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MČ B RNO -Ž ABOVŘESKY
ÚMČ Brno–Žabovřesky, Odbor pečovatelské služby poskytuje v rámci Statutu města Brna sociální služby pro seniory. Odbor se prostřednictvím svých
služeb snaží podpořit seniory setrvávat
ve svých domovech i přes jejich nepříznivou sociální a zdravotní situaci. Hlavním cílem je zajistit základní potřeby
klientů, udržet vysokou kvalitu života
v domácím prostředí a umožnit co nejaktivnější život s ohledem na zdravotní
stav. Poskytovány jsou 3 základní služby, a to pečovatelská služba, denní centrum a odlehčovací služba.
V Žabovřeskách dále působí Domov
pro seniory Vychodilova, který se nachází v krásném prostředí pod Palackého vrchem. Zřizovatelem je statutární
město Brno.
V rámci poskytování finančních darů
naší MČ tvoří podstatnou část obdarovaných společnosti zastupující seniory,
především pak takové, které sdružují
seniory bydlící na území Žabovřesk
a v blízkém okolí.

MYSLÍ NA SVÉ SENIORY
Ve velmi úzké spolupráci je radnice
s místní žabovřeskou organizací Svazu důchodců ČR pod vedením Petra
Kalábka. Její činnost je ze strany radnice maximálně podporována, a to jak
slevami za pronájem sálu Kulturního
domu Rubín, tak poskytováním finančních darů na zajištění kulturních
a osvětových akcí, které jsou Svazem
důchodců pravidelně v průběhu roku
pořádány a velmi úspěšně zapojují žabovřeské seniory do kulturního života
v naší MČ. Jedná se především o tradiční Zpívání pro zdraví při příležitosti MDŽ, Dni matek, Dne seniorů a Vánoc. Významný podíl na úspěšnosti
a kvalitě má nadace Zdraví pro Moravu pod vedením paní ředitelky MUDr.
Špohrové.
Nezapomínáme ani na seniory, kteří
slaví významná životní jubilea. Jsou
v místě svého bydliště navštěvováni zástupci radnice a jsou jim předávány dárky spolu s blahopřáním.
Mgr. Marek Šlapal, starosta

Neupíná-li se naše naděje k zázraku, pak musí směřovat k řešitelnosti
toho, co někde se úspěšně již řešitelným stalo. Proč však ve směřování dosavadních našich vlád se to nedělo po
vzoru těch úspěšných zemí, které naši
politici navštěvují za peníze daňových
poplatníků? A tak se naše naděje upínají k předvolebním slibům, podobajícím se Jeníčkovi, slibujícímu Mařence, že není na světě nikoho, kdo jí
může splnit vše to, co on jí může slíbit!
To nesplněné je nám prezentováno
jako nesplnitelné z důvodu úsporných
opatření, nezbytných v období světové krize, tiše zastírající dlouhodobé
prohospodařování státního majetku
nás všech, i lobbisticko-korupční
(Pokračování na straně 4)

VZPOMÍNKA
Dne 21. prosince loňského roku jsme
doprodili pana Floriána Břouška na
jeho poslední cestě životem. Všem nám
byl a zůstává vzorem plného osobního
nasazení pro dobrou věc, v pomoci někomu i něčemu potřebnému. Vyrůstal
ve skrovných podmínkách a již jako
mladý muž se aktívně zúčastnil partyzánského odboje proti nacistickému
ujařmení našeho národa. Později na vedoucích místech podniků našeho průmyslu dokázal poctivý pracovní výkon
nadřadit nad laciné politické proklamace. Jeho příkladným dílem je iniciatívní
vybudování struktury brněnské i jihomoravské krajské organizace Svazu důchodců ČR, kde se v předsednických
funkcích angažoval do maxima i v době
svého onemocnění až do vysokého svého věku. Budiž vzdána čest jeho nezapomenutelné památce!

POZVÁNKA
Svaz důchodců ČR – městská
organizace Brno
zve všechny své členy, přátele
i příznivce na členskou schůzi, která se
uskuteční 7. března 2012 ve 14 hodin
v Bílém domě (sál Břetislava Bakaly).

