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ŘEŠENÍ SYSTÉMOVÉ – NEBO HOKYNAŘENÍ?
Dosavadní naše prozíravé vlády asi přehlédly narůstající souběh dvou
paradoxně protikladných událostí. Jednou z nich je bezohledná, již téměř
dvacetiletá stagnace zasloužených platů pracovníků ve zdravotnictví a na
straně druhé je to dojemná úlitba vlády vůči vlastníkům nájemních domů,
jímž asociální razancí růstu nájemného jsou nezaslouženě navyšována jejich bankovní konta. Finance na nich leží vesměs ladem, na rozdíl od domů
družstevních a domů ve vlastnictví bydlících, kde fondů oprav (obdoby nájemného) je masívně využíváno k jejich zvelebování. V domech obecních
(nájemného bydlení), jsou v nejednom případě bez vědomí nájemníků zisky z nájemného využívány i pro jiné účely než bydlení!
Více než 100 tisícům rodin, pro které je asociální výše najemného neuhraditelná, musí stát ze zákona vyplácet příspěvky na bydlení, které ročně
přesahují 3 miliardy Kč, což je v podstatě černý penězovod ze zadlužené
státní pokladny do kapes „pánů domácích“ i do pokladen obcí. V případě,
že výše nájemného, odvozená od fondů oprav bydlení nenájemného, by
majitelům domů spravedlivě pokryla návratnost vloženého kapitálu
i oprávněný zisk, snížil by se státní příspěvek pro bydlení na minimum.
Vysoká úspora tohoto státního příspěvku by bohatě pokryla požadované
ztrojnásobení platů více než 15 tisíc lékařů, z nichž „pouze“ 4 800 podalo
výpověď ze zaměstnání. Vše by se vyřešilo k úplné spokojenosti ministra
zdravotnictví, postižených nájemníků i zadlužené státní pokladny! Zdá se,
že ke korupčním „hrám lásky šálivé“ patří i příkaz, aby pravice nevěděla, co
dělá levice.
Odpověď na otázku uvedenou v nadpisu tohoto příspěvku, nechť si dá
jeho čtenář sám!
Redakce

P O Z VÁ N K A
Výbor MO SD ČR v Brně zve všechny své členy na

VÝROČNÍ ČLENSKOU SCHŮZI,
která se koná 17. února 2011 ve 13,00 hodin v Bílém domě,
Žerotínovo nám. č. 6.
Kdo nemá zaplacené členské známky na rok 2011, má možnost je
zaplatit před schůzí, rovněž si může předplatit Brněnského seniora.
Přiveďte mezi nás své přátele!

Touha po změně je přirozenou
vlastností mnohého z nás. Většinou to
bývá očekávání toho lepšího a je-li to
v nemoci či v osudovém postižení, nikoho to neudivuje. Avšak i to dobré, ba
i to nejlepší lákající ke změně, nabádá
nás k opatrnosti, aby to, co předcházelo, neupadlo do nenávratna. U střídání ročních období to naštěstí nehrozí
a tak jak ještě nedávno vidinou ojíněných stromů, poletujících vloček sněhu
a poslechem vánočních koled jsme se
těšívali, pojednou chlad zimy roztává
a na mysl nám vstupuje kouzlo rozkvétajících luk a jásavý zpěv skřivánčí.
Prodlužující se den ranními červánky, prosluněnou oblohou a tichem vlahých večerů budí v nás radostné očekávání toho lepšího, které vyzařuje z nás
a v touze po seberozdání obohacujeme
tím své nejbližší. Někdo, v němž jaro
svým nástupem se až rozbouří, dokáže
svým znovuzrozeným optimismem
podepřít i ty, pro něž z jejich bolestí nebývá úniku! Ledy niterné uzavřenosti
roztávají a naše znovuzrozené člověčenství prosvětluje okolí někdy i do
daleka.
Vidina máje - lásky času, je již na
dosah ruky a s ní probouzí se v nás vědomí vnitřní sounáležitosti, potřeby
vzájemné solidarity i sociálního cítění,
které je svorníkem společného dobra
a touhy po jeho prosazování nejen
tam, až kam dosáhneme, ale společnými silami i tam odkud nám nebývá
přáno, ale kde nezlomná naděje může
nenadále být tou všemocnou čarodějkou! Že taková nemusí být jediná,
o tom nás přesvědčí Mezinárodní den
žen, na jehož prahu s rozepjatou náručí, s kyticí v ruce a se záplavou díků, je
do náručí budou zvát ti, kteří tak rádi
se k ním neustále a s láskou vracejí!
Všestranně úspěšný, lásky, naděje
a zdraví plný rok 2011 přeje všem
předsedkyně MěO Mgr. A. Kudličková

