznam.cz.

Z bohaté nabídky této společnosti uvádíme jen ukázky některých, které jste i vy
označili v anketě za vhodné, i když ne úplně totožné.
25. 4. 2009 - Vídeň z ptačí perspektivy, cena 390 Kč.
26. 4. 2009 - Císařovna Sissi – legenda a realita, cena 395 Kč.
2. 5. 2009 - Za svatým Prokopem a na místa, odkud je Praha nejkrásnější, cena 460 Kč.
23. 5. 2009 - Ostrava historická i průmyslová, cena 540 Kč.
26. 10. 2009 - Vídeň – za poklady vídeňských muzeí a galerií, cena 390 Kč.

Nabídka je opravdu bohatá, vybrat si může každý. Všem zájemcům o poznávání
krás a zajímavostí nejen naší vlasti přejeme hodně pěkných zážitků.

Paní ing. Svitáková nám poskytla
svoje poznatky.

Ač jsme senioři, někteří o dvou ber-
lích, zájezdy bývají dobrodružstvím.
Vstupujeme do hlubokého podzemí
Mladečských jeskyní pod vrchem Tře-
sín rovnou do Dómu mrtvých s ohniš-
těm, lebkou a kostmi pravěkých zví-
řat, jimiž se před třemi desítkami
tisíců let živili lidé kromagnonští. Je-
jich nalezené kosti jsou teď v Olo-
mouckém muzeu. I do netopýrky
a dalších už méně strašidelných jesky-
ní vstupujeme se sevřeným srdcem.
Hnědožluté kry devonského vápence
rozpraskané vodou Moravy se na nás
hrozí zřítit ze všech stran. Naštěstí
střeží statiku elektronické přístroje.
V Chrámu Přírody, Panenské a v dal-
ších jeskyních drobné i obří stalagmi-
ty. Betlém, Pastýř s ovcemi, Čaroděj-
nice a největší vápencová Mumie.
V mohelnickém muzeu si prohlížíme
loštické poháry z okolí se záhadnými
oušky kolem celého hrdla. Dostaly se
odtud do Holandska. V muzeu je znak
města, do jehož obrysu nestačili míst-
ní Němci zatloukat železné, stříbrné
a zlaté hřeby na podporu válečných
výdajů, prohraná válka mezitím skon-
čila. Zamýšlíme se odsunem. Ti lidé
přeci hajlovali, chtěli domů do Říše.
Jenže co tahle malá holčička na foto-
grafii nesoucí babičce do vlaku stolič-
ku?

Šťastnou náhodou byla v muzejní
zahradě výstava soch Olbrama Zoub-
ka – těla vychrtlá a drsná jako ty jesky-
ně. Na první pohled se nám nelíbily.
Názor některých účastnic – ten v živo-
tě nahou ženskou neviděl. Ale my,
co se na Zvěstování a další postavy dí-
váme déle, vidíme, že jsou krásné.

Domů si tentokrát vezeme ze zájez-
du měsíční kameny z prodejny suve-
nýrů a voňavé syrečky z muzea tvarůž-
ků. V podvečer jsme doma v Bystrci.
Potlesk pro řidiče, že nás zdravě do-
vezl a organizátoru zájezdu a předse-
dovi klubu seniorů Vladimíru Rajské-
mu.

Z DOPISU  NAŠÍ ČTENÁŘKY

C e s t u j e m eC e s t u j e m eC e s t u j e m eC e s t u j e m eC e s t u j e m e

z a  z a  z a  z a  z a  poznánímpoznánímpoznánímpoznánímpoznáním



SENIOR str. 6

ZZZZZEEEEE     ŽIVOTAŽIVOTAŽIVOTAŽIVOTAŽIVOTA     MÍSTNÍCHMÍSTNÍCHMÍSTNÍCHMÍSTNÍCHMÍSTNÍCH     KLUBŮKLUBŮKLUBŮKLUBŮKLUBŮ Sestavil Jan KlimešSestavil Jan KlimešSestavil Jan KlimešSestavil Jan KlimešSestavil Jan Klimeš

(Pokračování na str. 7)

Většina našich klubů hodnotila
svoji dosavadní činnost a stanovila
si program na další období.