1. Předvánoční Zpívání pro zdraví a plný sál nejen seniorů v KD Rubín.
2. Nejstarší občanka Žabovřesk paní Anna Měkotová oslavila dne 13. prosince své 104. narozeniny. K tomuto neuvěřitelnému výročí vážené jubilantce popřáli starosta MČ Brno-Žabovřesky Marek Šlapal a místostarostka Daniela Janíčková.
Foto Petr Suchý.

Přijďte, prosím, alespoň o půl hodiny dříve vzhledem
k tomu, že bude k zhlédnutí výstavka prací důchodců
z Domova pro seniory v Bystrci a představení nového
rehabilitačního přístroje VARIX.
Kdo nemá ještě členskou známku na rok 2012, bude
mít možnost jejího zakoupení
a předplacení si Brněnského seniora. Ceny jsou stejné
jako v roce 2011.
Srdečně zve vvýbor
ýbor

CO JE NUTNÉ ZNÁT O PRÁCI KATASTRÁLNÍCH ÚŘADŮ,
ZEJMÉNA O KATASTRU NEMOVITOSTÍ
Každý, kdo vlastní nějakou nemovitost tzn. rodinný dům, chatu,
rekreační chalupu, garáž nebo zahradu, pozemky v obci nebo mimo
obce, či části lesa atd. jsou pozemky či budovy evidovány vždy v katastru nemovitostí u příslušného katastrálního úřadu v souboru příslušných katastrálních map a jiných operátů. Každá nemovitost, již
vlastní jednotlivec, má svůj vlastnický list, který je faktickým průkazem o objektivním vlastníkovi (případně o dalších spoluvlastnicích).
Základní pojmy. Katastr nemovitostí je souborem údajů o nemovitostech v České republice. Je v něm uveden soupis, popis, geometrické a polohové určení nemovitostí, jeho součástí je evidence
vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem.
V katastru se evidují:
 pozemky v podobě parcel,
 budovy spojené se zemí pevným základem,
 stavby spojené se zemí pevným základem,
 byty a nebytové prostory,
 rozestavěné budovy, byty a nebytové prostor.
Údaje zapisované u jednotlivých věcných práv – vklad práva
představuje jednu z forem zápisu do katastru nemovitostí, kterým
se zapisuje k nemovitostem evidovaným v katastru vlastnické právo, zástavní právo, právo odpovídající věcnému břemeni a předkupní právo s účinky věcného práva. Tak zní ust. zákona č. 265/1992 Sb.
o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem.
Objasnění základních pojmů, které se zapisují do katastru nemovitostí:
Vlastnické právo – u vlastnického práva se eviduje vlastník předmětné nemovitosti, či velikost spoluvlastnického podílu, nemovitost
nebo jednotka s údaji katastru nemovitostí, která jsou předmětem
vlastnického práva a listina, která byla podkladem k zápisu vlastnického práva do katastru nemovitostí.
Věcné břemeno – u práva odpovídajícímu věcnému břemeni se
eviduje stručný obsah (popis) práva, údaje o nemovitosti nebo jednotce zatížené věcným břemenem, údaje o nemovitosti nebo jednotce oprávněné z tohoto práva, případně údaje o oprávněné osobě (je-li věcné břemeno zřízené ve prospěch osoby) dále doba, na
kterou bylo věcné břemeno sjednáno a listina, která byla podkladem
k zápisu práva. Právo odpovídající věcnému břemeni se v katastru
nemovitostí eviduje jak u nemovitosti oprávněného z věcného břemene, tak u nemovitosti zatížené věcným břemenem. Věcné břemeno zřízené ve prospěch osoby se eviduje pouze na listu vlastnictví na kterém je evidováno zatížení nemovitosti.
Zástavní a podzástavní právo – u zástavního práva se v katastru
nemovitostí eviduje zástava (nemovitost, jednotka) výše jistiny zajištěné pohledávky, případně podíl na pohledávce vyjádřený zlomkem nebo procentem, nebo výší částí jistiny, údaje o vlastníkovi
(resp. spoluvlastníkovi) nemovitosti, údaje o dlužníkovi, doba, na
kterou bylo právo sjednáno a listina, která byla podkladem k zápisu
práva. Je-li zřízeno zástavní právo pro určitý druh pohledávek, eviduje se místo, výše jistiny zajištěné pohledávky, druh pohledávky
a jejich limit. Jedná-li se o zajištění nepeněžité pohledávky, zapisuje
se do katastru nemovitostí tato skutečnost.
Pořadí vzniku zástavních práv se určuje podle data jejich vzniku
(den vzniku právních účinků vkladu zástavního práva do katastru
nemovitostí, den nabytí právní moci rozhodnutí o zřízení zástavního práva apod.)
U podzástavního práva se při jeho zápisu do katastru nemovitostí postupuje obdobně.