SDĚLENÍ
Vážení odběratelé Brněnského seniora, oznamujeme Vám, že jsme byli
nuceni finanční situací zvýšit cenu Brněnského seniora na 10 Kč za jedno
číslo.
Děkujeme za pochopení!
Výbor MO SD ČR Brno

Z

adluženost státní pokladny je
dnes skloňována ve všech pádech a je předkládaná nám občanům, co by pachatelům. Mávnout
nad tím rukou nelze, neb utahováním opasků neunikneme. Řešení by
mohlo být nasnadě, neboť dluhy lze
vymáhat právně, takže zná-li stát
dlužníky, nechť koná tím, že na konkrétní občany podá trestní oznámení. Háček je však v tom, že ten státní
dluh nezapříčinil žádný jistý Franta
Vencálek z Horní Dolní, ale vysocí
lobbisticko-korupční hráči, provázaní s naší
vrcholnou politickou elitou, která
vzniku podmínek
takových nečistých her tiše napomáhá a takto rostoucí dluh asi „omylem přehlédne“! Když v některých
případech všetečná média na to upozorní, soudy to soudí a soudí, až do
úplného promlčení! A tak nečisté finanční toky se nepostižitelně rozlévají
ze široka do ztracena!
Protože ti korupční „hráči“ jsou
nedobytní, použije se zastírací metody, v níž pachatel zlodějny, snažící se odvrátit od sebe pozornost, křičí „chyťte ho – zloděje“! Kdo jsou ti
skuteční pachatelé, kteří dluh by
splácet měli, si snadno domyslíme!
To nejtěžší, co by ani Einstein nedokázal, je skutečnost našimi ekonomy
prezentovaná, že k těm zadluhovačům patří i novorozenci, mající ve
chvílích svého příchodu na svět již
více než 120 tisíc Kč dluhu na svém
kontě! Že by snad jejich matky, po
vzoru těch „velkých hráčů“ darovací
smlouvou převáděly svůj údajný
„zisk“ na své dítě ještě v jeho prenatálním věku?
M. Kalousek sděluje, že naše současná zadluženost je ve skutečnosti
ještě mnohem horší, než se uvádí a že
se zvětšuje údajně každou vteřinu.
Při každé příležitosti „bije na poplach“, varujíc nás před cestou do
Řecka. Ničeho takového se však tento pán neobával při svých někdejších,
mediálně dosti průkazně odhalovaných machinacích např. v nákupu
vojenské techniky, nebo když v kampeličkách navýšil garanci výše ná-

vratnosti „propadů“ na úkor již zadlužovaného státního rozpočtu?
Ta skandální zadluženost jistě nevznikla den ze dne, takže co dělal
tento sebejistý „odborník-ekonom“
(ve vrcholné politické sféře téměř již
od Listopadu), když první miliony
a miliardy našeho rozpočtu se propadaly do dluhu? Pouze si toho nevšiml, nebo ve snaze zaštítit ty, kteří
stát tunelovali trestuhodně mlčel, či
mlčet musel v souladu s příkazem
tehdejší koaliční smlouvy s těmi,
kteří též o počínajícím zadlužování vědět nic
nechtěli? Pročpak již tehdy,
obdobně jak to
činí dnes, nezačal bít na poplach a varovným hlasem současné
razance neupozornil celý národ na
to, že státní ekonomika najela na
špatnou kolej (mířící do Řecka!) a že
je nutno rychle a včas přehodit výhybku! Tehdy včasná náprava by se
na rozdíl od současnosti asi nikoho
nedotkla a mnoho z nás by se
o tom snad ani nedovědělo!
Byla to tehdy asi dojemná úlitba
těm, kteří svými skandálními machinacemi náš stát postupně tunelovali
(rozkrádali), což bylo běžnou(!) součástí téměř každodenních zpráv.
Protože v té době nikdo z politiků
vlády a Parlamentu „na poplach nebil“, naše veřejnost to vnímala tak,
jako že by to sice být nemělo, ale že
to jaksi „patří k věci“ a že nebezpečí
nehrozí. Celá naše vrcholná politická garnitura byla tiše stále „u toho“
a až musela s pravdou ven, iniciovala pana Kalouska ke lži plnému křiku, že my – tj. řadoví občané, včetně
oněch kojenců, jsme zadlužili stát
více než 200 mld. Kč!
Že stát zadlužili i důchodci, to do
omrzení slýcháme neustále od těch,
kteří naopak za premiérování Václava Klause zadlužili nás důchodce
„půjčkou“ 50 miliard Kč z důchodového fondu, čehož vrácení je jistě
již promlčeno! Nezapomínejme na
to, že sliby jsou chyby a že to platí
i o předvolebních laciných návnadách!
Redakce