Začínáme v Líšni – jak píše před-
sedkyně paní Blanka Tuscherová.
Činnost klubu má pravidelný pro-
voz. V úterý klubová setkání, středeč-
ní odpoledne patří zájemcům o vy-
cházky, ve čtvrtek je zdravotní cvičení
a v pátek plavání. V minulém roce na-
vštívili 6 divadelních představení,
uspořádali 5 přednášek a besed. Zajis-
tili 7 vlastních zájezdů pro seniory.
Zúčastnili se akce Brněnské dny pro
zdraví a oslavili masopust se ZŠ Ma-
sarova. Potěšit a zazpívat jim přišly
soubory Stará Líšeň, soubor Líšňáček,
žáci ZŠ Holzova a ZŠ Horníkova a ky-
tarová skupina hudebníků. Aktivně se
zúčastnili oslav 450. výročí povýšení
Líšně na městečko. Oslavy jubilantů
byly každé pololetí v Dělnickém domě
za účasti starosty Mgr. Janiština, mís-
tostarosty V. Košuliče a vedoucí soci-
álního odboru A. Spišákové. Uspořá-
dali Mikulášskou zábavu s nadílkou a
vánoční besídku. Jako vždy uzavírali
rok na Silvestra známým pochodem
v Mariánském údolí. Zorganizovali dvě
sbírky šatstva pro Domov pro matky
s dětmi – ulice Heyrovského v Bystrci.
Závěrem vyslovuje dík za umožnění své
rozmanité činnosti klubu, kteří jim po-
máhají realizovat: MČ Brno-Líšeň, KCL
Kotlanka, ZŠ Holzova, všem souborům
a dalším a též ochotným členům výbo-
ru KD Líšeň. V Líšeňských novinách byl
uveden termínový program akcí na prv-
ní pololetí 2009. Tak, milí Líšňáci, hezky
se bavte a dále pokračujte ve své úspěš-
né činnosti.

          
Předsedkyně Klubu seniorů ve

Slatině paní Jarka Pešová ve své
zprávě hodnotí práci Rady klubu.
Jmenovitě uvádí členy na přípravě
akcí. V současné době mají 110 členů
klubu. Organizují besedy u čaje,
s hudbou a tancem, pěvecké kroužky
a zájezdy. Na ozdravné zájezdy do Ča-
lova jezdí každý měsíc. Loni to bylo
osmkrát. Zájezd uskutečnili do Křeno-
va a Litomyšle, Baťův kanál, Buchlov
a též Velehrad. Také byli v Lošticích
na tvarůžkách a v Petrově, v Rybářské
baště ve Strachotíně a samozřejmě
popíjeli burčák a ochutnávali rybí

speciality. Na besedách se zástupci
městské a státní policie vyslechli rady
pro účastníky silničního provozu. Po
skupinách byli na společných dovole-
ných na Vysočině a ve Španělsku.
Dvakrát byli ve školce si pohrát s dět-
mi a přinesli jim sladkosti a ony zase
přinesly na oplátku své výtvory ke Dni
matek. Jako každé Vánoce přišly udě-
lat radost svým vystoupením. Také

byli dvakrát ve Fantasii, kde paní uči-
telky pro ně připravily práci pro do-
vedné ruce. Velmi kladně hodnotili
práci učitelek. Závěrem paní Pešová
vyslovuje poděkování slatinské radni-
ci, zvláště panu starostovi Navrátilovi,
za finanční příspěvek a také za to, že
občas přijde na schůzky klubu a pře-
dá informace o problémech Slatiny
a vyslechne připomínky důchodců.

          
Klub seniorů v Kohoutovicích za-

končil minulý rok vánoční besíd-
kou. Sál jídelny v ZŠ Pavlovská byl
zcela zaplněn. Všechny přítomné po-
zdravil předseda klubu ing. Lumír
Uher a shrnul činnost klubu za celý
rok. Poděkoval také sponzorům, díky
kterým mohli všichni přítomní obdr-
žet dárkové balíčky. Poté zazněl Těs-
nohlídkův Liduščin příběh v podání
Miloše Kročila, herce Městského diva-
dla v Brně. Za doprovodu kapely
Vzpomínka zazpívaly Majka Vyoralo-
vá a Věra Zedková známé vánoční ko-
ledy. S přehledem kulturních pořadů,
které klub připravil, vystoupila Mgr.
Milada Uhrová. Upozornila na někte-

ré kulturní akce, které se budou konat
v nejbližších dnech. Závěrem pozval
předseda klubu všechny na výlet do
Maděrských termálních lázní. Potom
už vyhrávala Vzpomínka pro dobrou
náladu všech přítomných. Nakonec
zavítal mezi seniory starosta MČ Jiří
Zorník.