Věcné předkupní právo – v katastru nemovitostí se evidují údaje o zatížení nemovitosti nebo o jednotce, údaje o oprávněném
z předkupního práva, údaje o vlastníkovi zatížení nemovitosti (spoluvlastníkovi) zatížení nemovitosti, doba na které bylo právo sjednáno a listina, která byla podkladem k zápisu práva. Věcné předkupní právo se vyznačuje na listu vlastnictví (LV), na kterém je
evidována zatížená nemovitost.
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Vklad práva do katastru – je úkon, který má za následek vznik,
změnu nebo zánik práva k nemovitostem (včetně bytů či nebytových prostor), které jsou předmětem evidování v katastru.
Účastníci řízení – žadatelé o vklad do katastru nemovitostí – by
měli především respektovat následující skutečnosti a pravidla:
1) podmínky pro zápis vkladu práva – jde o soulad údajů o vlastníkovi nebo o jiné oprávněné osobě – údaje o jeho právech k předmětné nemovitosti a údaje o nemovitostech evidovaných v katastru nemovitostí s údaji v předkládaných listinách.
2) K rozporům dochází např. při předložení dřívější neevidované
smlouvy o převodu nemovitosti, nebo neevidované smlouvy registrované bývalým státním notářstvím, které nebyly zapsány pro
zjevné nesprávnosti do bývalé evidence nemovitostí, byly vráceny k doplnění a již nebyly znovu předloženy apod..
3) Ve všech případech nesouladu je nutné, aby před vkladem práva
do katastru nemovitostí byla dořešena předcházející neevidovaná změna údajů katastru.
Vklad práva lze provést jen na základě pravomocného rozhodnutí katastrálního pracoviště o povolení vkladu práva nebo výmazu
práva vkladu do katastru nebo na základě rozsudku. Katastrální úřad
nerozhoduje o vlastnictví a o jiném právu k nemovitostem, ale pouze o povolení vkladu práva nebo výmazu práva do katastru nemovitostí.
Proto v případně nesouhlasu se zápisem je nesprávné podávat
žalobu na rozhodnutí katastrálního úřadu, nýbrž podat k soudu žalobu na určení vlastnického práva k předmětné nemovitosti.
Vklad je tedy nutno chápat jako úkon, který právním způsobem
a následné evidence vlastnického nebo jiného věcného práva k nemovitosti vždy podmíněné existencí platné smlouvy nebo jiné listiny. Rovněž tak je výmaz práva právní způsob zániku vlastnického
práva k nemovitosti a to na základě platné smlouvy nebo jiné listiny.
Řízení o povolení vkladu – (se řídí správním řádem – zákon
č. 500 /2004 Sb.) je zahájeno dnem doručení návrhu poštou nebo
dnem osobního předání návrhu podatelně příslušného katastrálního pracoviště.
Návrh na zahájení řízení musí obsahovat :
 označení katastrálního úřadu
 jméno, příjmení, trvalý pobyt a rodné číslo fyzických osob (účastníků řízení)
 název, sídlo, IČO právnických osob (účastníků řízení)
 označení práv (vlastnických, zástavních, předkupních apod.)
která mají být zapsána do katastru nemovitostí.
Překládaná listina musí být čitelná a vlastnoručně podepsaná
účastníky smlouvy. Podpisy účastníků na prvopisu listiny musí být
úředně ověřeny. Předkládá se o tři listiny více než je počet účastníků. Na manžele se pohlíží jako na dva účastníky smlouvy bez ohledu
na to, jedná-li se o nemovitost v podílovém spoluvlastnictví nebo ve
SJM. Je-li některý z účastníků zastoupen v tomto řízení, předkládá
se plná moc ke každé vyhotovené listině a pravost podpisu zmocnitele musí být úředně ověřena.
Přílohou návrhu musí být:
 listina (ověřená kopie) na základě které má být zapsáno právo
do katastru (př. kupní nebo darovací smlouva).
 listina prokazující oprávněnost vlastníka nakládat předmětem
právního úkonu (nabývací listina) jestliže právní účinky nastaly
před 1. lednem 1993, předkládá se listina prokazující oprávněnost vlastníka nakládat s předmětem právního úkonu.
 na základě těchto úředně nezbytných písemných podkladů pracoviště katastrálního úřadu buď schválí, nebo v zákonné lhůtě
vrátí k doplnění, nebo zamítne. Rozhodnutí o zamítnutí vkladu
se doručuje všem účastníkům řízení a je proti němu přípustný
opravný prostředek (odvolání).
Vyznačení plomby – po doručení návrhu na vklad vyznačí kata(Dokončení na straně 5)