KDO VLASTNĚ
STÁT ZADLUŽIL?
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Z DOPISU

NAŠÍ ČTENÁŘKY

Občané už nemají
prezidenta!
Při pečlivém sledování politického
dění na naší rušné a dramatické politické scéně i po sledování televizních přenosů, hlavně z parlamentu, mě začíná jímat hrůza a oprávněné obavy o osud
všech občanů této republiky (seniorů
obzvlášť). To, co nám předvádí převážně
pravicoví politici, hraničí už skutečně
s bezbřehým hyenismem.
Tři strany pravicové vládní koalice nám
díky vyhraným květnovým volbám dávají
ostentativně najevo že řadový občan (senior už vůbec), živící se poctivou prací, už
dále nemá do politiky právo mluvit, natož
jakýmkoliv způsobem zasahovat.
Korunu celému scénáři dal náš pan
prezident Klaus, a to okamžikem, kdy si
pozval na Hrad zástupce těchto tří koaličních strany, čímž hrubě zasáhl do tak
stále proklamované demokracie tohoto
státu. Účelem pozvání mělo být jednak
pokárání za nezvládnutou situaci, za další pak návod, jak dále postupovat při pošramocené reputaci mateřské strany, ale
především také udržení pravicové vády.
Pan prezident zcela zapomněl, co při
svém zvolení slíbil … cituji: “Slibuji věrnost České republice, slibuji, že budu zachovávat její ústavu a zákony. Slibuji na
svou čest, že svůj úřad budu zastávat
‘v zájmu všeho lidu’ a podle svého nejlepšího vědomí a svědomí …“ konec citátu.
Pan prezident nejen že porušil prezidentský slib i ústavu (dle odborníků), ale
úplně zapomněl, že i on byl kdysi řadovým občanem, že mu tato republika poskytla nejvyšší vzdělání, kulturní i osobní vyžití a na tehdejší dobu velmi slušné
sociální zázemí. Měl by si také dělat silné
výčitky svědomí coby iniciátor tzv. velké
zlodějské privatizace a měl by se snažit
její negativní dopady na občany jako
vlivný politik alespoň částečně zmírnit.
Sečteno a podtrženo, všechny tyto
skutečnosti, a bylo by jich mnohem více,
uvrhly mnoho občanů na pokraj nouze.
Naši politici ovšem vycházejí jen ze
svých osobních situací a problémy řadových občanů je naprosto nezajímají.
Pan prezident by si také měl hlavně
připomenout našeho prvního velkého
demokrata a humanisty T. G. Masaryka.
Pan prezident Masaryk byl veskrze
skromný, spravedlivý, neuznávající
autority a autoritářství. Nebyl také bez
chyb, ale celý svůj život zasvětil pro blaho a lepší život „všech“ občanů republiky. Bohužel žádný z jeho následníků mu
není zdaleka v ničem roven.
Libuše Gottwaldová

Projekt přináší ucelený a jednotný systém slev
na výrobky a služby poskytovaný držitelům karet
SENIOR PAS.
Nabízené slevy ve výši 5 – 50 % jsou primárně
zaměřeny na zdravotnictví, lázeňství, wellness,
cestování, stravování, ubytování, vzdělání, muzea,
galerie, ale i spotřební nákupy.