          
Paní Libuše Kozlová hodnotila

činnost klubu ve Starém Lískovci.
Jako vždy to začíná plesem, který byl
v Sokolovně. Ples se vydařil za podpo-
ry ÚMČ a s místním sborem dobrovol-
ných hasičů. Vypočítává postupně
všechny akce místních klubů, které
navštívili v Ostopovicích, Bosono-
hách, Bohunicích, Tuřanech a v Chr-
licích. Zúčastnili se „Májové oslavy“
na výletní lodi na Brněnské přehradě.
Na Den matek měli pohoštění s paní
Mgr. Doležalovou. Vydařil se jim zá-
jezd do Vysokých Tater v rekreačním
zařízení Dunajec – Červený Kláštor.
Navštívili Starý Smokovec, Štrbské
pleso, lanovkou na Solisko a Hrebie-
nok. Dále absolvovali plavbu po Du-
najci. Ve Staré Lubovni navštívili hrad
a skanzen Liptovskou Maru a Stračno.
Doma absolvovali přednášku pana
Habnera s promítáním diapozitivů.
Někteří navštívili výstavu květin a keřů
v Lesnické škole - arboretu v Černých
Polích. Dále se spolu s vnoučaty zú-
častnili Pochodu všech generací
v Mariánském údolí v Líšni a končil
v Muchově boudě. V říjnu měli jedno-
denní zájezd – Předklášteří Porta Co-
eli, Žďár – Zelená hora, Dářko a Nové
Město, Mašovice, kde bylo občerstve-
ní a přes Velkou Bíteš do Brna. Ke
konci roku měli posezení s přáteli
a představiteli úřadu městské části.

          
Členové klubu v Černovicích na

Charbulové se scházejí každý pátek.
Jak tvrdí paní Drašerová, v našem
věku je důležitý pohyb, a tak nám
k tanci hraje harmonikář. Pro potěchu
si také velmi rádi zazpíváme. Často se
zadaří a někdo oslavuje výročí svých
narozenin a uctí své stolovníky.
O možnosti pití vína a kávy je vždy po-
staráno. Klub občas navštěvují děti
z mateřské školy na Štolcové. Zazpíva-
jí písně a pěkné přání ke svátku matek

Pan Jan Klimeš
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a též před Vánocemi. Tato návštěva je
potěší a mají radost, co všechno děti
umí. Nezapomínají na různé přednáš-
ky – s lékaři, pracovníky policie a též
České pojišťovny. Dle jejich tvrzení
tyto přednášky mají nezastupitelný
význam pro všechny přítomné. Po
zpěvu pak při odchodu mají pocit,
že pro sebe něco udělali.

          
Klub důchodců v Žabovřeskách

zve na svá setkání různé osobnosti.
Často jsou přítomni představitelé rad-
nice starosta Mgr. Kvapil nebo mís-
tostarosta a další. Nedávno měli zají-
mavou přednášku s promítáním
fotodokumentace o rovníkové Africe.
Ano, bylo to velmi hodnotné. Zřejmě
jsou schůzky zajímavé, ale malá míst-
nost v Rubínku na Poznaňské 10 pro
velký zájem nestačí, a tak mnohé od-
razuje od další návštěvy. Bylo by
vhodné získat větší místnost v po-
schodí. V lednu byl na besedě příto-
men lékárník z nemocnice U Svaté
Anny Dr. Marek Lžíčař na téma Léky.
Jistě zajímavé téma pro nás dříve na-
rozené, což se projevilo v dotazech.
Zřejmě žádný klub si na besedu nepo-
zval lékárníka.

          
Klub důchodců v Žebětíně pokra-

čuje ve své úspěšné činnosti. Obsáh-
lou zprávu nám předala jednatelka
paní H. Böhmová. V současné době
mají 141 ČLENŮ. Děkují městskému
úřadu za finanční pomoc na kulturní
a zájmovou činnost. Dále následuje
výčet všech akcí, které uspořádali –
společenský ples s předtančením mlá-
deže, velikonoční výstavu s prodejem
kraslic, beránků, věnečků a trubiček a
též prodej květin. 9. dubna uskutečni-
li zájezd do Laa a při zpáteční cestě
byla zastávka v Šatově. 21. května se
uskutečnil zájezd do Opočna a ná-
sledně se zastavili na občerstvení v re-
stauraci Stolovská rychta v Letovicích.
28.srpna následoval zájezd do Tulenu
v Rakousku a na mezinárodní zahrad-
nickou výstavu.