SENIOŘI, NEDEJTE SE!
Začátkem
listopadu byla
v prostorách
Augustiniánského kláštera
na Starém Brně
slavnostně přestavena publikace Senioři, nedejte se! Čtyřicetistránková
brožura vznikla na základě zkušeností z krajského projektu „Senioři sobě“, ve kterém
byla vyškolena řada starších spoluobčanů,
kteří svým vrstevníkům vysvětlují rizika
dnešní doby a nebezpečí, jež často na důvěřivější starší občany číhají. Kniha nabízí řadu
čtivě sepsaných příběhů s příklady manipulativního jednání například pochybných
prodejců či falešných kontrolorů, a praktické rady, jak se podobnému jednání ubránit.
Patronkou knihy Zdeňka Dufka (předsedy finančního výboru Zastupitelstva
Jihomoravského kraje) se stala krajská zastupitelka a europoslankyně Zuzana Brzobohatá.
„Senioři jsou naší nejohroženější spotřebitelskou skupinou, téma ochrany spotřebi-

tele je téma ryze evropské. Bohužel u nás
dlouhá léta neexistovala reklama, proto naši
senioři všemu věří, neměli kde se naučit rozlišovat například klamavou reklamu, neumí se v této oblasti orientovat.“
Na téma „ohrožených seniorů“ se uskutečnily v Jihomoravském kraji a v kraji Vysočina také semináře, na kterých přítomní senioři živě diskutovali o problémech, které je
potkaly. Ne všichni se mohli seminářů zúčastnit, proto se patronka knihy rozhodla
osvětovou brožurku „Senioři, nedejte se!“
věnovat čtenářům Brněnského seniora
a učinila tak právě proto, že letošní rok byl
vyhlášen Evropskou komisí Evropským rokem aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity. Důvodem byla skutečnost, že Evropané se dožívají stále vyššího věku a díky
dobrému zdravotnímu stavu zůstávají déle
aktivní.
„Právě tvůrčí aktivitu bychom rádi v našich seniorech probouzeli. Proto jsme i na letošní rok připravili šňůru setkání v penzionech pro seniory či v domovech důchodců na
jižní Moravě a Vysočině. Setkání by měla
sloužit i jako inspirace pro trávení volného