SENIOR PASY
jsou unikátním projektem Jihomoravského kraje, který vznikl na podporu obyvatelstva s věkem
od 55 let. Zapojení do projektu je ZDARMA!

VÝBĚR

Kontaktní centrum projektu SENIOR PAS
Mendlovo náměstí 1a
603 00, Brno
tel.: 543 210 790

POSKYTOVANÝCH SLEV :

Solná jeskyně ALDIANA

Optik Krouman

Adresa:

Adresa:
Kontakt:
Slevy:
Popis:

Palackého třída 105, OD ALDIANA, 1. patro,
612 00 Brno
Kontakt: 549 249 363, 775 026 737
Slevy:
50 % 10 dní na vstup do solné jeskyně, masážní
křeslo 30 % v období léto 2011 na vstup do solné jeskyně, masážní křeslo 10% vstup do solné jeskyně,
masážní křeslo, nákup kosmetiky.
Popis:
Relaxační pobyt v jeskyni nahradí 1 až 3 dny
u moře. Účinné při léčení horních a dolních cest
dýchacích, dermatologických potíží, srdečně
cévních onemocnění, snížené funkci štítné žlázy,
zažívacích problémech, neurózy, stresu a stavů
únavy. U nás sůl jen z Mrtvého moře. Nabízíme
také masáže v křeslech.

Solná jeskyně STAR
Adresa: Údolní 54, 602 00 Brno
Kontakt: 545 241 693
Slevy:
50 % v termínu duben 2011 (10. - 20. 4. 2011) na jednorázové vstupné do solné jeskyně; 20 % sezónní
sleva po celou dobu platnosti smlouvy; 5 % dlouhodobá sleva.
Popis:
Jeskyně je postavena výhradně ze soli z Mrtvého
moře a vybavena kvalitní vzduchotechnikou, což
zaručuje blahodárné účinky při léčbě astmatu,
kožních a respiračních onemocnění.

Lunettes optika s.r.o.
Adresa: Panská 2/4, 602 00 Brno
Kontakt: 777 914 241
Slevy:
30 % na brýlová skla při kompletní zakázce, tzn.
podmínka koupě obruby (do 28. 02. 2011);
15 % na kompletní zakázku tj. obruba a skla.
Popis:
Zhotovení dioptrických brýlí, vyšetření zraku,
aplikace kontaktních čoček, skla jednoohnisková,
bifokály, multifokály, transitions. Sluneční brýle,
sportovní brýle s dioptrickou korekcí, opravy,
servis, poradenství, doplňkový sortiment.

Sanus Brno
Adresa: Štefánikova 63a, 602 00 Brno
Kontakt: 549 229 999
Slevy:
10 % slevy za 1. měsíc péče u nově zavedené pečovatelské služby
Popis:
Pomoc seniorům a osobám se zdravotním postižením setrvávat co nejdéle v jejich přirozeném
prostředí a žít svůj osobní život podle svých individuálních potřeb - pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu - pomoc při osobní hygieně

Lékárna Na Josefské
Adresa: Masarykova 427/31, 602 00 Brno
Kontakt: 542 213 793, 542 213 804
Slevy:
5 % na celý sortiment.

Lékárna Sfinx
Adresa: Hrnčířská 6, 602 00 Brno
Kontakt: 541 233 538
Slevy:
5 % na celý sortiment.

Lékárna U Rubínu a.s.
Adresa: Makovského nám. 2, 616 00 Brno
Kontakt: 539 090 280
Slevy:
5 % na celý sortiment.

PRAMEN - BRNĚNKA, spol. s r. o.
Adresy:

Oční optika Miroslav Nippert
Adresa:
Kontakt:
Slevy:
Popis:

Burianovo náměstí 13, 616 00 Brno
541 214 986
10 % na zakázku
Velký výběr obrub všech kategorií, dětské brýle, moderní brýlové čočky, specializace na multifokální
brýle, příjemné a vstřícné prostředí rodinné firmy,
nízké ceny a krátké dodací lhůty.

Josefská 1, 602 00 Brno
603 438 887
10 % na vše
Optik Krouman poskytuje profesionální služby oční
optiky. Měření zraku, aplikace a prodej kontaktních
čoček, prodej a opravy dioptrických i slunečních
brýlí.