25. a 26.října byla opět výstava ovo-
ce a zeleniny a též prodej cukrářských
výrobků a též prodej pokojových kvě-
tin a chryzantém. Dobrý byl i červený
a bílý burčák. Promítalo se i video.

Z výtěžku plesu a výstav si zakoupili
projektor. Někteří navštívili předsta-
vení Městského divadla Vrátila se jed-
nou v noci. V divadle Radost zhlédli
představení Husovický betlém. 7. pro-
since 2008 se uskutečnilo představení
„Dneska znějí sálem opereta s muzi-
kálem“. Ke konci roku se uskutečnil
Silvestrovský ohňostroj, při kterém
pomáhali roznášet každému přípitek.
V plánu činnosti na letošní rok se za-

číná plesem 23. ledna 2009. Zahájen
bude polonézou mládeže. Další akce
– zase osvědčené výstavy, nejméně
4 zájezdy a další zajímavé akce.

          
Klub důchodců v Jehnicích pra-

coval loni obdobným způsobem jak
v letech minulých. Pan Miroslav Po-
lák nám ve zprávě uvádí. Na pravidel-
ných setkáních zajišťovali zajímavé
programy formou přenášek a besed.
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Od ledna 2009 naše poradna zabezpečuje
především seniorům, sociálně slabším občanům
a rodinám s dětmi, také držitelům průkazu ZTP
a ZTP-P sjednání dodávky plynu a elektřiny
se slevou cca 10% u vybraného dodavatele.

V případě, že budete mít o některou
z nabízených slev zájem je potřeba, abyste se
osobně dostavili do naší finanční porady –
– viz kontaktní adresa.

Pro sjednání nové smlouvy je pak potřeba
přinést kopie nutných podkladů, t.j. kompletní
faktury vyúčtování plynu a elektřiny za r. 2008
s rozpisem nových záloh, dále SIPO za poslední
měsíc a občanský průkaz člena rodiny na které-
ho je vystavena faktura.

Klienti, kteří již vlastní klientskou kartu ZFP
CARD, ji rovněž přinesou sebou.

Pracovníci finanční poradny tak jako v mi-
nulém roce nabízí možnosti zvýhodněného
sjednání smluv na služby vybraného mobilní-
ho operátora, případně pevné telefonní linky,
pojištění domácnosti a nemovitosti, sjednání
povinného ručení automobilu, sjednání pen-
zijního připojištění a stavebního spoření. Také
v těchto případech je nutné vzít sebou původ-
ní platné smlouvy.

Dále vám můžeme poradit kam se obrátit
o právní poradnu, prevenci proti zadluženosti
a problémy v sociální oblasti.

Těšíme se na VTěšíme se na VTěšíme se na VTěšíme se na VTěšíme se na Vaši návštěvu v naší sociálníaši návštěvu v naší sociálníaši návštěvu v naší sociálníaši návštěvu v naší sociálníaši návštěvu v naší sociální
a finanční pora finanční pora finanční pora finanční pora finanční poradně.adně.adně.adně.adně.

FFFFFinanční porinanční porinanční porinanční porinanční poradnadnadnadnadnu mohou vu mohou vu mohou vu mohou vu mohou využívyužívyužívyužívyužívat drat drat drat drat držitžitžitžitžiteléeléeléeléelé
průkprůkprůkprůkprůkazů ZTPazů ZTPazů ZTPazů ZTPazů ZTP, ZTP/P, ZTP/P, ZTP/P, ZTP/P, ZTP/P, senioři, sociálně slabší r, senioři, sociálně slabší r, senioři, sociálně slabší r, senioři, sociálně slabší r, senioři, sociálně slabší rodi-odi-odi-odi-odi-
nnnnny a ry a ry a ry a ry a rodinodinodinodinodiny s dětmi.y s dětmi.y s dětmi.y s dětmi.y s dětmi.