času či návod, jak si zachovat dobré fyzické
a duševní zdraví”, vysvětluje Ing. Brzobohatá a pokračuje: „semináře budou přitažlivou
formou informovat seniory o možnostech
obrany v případě, že naletí nepoctivému
obchodníkovi či se stanou obětí podvodu
a také budou učit a to formou hry, jak zlepšit
svůj život a hlavně vlastní paměť.“
Na propagaci Evropského roku aktivního stárnutí spolupracují Ministerstvo práce
a sociálních věcí, krajské a městské samosprávy, nestátní organizace, Rada vlády pro
seniory. Koordinátorem se stal Kraj Vysočina, kde byl Evropský rok v Jihlavě 26. ledna
2012 slavnostně zahájen konferencí.
„Obsahem inspirativních odpolední,
která se uskuteční například v Tišnově,
Břeclavi, Hodoníně či Znojmě budou
i návody, jak zlepšit soustředění nebo jak
udržet v paměti důležité informace co
nejdelší dobu. Srdečně zveme všechny.
O termínech budeme včas informovat,“
doplňuje ještě europoslankyně, která se
sama angažuje v dobrovolnictví a vede
dětské tábory.
Ing. Zuzana Brzobohatá

2012 - EVROPSKÝ ROK AKTIVNÍHO STÁRNUTÍ
Ve Valdštejnském paláci Senátu PČR
se 17. ledna 2012 konala konference k „Evropskému roku aktivního stárnutí“, kterým byl Evropskou unií vyhlášen rok 2012.
Konference se konala pod záštitou
místopředsedy senátu Petra Pitharta a senátorky Jiřiny Rippelové a zúčastnili se jí
nejen představitelé Asociace univerzit třetího věku (AU3V), ale i zástupci Ministerstva práce a sociálních věcí, Ministerstva
školství mládeže a tělovýchovy i slovenští
hosté. Konference se těšila mimořádnému zájmu a účastníci zaplnili senátní lavice do posledního místa.
První univerzita třetího věku vznikla
v roce 1973 ve Francii a v Československu
začaly první univerzity třetího věku fungovat v roce 1986. V roce 1993 česká Asociace U3V tyto „seniorské školy“ zastřešila
a nyní jsou jich čtyři desítky na 20 veřejných univerzitách a fakultách.
Studium U3V je nyní zpřístupněno
i těm seniorům, kteří sice studovat chtějí,
ale nemají možnost dojíždět na přednášky do vysokých škol a univerzit a nebo nevládnou potřebnou časovou flexibilitou.
Pro tyto studenty byla uvedena do praxe
moderní forma U3V a sice virtuální univerzita (VU3V). Virtuální forma studia je
založena na využití internetu a představuje alternativu ke klasické přednáškové výuce. VU3V tak naprosto revolučním způsobem umožňuje a zlevňuje studium
všem zájemcům.

Na konferenci se s mimořádným ohlasem setkala především vystoupení jak
profesora Petra Vavřína, předsedy Asociace univerzit třetího věku (AU3V), tak místopředsedy docenta Martina Šolce a jejich
vzkaz politikům, kteří by si měli uvědomit,
že senioři, kteří sedí v lavicích, jsou pro
stát levnější než senioři, kteří sedí u doktora.
Na konferenci vystoupili i slovenští
hosté. Generální sekretářka mezinárodní
asociace U3V Dr. Hrapková informovala
o přípravě světového kongresu na téma
U3V, který se bude konat v Portugalsku
v dubnu 2012. Dr. Hrapková trefně vyjádřila přání, aby aktivity byly ne „o seniorech“ ale především „pro seniory“.
Za Jihomoravský kraj se konference
aktivně zúčastnili zástupci Rady seniorů.
V průběhu konference navázali řadu neformálních kontaktů a informovali, že
v Brně se i díky finanční pomoci Jihomoravského kraje podařilo nejen navázat, ale
i prohloubit spolupráci již se třemi brněnskými vysokými školami, které se na
projektu U3V účastní: Vysokým učením
technickým, Masarykovou univerzitou
a Mendelovou univerzitou. Tak mohly být
rozšířeny programy přednášek o cykly
z dějin umění, mezilidské komunikace,
přírodovědy i zdraví. Ohromný zájem
brněnské seniorské veřejnosti a kladný
ohlas nejen těší, ale hlavně zavazuje.
Z konference vyplynula i řada otevře-