Slevy:

Popis:

Slovinská 1, 612 00 Brno; Purkyňova 35 d, 612 00
Brno; Libušina třída 23, 623 00 Brno; nám. Míru 1 ,
602 00 Brno; Lidická 5, 612 00 Brno; Cihlářská 26,
602 00 Brno; Vaňkovo nám. 1a, 602 00 Brno
5 % při platbě v hotovosti (ne stravenky a karty) – na
všechny výrobky kromě cigaret, sazky online, telefonních kupónů, jízdenek DPmB a poštovních známek.
Maloobchodní prodejna, prodejna potravin, široký
sortiment, úsek lahůdek, zákusky, regionální výrobky,
noviny, časopisy…
SENIOR str. 3
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ŽIVOTA MÍSTNÍCH KLUBŮ

 Zúčastnil jsem se setkání důchodců v Komárově v jídelně školy. Byli
přítomni zřejmě všichni členové.
V předsednictvu s paní Krejčíkovou,
předsedkyní klubu, paní Böhmovou
za městskou radnici, ředitelkou školy.
Všem přítomným byly předány sáčky
s ovocem. Paní Böhmová sdělila, jak
radnice řeší současné problémy.
Se svými dotazy se též přihlásili někteří členové. Zvláštností této organizace
je, že všichni členové jsou též členy
Svazu důchodců a také do každé rodiny přichází Brněnský senior. To
všechno díky ochotě paní Přecechtělové. Na tomto setkání také zařizovala
potřebné záležitosti. Starosta pan Haluza přišel na konec jednání, neboť
byl přítomen jednání Zastupitelstva
města Brna, jehož je členem.
Přejeme hodně zdraví, štěstí a spokojenosti v další činnosti.
 Byl jsem přítomen výroční schůzi
Senior klubu Ibsenova 2 na Lesné.
Vedoucí klubu pan Mlčoch v úvodu
uvedl, že klub se svými 193 členy je
největší v městě Brně . Hovořilo se
o finanční pomoci Úřadu městské
části Brno-sever na tělovýchovu, plavání, přednášky, setkání jubilantů, zájezdy. Ano, městská část Brno-sever
přispívá v Brně nejvíce na svoje Kluby
důchodců. Připomněli si uskutečněné

zájezdy v minulém roce. Byla podána
zpráva o financování na všechny
uskutečněné akce. Členové klubu přispívají svým příspěvkem na jeho činnost. Volba nového výboru proběhla
neobvykle. Na dotazy spokojenosti
s činností klubu nebylo výhrad – zazněl potlesk. Jen hlasování bylo mlčky. Hlasy přítomných byl zvolen klub
ve stávajícím složení. Dle zprávy členové výboru pracují obětavě – jsou
skutečně dělným kolektivem. Závěrem byly uvedeny uvažované zájezdy
s vybranými trasami v roce 2011.
Abych nezapomněl – všem přítomným byly poskytnuty chlebíčky.
 Ze Starého Lískovce nás informuje předsedkyně klubu paní Libuše
Medková (uvádím zkráceně).
Počátek roku uvítali tradičně se
všemi občany na Mikuláškově náměstí při ohňostroji. Připomíná plesovou sezónu, kde se všude zúčastnili i v jiných městských částech a také
v Tuřanech. Společně oslavili MDŽ
v Bílém domě v Brně. V klubu proběhla přednáška na téma Trénování
paměti, což jim přišlo vhod. Před
parlamentními volbami navštívili
Brněnskou přehradu, kde probíhal
mítink s panem Sobotkou a v klubu
uskutečnili besedu s Mgr. Doleželovou a též s Ing. J. Dvořáčkem. V sále

Informace

PŘIJĎTE MEZI NÁS!
Svaz nedoslýchavých ZO Brno-sever zve nedoslýchavé
občany na své schůzky, které se budou letos konat v Unii
neslyšících v malé učebně vždy od 15,00 - 16,30 hodin.
Termíny schůzek v 1. pololetí roku 2011:
8. února,

8. března, 5. dubna,

3. května,

14. června

V loňské roce se nám podařilo zajistit přednášky:
2× lékař, 1× bylinky, 1× sociální a právní poradenství, historie
města Brna, historie Mahenova divadla, k „Dámské volence“ na
Špilberku.