(Dokončení na str. 8)

PPPPPrrrrro dro dro dro dro držitžitžitžitžitele průkele průkele průkele průkele průkazů ZTP a ZTP/P nabízíme infazů ZTP a ZTP/P nabízíme infazů ZTP a ZTP/P nabízíme infazů ZTP a ZTP/P nabízíme infazů ZTP a ZTP/P nabízíme informacormacormacormacormace o sleve o sleve o sleve o sleve o slevách u vách u vách u vách u vách u vybrybrybrybrybranananananýýýýých pojišťoch pojišťoch pojišťoch pojišťoch pojišťovvvvven:en:en:en:en:
na pojištění domácnosti, na pojištění zákonné a havarijní osobních automobilů,
na pojištění nemovitosti, na pojištění za škodu způsobenou zaměstnavateli.

PPPPPrrrrro ostao ostao ostao ostao ostatní ktní ktní ktní ktní klienlienlienlienlienttttty Fy Fy Fy Fy Finanční porinanční porinanční porinanční porinanční poradnadnadnadnadny a ostay a ostay a ostay a ostay a ostatní zájemctní zájemctní zájemctní zájemctní zájemce nabízíme pomoc a infe nabízíme pomoc a infe nabízíme pomoc a infe nabízíme pomoc a infe nabízíme pomoc a informacormacormacormacormace o sleve o sleve o sleve o sleve o slevách:ách:ách:ách:ách:
na elektrickou energii u vybraného dodavatel,
na dodávku plynu u vybraného dodavatel,
na služby vybraného mobilního operátora, pevné linky a internetu,
na pojištění domácnosti a nemovitosti,
na zákonné a havarijní pojištění osobních automobilů,
na pohonné hmoty v síti vybraných čerpacích stanic.

RoRoRoRoRovněž nabízíme pomoc při prvněž nabízíme pomoc při prvněž nabízíme pomoc při prvněž nabízíme pomoc při prvněž nabízíme pomoc při prevevevevevenci nerenci nerenci nerenci nerenci nereguloeguloeguloeguloegulovvvvvanananananýýýýých subjektů:ch subjektů:ch subjektů:ch subjektů:ch subjektů:
prevenci předlužení a exekucí,
prevenci před nebankovními úvěry s možným dopadem na slabší skupiny lidí.

V případě zájmu vV případě zájmu vV případě zájmu vV případě zájmu vV případě zájmu vezmětezmětezmětezmětezměte s sebou:e s sebou:e s sebou:e s sebou:e s sebou:

 průkaz ZTP a ZTP/P,  roční účtovací fakturu za el. energii, plyn a lístek SIPO,
 pojistné smlouvy na domácnost a nemovitost,

 smlouvy zákonného a havarijního pojištění osobních automobilů,
 smlouvy penzijního, úrazového i životního pojištění a stavebního spoření.
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KONTAKTNÍ MÍSTO PRO BRNO: Svaz důchodců ČR, Krajská rada JMK
Brno, Běhounská 17,
tel. 545 575 257;    mobil 721 344 323

Neplaťte víc než je třeba!
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Další číslo vyjde
v dubnu 2009

VYCHÁZKYVYCHÁZKYVYCHÁZKYVYCHÁZKYVYCHÁZKY
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A DUBNU 2A DUBNU 2A DUBNU 2A DUBNU 2A DUBNU 2009009009009009
 každé pondělí  odjezd  před 9. hodinou 

2. 3. Židenice – Stará Osada – auto-
bus č. 58 – výstup Obecká – Lí-
šeňský kostelík – Mariánské
údolí

9. 3. Židenice – Stará Osada – auto-
bus č. 56 – Velká Klajdovka –
nová lesní cesta – Šumbera –
Maloměřice autobus č. 64

16. 3. Mendlovo náměstí – trolejbus
č. 37 – konečná Kohoutovice –
rezervace konikleců – Mysliv-
na – Pisárky

23. 3. Mendlovo náměstí – autobus
č. 52 – Kohoutovice hájenka –
do obory – Hobrtenky – Jurán-
ka – Jundrov

30. 3. Královopolské nádraží – auto-
bus č. 43 – výstup U buku – zpět
na lesní cestu – Melatín – Bílo-
vice – Obřany

6. 4. Židenice – Stará Osada – auto-
bus č. 56 – Velká Klajdovka –
Hornek – ke hřbitovu na auto-
bus č. 58

13. 4. svátek – Česká ulice – tramvaj
č. 11 směr Bystrc – výstup na
zastávce Přístaviště – Osada a
zpět

20. 4. Mendlovo náměstí – autobus
č. 52 – Stará dálnice – do obory
– divočáci – kamenolom

27. 4. Královopolské nádraží – auto-
bus č. 43 – Útěchov náměstí –
mufloni – studánka – Útěchov
– odjezd v 8.35 hod.