ných otázek, na které je nutno zaměřit:
Především je potřeba změnit přístup
k cílové skupině aktivních seniorů tak, aby
nebyl ani „o seniorech“, ani „pro seniory“,
ale “se seniory“! Senioři nežádají a nechtějí být prvoplánovým předmětem
péče ani zdrojem grantů, senioři žádají,
aby byli bráni jako spolutvůrci jak současnosti tak budoucnosti. Svým konáním
v minulosti senioři prokázali, že k přítomnosti i budoucnosti mají velice hodně co
říci!
Dále je životně důležité, aby stát zpracoval a měl reálnou vizi blízké i vzdálenější budoucnosti: nelze přece na jedné straně usilovat o vracení seniorů do aktivního
podílu na práci pro společnost, na straně
druhé nemít dostatek práce ani pro dnešní padesátníky a k tomu všemu ani nemít
představu jak se bude trh pracovních příležitostí v následujících 20-30 letech vyvíjet! To je velká – a zatím nezodpovězená –
výzva pro Ministerstvo práce a sociálních
věcí, věřme, že se brzo dozvíme jak ho začíná řešit.
Závěrem budiž dík všem, kteří se na
přípravě konference podíleli a umožnili
aktivním seniorům z celé republiky se setkat, poznat a poslechnout nosné téma
roku 2012. Je jen škoda, že některá vystoupení byla velmi akademická, rozvláčná
a méně korespondující s realitou a že proto nezbyl dostatek času na diskuzi z pléna.
Za RS JmK Milan Hemzal
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SENIOŘI, NEVZDÁVEJME TO !!!
Velice ráda bych Vám, milí senioři, v tuto dobu napsala něco
pěkného, příjemného, ale hlavně povzbuzujícího. Dobře vím, jak
uplynulý rok byl pro nás seniory náročný, ale hlavně stresující pro
náš budoucí život.
Je přímo ironií si vzpomenout začátek roku 1990, kdy Václav
Havel pronášel slova o republice svobodné, samostatné, demokratické, hospodářsky prosperující (tou jsme do listopadu 1989
byli), ale také sociálně spravedlivé (tou jsme také byli). Je otázkou komu tato slova byla adresována, zda to nebyla jen zástěrka
a apel na všechny tzv. restituenty, urychlené zbohatlíky ze státního (našeho) majetku a rozkradače všeho druhu. O lásce a pravdě
raději nehovořme, protože celých 22 let se zde živí a vyvolává jen
a jen zloba, zášť a nenávist vůči určité skupině obyvatel a to bohužel nejen z řad poslaneckých lavic, ale také převážně a cíleně
z našich médií. Takový úpadek a degradace morálky, kultury
a všech morálních i lidských hodnot zde bohužel nebujelo ani za
doby německé okupace a vůbec v celé historii naší republiky.
Člověk se opravdu nestačí divit, kde se najednou v lidech vzalo tolik zloby, zášti a nenávisti i neúcty k člověku a životu. Ale co je
nejhorší, že tento trend se k nám šíří z poslanecké sněmovny. Podívejme se blíže na tyto naše reprezentanty politického života,
kdo jsou tito lidé?
Jsou to povětšinou dnes 40 – 50 letí, kteří vyrůstali v rodinách
bez sociálních a existenčních problémů, opečováváni právě
námi, kteří jsme se snažili ze všech sil jim zpříjemnit a zajistit sluš-