D ALŠÍ

INFORMACE NAJDETE NA ADRESE :

Unie neslyšících Brno, o. s., člen Českomoravské jednoty neslyšících
Poskytovatel služeb pro sluchově postižené ve městě Brně a okolí,
Palackého tř.120, Brno, 612 00, IČO: 65761201
telefon, fax: 541 245 321, psací telefon: 541 238 685; www.neslysici.net
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Sestavil Jan Klimeš
městské části Brno-střed se zúčastnili benefičních koncertů Mladí seniorům. Navštívili výstavu kosatců a bylin v arboretu Botanické zahrady
v Brně. Ta je velice nadchla. V závěru
své zprávy připomněla častou přítomnost paní Mgr. Květuše Doležalové, místostarostky, na jednáních klubu, kdy vzájemná diskuse přiblížila
mnohé problémy a úspěchy městské
části.
 Z Líšeňských novin jsme získali
následující zprávu:
Krajská rada Svazu důchodců je
pozvala na slavnostní setkání při příležitosti 20. výročí založení Svazu důchodců na radnici Brno-střed. Přítomni byli funkcionáři z kraje, města
Brna i Prahy. Účastníci vyslechli několik projevů - m.j. hejtmana M. Haška,
za sociální odbor kraje Dr. Altmana.
Za Klub důchodců Brno-Líšeň byla za
dobrou práci vyhodnocena Blanka
Tuscherová.
Klub důchodců v Líšni nebyl založen před 20 lety, ale až v červnu 2003.
Vedení radnice i sociální odbor vycházejí vstříc. Každé úterý propůjčuje
sál radnice a též i sál v Dělnickém
domě. Činnost klubu je aktivní, rozmanitá a pravidelná. Každé úterý je
klubové setkání, středeční odpoledne
patří zájemcům o turistiku a vycházky. Ve čtvrtek zdravotní cvičení a v pátek plavání pro dvě skupiny. Kulturní
a vzdělávací činnost je věnována divadelním představením, přednáškám
a vystoupení líšeňských souborů.
Ročně pořádají 8-10 vlastních zájezdů. Mimo pravidelných činností pořádají rej masek na konci masopustu,
oslavy MDŽ a Svátku matek, mikulášskou nadílku, vánoční besídku a slavnostní setkání s jubilanty, které je 2×
ročně s občerstvením a hudbou za
přítomnosti starosty Líšně, který jubilantům blahopřeje.
O prázdninách se schází v Mariánském údolí, kde se opékají špekáčky,
důchodci zahrají na kytary a všichni si
zazpívají.
Dále se zúčastňují akcí pořádaných
v Kulturním centru. Mají nyní 240 členů a přicházejí noví členové. Někteří
odcházejí pro zdravotní potíže. Letoš(Pokračování na straně 5)

ZE

ŽIVOTA MÍSTNÍCH KLUBŮ

(Dokončení ze strany 4)

ní rok byl smutný – navždy odešli někteří členové (uvedeno jmenovitě).
Úspěšnou činnost zajišťují členové
výboru klubu, kterým je vysloven
dík a na ně je možno se vždycky spolehnout – P. Rublová, H. Šimíčková,
H. Široká, L. Číhalová, L. Neveselá,
I. Wallová, J. Váňová a B. Navrátilová,
která vede zdravotní cvičení. Je vysloven dík vedení líšeňské radnice, sociálnímu odboru, KC Líšeň, Líšeňským
novinám, důchodcovské hudbě. Daří
se nám všem naplnit heslo – Nebýt
sám.
Vážení a milí Líšňáci, jen tak dál ve
Vaší úspěšné činnosti.

NABÍDKA
ZÁJEZDŮ
V roce 2010 se uskutečnilo z plánovaných 6 zájezdů celkem 5 zájezdů, jichž se zúčastnilo 156 zájemců.