Pokračujeme v našichPokračujeme v našichPokračujeme v našichPokračujeme v našichPokračujeme v našich
tanečcíchtanečcíchtanečcíchtanečcíchtanečcích

Snímkem se vracíme k naší členské schůzi.
Skupina „Brněnští heligonkáři“ nám zahrála oblíbené písně 27. listopadu v Bílém
domě. Všichni přítomní byli spokojeni, a proto se jejich vystoupení prodlužovalo.

Znovu nabízíme možnost kursu na počítači.
Proběhne dle zkušeností z minulých roků na stavební průmyslovce, Kudelova 8.
Všichni dosud přihlášení a další však mají povinnost předem složit 200 Kč.
Kurs bude zahájen, až se přihlásí 20 členů.
Každé pondělí a středu od 9 do 13 vás očekává Jan Klimeš.

Křenová 67, 2. poschodí.
Začátek v 15 hodin.

Jsou to druhé čtvrtky v následujících
termínech: 13. března, 9. dubna,
14. května a 11. června.
Zapište si do kalendáře. Přijďte se po-
bavit se svými přáteli při dobré hudbě
a též dobrém vínečku.
Těšíme se na setkání s vámi!

Výbor organizace SD v Brně

(Pokračování ze strany 7)

Zdatné seniorky se pravidelně týdně
zúčastňovaly cvičení v místní škole.
Následující témata: správná výživa
člověka, zvláště pak ve vyšším věku;
beseda o včelstvech, medu a jeho vli-
vu na lidský organismus; novinky
v sociálním zabezpečení seniorů; za-
jišťování bezpečnosti občanů; před-
náška Cestování po Bajkalu a Sibiři na
kole – spojená s promítáním diapozi-
tivů; beseda o myslivosti. Dále uspo-
řádali výstavku zajímavých historic-
kých předmětů z našich domácností,
doplněnou besedou k těmto i jiným
starším pomocníkům z kuchyní a dí-
len našich předchůdců. Pro členy klu-
bu byly zakoupeny vstupenky na diva-
delní představení Nabucco, Lazebník
sevilský, Traviata a Vánoční koncert
v Mahenově divadle. Společně navští-
vili zajímavou výstavu Tutanchamon,
jeho hrob a poklady. V červnu uspo-
řádali zájezd do Strážnice s prohlíd-
kou Baťova kanálu, návštěvou vinné-
ho sklípku v Blučině spojenou
s ochutnáváním vín a občerstvením.
V druhém zájezdu navštívili termální

lázně v Dunajské Stredě.
          

Ve zpravodaji Klubu důchodců
Zetorák jsme se dočetli …

Letošní rok je již 39. rokem činnosti
klubu. Dnes, jak se vyvíjí finanční si-
tuace, může být i posledním. Jak uvá-
dí předseda klubu Zdeněk Bukal,
ukončení smlouvy s Dělnickým do-
mem na Jamborové bude řešeno ve
spolupráci se Zastupitelstvem MČ
Židenice, Odborovým svazem trakto-
ry a ZKL. Jako obvykle jsou stanoveny
termíny – zábavné odpoledne v jed-
notlivých termínech. Kulturní komise
oznamuje, že taneční zábavy již nebu-
dou. Sociální komise připravuje na 18.
května 2009 setkání jubilantů. Rekre-
ační komise uvádí pobyty v rekreač-
ních střediscích – Kuklík, Tři studně
a v Karlovicích. Dále jsou uvedeny ter-
míny uvažovaných vycházek. Neza-
pomínají na uvažované zájezdy jak
u nás, tak i do zahraničí. Co k tomu
dodat – takové podniky jak ZKL, tak
podnik Traktory reagují na světovou
ekonomickou krizi.

ZZZZZEEEEE     ŽIVOTAŽIVOTAŽIVOTAŽIVOTAŽIVOTA     MÍSTNÍCHMÍSTNÍCHMÍSTNÍCHMÍSTNÍCHMÍSTNÍCH     KLUBŮKLUBŮKLUBŮKLUBŮKLUBŮ
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