ný život. Tito tehdy mladí lidé dnes postrádají jakékoliv morální
a mravní hodnoty, o sociálním cítění a vztahu k lidem nemluvě.
Jejich cílem je jen honba za penězi (jen těmi vlastními), zabývají
se ve sněmovně nepodstatnými a pro každodenní život občana
podřadnými záležitostmi a tyto nám bohužel inplantují do zákonů. Pokud se týká jejich kvalifikace, tak nad tou visí veliký otazník, protože výsledkem jsou prohrané arbitráže a špatně sepsané
smlouvy. A právě vzhledem k těmto všem skutečnostem se chci
k Vám obrátit s prosbou. „Nevzdávejme to !“ Právě na to „naši”
zástupci hrají a spoléhají, že jsme jako senioři bezmocní. Snažme se alespoň v rodinách hovořit o našich životních zkušenostech, jak jsme žili, jaká byla doba, tak jak si s námi vyprávěli naše
babičky a dědové. Nenechávejme to jen na médiích, která jsou
tendenčně poplatná této době. Nepodléhejme tomu, že je to zbytečné, že nám nenaslouchají. Ono jim v těch hlavičkách vždycky
něco zůstane. Nadále bychom se měli zúčastňovat (pokud nám
to zdraví dovolí) všech akcí občanských iniciativ a dávat najevo
svůj názor i nevoli tomu co se u nás děje. Jinak budeme vystaveni
utahování šroubků víc a víc. Hlavně se snažte vždy přijít k volbám
a velmi vážit komu dáte hlas. Uvědomuji si, že je dnes situace
velmi obtížná a nepřehledná. Platí tedy staré osvědčené, tj. volit
menší zlo.
Závěrem Vám chci do letošního roku popřát jen a jen to lepší
a dobré, hlavně dostatek sil a zdraví, kterého není nikdy dost!!!
Libuše Gottwaldová, místopředsedkyně SD MO Brno

BEZDOMOVCI DŘÍVE A DNES
Vzhledem k tomu, že jsem před rokem 1989 pojem bezdomovec neznala, cítím nějaký pocit viny, když jdu kolem otrhaných,
špinavých lidí, kteří v zimě, brzy ráno, sedí na lavičce a mají
prázdné oči hledící nikam. Minulý týden jsem slyšela v rozhlasu
zprávu kolik tisíc bezdomovců žije ve velkých městech naší republiky a prognózu, kolik takových lidí bude bez domova v budoucnu – odhaduje se zvýšení jejich počtu o 35 %. To mne nenechává klidnou, právě tak, jako lakonické zprávy o tom, kolik lidí
zemřelo na podchlazení v letošní mírné zimě. V Praze prý připravují nafukovací halu pro 170 bezdomovců, přičemž několik
tisíc lidí zůstane na ulici i v zimě, i přes noc. V této souvislosti
jsem na ČRo6 slyšela podloženou zprávu komentátora, že na korupci, jejích různých druzích, na umělém přivádění lidí do insolvence a poté k exekutorovi – přichází veřejný rozpočet (peníze
nás všech) ročně o 100 mld Kč! Nějak se mi zdá, že žijeme v zemi
zlé zimní královny a že lidem řídícím tento stát padl do oka střípek zlého zrcadla, jak se to stalo Kájovi v pohádce o Kájovi a Gerdě. Tito „zástupci lidu“, kteří vidí jenom sami sebe a osudy lidí,
kteří spadli na dno této společnosti – mnohdy ne vlastní vinou –
jsou pro ně nezajímavé a místo zpracovávání sociologických prognóz o zvýšení počtu bezdomovců, nezpracovávají studie o tom,

co udělat proto, aby bezdomovci zmizeli z našich ulic, měli kde
se umýt, kam se schovat před nepohodou a mrazem. Pokud totiž
nezaměstnaný člověk absolvuje několik desítek tzv. výběrových
řízení a je stále bez zaměstnání, co si myslíte, že to udělá s jeho
psychikou? Nesáhne posléze po krabici vína a nesklouzne na
úplné dno? A poté se stane, že takového bezdomovce, bez jakékoli příčiny, utluče nebo těžce zraní skupina mladých lidí, vychovaných tímto bezcitným společenstvím, neuvěřitelně špatnými
televizními pořady, v nichž je hlavním programem násilí, arogance, neslušnost? To všechno by nás mělo zajímat! Měli bychom se ptát Rady pro rozhlasové a televizní vysílání, co dělá pro
to, aby tento národ nebyl devastován současně vysílanými pořady, jejichž nosným programem je právě všechno negativní,
co do slušné společnosti prostě nepatří. Jak nás zajímá výchova
našich dětí a vnuků? Nabrali jsme si spoustu půjček, abychom se
obklopili přepychem, ale nemáme čas na své děti, na jejich výchovu a proto je necháváme u obrazovek do nočních hodin?
Co mohou ze současně vysílaných pořadů vytěžit pro slušný
a spořádaný život? To jsou otázky pro nás a měli bychom je brát
smrtelně vážně, aby náš syn, nebo náš vnuk neskončil na lavičce
mezi bezdomovci.
A. Hančíková