 V Klubu důchodců v Brně-Jehnicích svoji aktivitu hodnotili následovně.
Na společných setkáních se snažili,
aby ten čas byl využit zábavou a poučnou formou ke spokojenosti přítomných. Mimo těchto společných schůzek navštívili několik divadelních
a filmových představení. Zorganizovali tři jednodenní zájezdy, zhlédli
výstavy Zlato Inků, Světovou výstavu
myslivosti a rybaření a mineralogie.
Po odzkoušení pobytu byly zakoupeny vstupenky do solné jeskyně. Organizují společné vycházky do přírody
do okolí Jehnic zakončené posezením
u ohně a opékáním špekáčků. Někte-

Cestujeme
za rekreací

Zájezd do Opavy se přesunul do plánu na rok 2011.
Kromě jednodenních zájezdů se uskutečnily i dva léčebně rekreační pobyty, a to v termálech Podhájská a u Jaderského moře v Itálii, a jednodenní relaxační zájezdy do termálů v Dunajské Stredě.
V roce 2011 chceme v nabídce pokračovat dle programu uveřejněného
v Brněnském senioru v prosinci 2010, v rozsahu opět 6 zájezdů, a kromě pobytů u moře a v Podhájské nově nabízíme v termínu 2. - 9. 7. za cenu 5 200 Kč
s polopenzí v Tatranské Lomnici v zotavovně Morava (Anděl na horách, Dovolená s Andělem) rekreaci v ROH retro stylu, se všemi atributy bývalých odborářských rekreací (jak kvitují účastníci loňského pobytu „je to sranda a báječná zábava“). Závazné přihlášky na tuto „rekreaci“ přijímáme do 15. března
každé pondělí od 9 do 12 hodin v kanceláři Svazu důchodců, Běhounská 17,
1. patro.
Březnem počínaje přijímáme i přihlášky na podzimní pobyt v Podhájské
koncem září (termín upřesníme) a přihlášky na náš první zájezd tohoto roku
21. 4. s programem: Rajhrad klášter, památník písemnictví, Akátová věž nad
Blučinou - rozhledna, Židlochovice, alternativně zámek
nebo zahradnické centrum (zde se rozdělíme podle
svých zájmů), Dolní Kounice, klášter Rosa Coelli.
Cena zájezdu 200 Kč a vstupné.
Termíny ostatních zájezdů budou uvedeny v dubnovém čísle Brněnského
seniora.
Těšíme se na Vás každé pondělí od 9 do 12 hodin v kanceláři Svazu důchodců na Běhounské 17.
Ing. Milena Leichmannová, Jindřiška Přecechtělová

Sestavil Jan Klimeš
ré členky klubu se pravidelně týdně
scházejí na cvičení ve zdejší škole.
Na besedách a přednáškách probírali témata: beseda o pracích na svých
zahrádkách, relaxační solné jeskyně
a jejich vliv na zdraví, beseda s knihovnicí a poslání a možnosti zdejší
knihovny, beseda s účastníkem poznávacího zájezdu do Turecka. S pečlivostí vybírali trasy zájezdů. Jeden zájezd byl věnován exkurzi do vodního
díla elektrárny Dalešice, prohlídce
vodního díla ve Slupu a zakončení
ve vinném sklípku s občerstvením
a ochutnáváním vína. Druhý zájezd
byl směrován do Vídně, kde je vídeňská průvodkyně provedla historickým
jádrem města a formou okružní jízdy
je seznámila s ostatními památkami.
Třetí zájezd uskutečnili do termálních
lázní v Dunajské Stredě. Činnost klubu doplňovala setkání při reprodukované hudbě a občerstvení při výročí
Dne matek a vánočním rozloučení
spojená s rekapitulací činnosti.

POZVÁNKA
Místní organizace SD ČR o. s.
v Brně-Žabovřeskách ve spolupráci s Nadací Zdraví pro Moravu,
Českým rozhlasem Brno a ÚMČ

uspořádají v KD Rubín
ve středu 9. března 2011
v 17 hodin

KULTURNÍ POŘAD,
ve kterém vystoupí
žáci ZŠ nám. Svornosti,
skupina Kabrňáci se zpěvákem
Václavem Kovaříkem
a lidový vypravěč
Jožka Pavlíček z Kunovic.
Přijďte si zazpívat pro zdraví
i zatančit.
Pořadem provází:
Dr. Marcela Vandrová.
Vstupenky možno zakoupit v KD
Rubín, Makovského nám. 1, denně
od 9 do 15 hod. a před představením.
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ZVEME VÁS DO
www.zoobrno.cz; zoo@zoobrno.cz
Zoo Brno, která má za sebou více
jak půlstoletí existence, nabízí návštěvníkům na ploše 62 hektarů jedinečnou příležitost setkat se s cca patnácti
stovkami zvířat přibližně 300 druhů. V současné době představuje ideální místo pro odpočinek, relaxaci a poznání v hektickém prostředí velkoměsta - a přesto uprostřed nádherné přírody lesoparku Mniší hory v Brně-Bystrci.
Brněnská zoologická zahrada je však nejenom centrem oddechu a poznání,
je také odborným pracovištěm a součástí Národní sítě záchranných stanic.
V jejím rámci pečuje o zraněná zvířata z okolní přírody, která po vyléčení a rekonvalescenci vrací opět na místo nálezu. Zoo Brno rovněž provozuje záchytné CITES-centrum, které přijímá zvířata zadržená celníky nelegálním obchodníkům. Spolu se Stanicí mladých přírodovědců brněnská zoo již dlouhá
desetiletí pěstuje v dětech a mladých lidech vztah a úctu k přírodě, životu i sobě
navzájem. Množství odborných i laických přednášek, kulturních akcí, výstav
i programů pro handicapované děti – to vše dotváří činnost organizace, která je
od roku 1953 nedílnou součástí jihomoravské metropole.

Dětská narozeninová párty v ZOO
Novinka pro narozeninovou oslavu v netradičním prostředí určená pro
děti ve věku od 6 do 10 let.
Počet účastníků: minimálně 3, maximálně 10 dětí. Termíny konání akce jsou
pondělí - pátek od 15 do 17 hodin. Cena 250 Kč zahrnuje vstup do zoo pro
1 dítě, dále zajištění průvodce po areálu, občerstvení a malý dárek pro oslavence. Doprovod pro skupinu dětí - max. 3 dospělé osoby (dle domluvy podle počtu dětí), vhodné i pro prarodiče s vnoučaty!!
Účast je nezbytné objednat předem na telefonních číslech 546 432 314,
724 963 672 nebo na emailu bochnickova@zoobrno.cz.
Mgr. Pavel Hrazdíra
tiskový mluvčí ZOO Brno

8. březen - MDŽ
Vážené a milé členky
našeho Svazu duchodců
v Brně, výbor Vás srdečně
zve na oslavu MDŽ, která
se uskuteční
10. 3. 2011 v 15 hodin
na ulici Křenová 67 - sál
ve 2. patře.
Přijďte si zazpívat,
zatančit i zavzpomínat.

VYCHÁZKY
V MĚSÍCÍCH BŘEZNU
2011
A DUBNU 2
011
 každé pondělí  odjezd kolem 9. hodiny 

7. 3. Mendlovo náměstí – autobus
č. 52 – Stará dálnice – do Obory – divočáci – kamenolom
14. 3. Židenice – Stará Osada – autobus č. 55 – do Líšně – Mariánské údolí – Horákovská myslivna a zpět.
21. 3. Mendlovo náměstí – autobus
č. 52 – Kohoutovice – hájenka
– do Obory – Hobrtenky – Juranka – Jundrov.
28. 3. Mendlovo náměstí – trolejbus
č. 37 – konečná Kohoutovice –
rezervace konikleců – Myslivna – Pisárky.
4. 4. Královopolské nádraží – autobus č. 43 – Soběšice – Mokrá
Hora. Odjezd v 8,35 hodin.
11. 4. Židenice – Stará Osada – autobus č. 45 – Velká Klajdovka –
– Hornek – ke hřbitovu – na
autobus č. 58.
18. 4. Královopolské nádraží – autobus č. 43 – výstup „U buku“ zpět na lesní cestu – Melatín –
Bílovice. Odjezd v 8,35 hodin.
25. 4. Svátek – sraz na zastávce „Přístaviště“ – kolem přehrady –
Osada a zpět.
Na společné zážitky se těší
B. Nováková

Zveme Vás
na společenská setkání
při hudbě
Poznamenejte si do kalendáře – ta
příští budou
10. února a 10. března 2011
Přijďte si poslechnout oblíbené písně
a zatančit při dobrém vínečku. Setkáme
se vždy na Křenové 67 ve II. poschodí
od 15 hodin.
Zve výbor MO SD v Brně
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Další číslo vyjde
v dubnu 2011