CO JE NUTNÉ ZNÁT O PRÁCI KATASTRÁLNÍCH ÚŘADŮ…
(Dokončení ze strany 2)

strální pracoviště u příslušné parcely v katastru nemovitostí plombu, která vyjadřuje, že práva předmětné nemovitosti jsou dotčena
změnou.
Několik dalších poznámek k danému tématu:
Evidování zahradních chatek – mýtus, široce rozšířený mezi zahrádkáři, že se zahradní chatky nezapisují do katastru nemovitostí
je velký omyl. Podle § 2 písm. b) zák. 344/1992 Sb. se v katastru nemovitostí evidují mimo jiné také budovy spojené se zemí pevným
základem, kterým se nepřiděluje popisné nebo evidenční číslo a které nejsou příslušenstvím jiné stavby evidované na téže parcele. Proto při převodu chatky na jiného uživatele je nutno požádat o vklad
do katastru nemovitostí (viz. výše).
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Při nesouhlasu s rozhodnutím katastrálního úřadu nelze proti tomuto úřadu podat žalobu, nýbrž podává se žaloba u příslušného krajského soudu v obvodu jehož se nachází nemovitost,
které se rozhodnutí o povolení vkladu týká. Lhůta pro podání žaloby činí 2. měsíce a její zmeškání nelze prominout. Žaloba musí
být formulována jako žaloba na určení vlastnického práva
k předmětné nemovitosti.
Závěr: problematika změn vlastnictví k nemovitostem je velice rozmanitá a rozsáhlá, a proto se omlouvám, že jsem mohl
postihnout jen některé aspekty této problematiky, ale jsem k dispozici všem, kteří potřebují potřebnou pomoc či objasnění.
JUDr. Neveselý Karel

2012 – ROK NADĚJE, NEBO ZTRACENÝCH ILUZÍ?
(Dokončení ze strany 1)

intervence anonymních mafií do mnoha finančních transakcí různé úrovně. Nebýt toho, byl by státní rozpočet jistě
na přijatelnější úrovni! Státy severní Evropy, prosté korupčních skandálů, se s ekonomickou krizí vyrovnávají vcelku
bezproblémově.
Důsledky téměř každodenně prezentovaných korupčních skandálů, podílejících se na zadluženosti země, jsou
prezentovány našim občanům, jako by i oni byli toho příčinou! Je-li tedy jedním z pachatelů v „Mostecké uhelné“ nějaký Franta Vencálek z Horní Dolní, proč již není za mřížemi „na doživotí“ a majetek nemá zkonfiskovaný? Není-li
tomu tak, pak proč my „ti dole“ musíme si utahovat opasky
v náhradu toho, co korupčně prohospodařili „ti nahoře“?
Jen slovně prezentovaná protikorupční opatření zůstávají
bezzubá, není-li ochoty zákonodárců uzákonit majetková přiznání, jednoho z nejdůležitějších protikorupčních opatření!
O přínosnosti daňové progrese se i v koalici tiše šeptá, ale
o důsledcích zastropovanosti zdravotního a důchodového pojištění se tam stále mlčí, neboť „ti bohatí musí být ještě bohatší a ti chudí ještě chudší“! Nikoho z těch „nahoře“ asi nezajímá nezbytná podmínka úspěšné existence státu, jíž je trvalá
sociální solidarita ve společnosti! Nápravou mnohého údajně
mají být reformy, které šité horkou jehlou jsou v podstatě nespravedlivé a nepromyšlené plošné škrty. Důchodová reforma opouští tradici doposud uspokojivého prvního průběžně

financovaného pilíře, vyvedením z něho prostředků do komerčních důchodových fondů, u nichž stát nemůže garantovat návratnost prostředků do nich vložených!
Zdravotnická reforma svými neúčinnými regulačními
poplatky, zvýšenou platbou za hospitalizaci, jíž pacient
hradí náklady svévolně privatizovaných služeb nemocnic
a placením tzv.nadstandardů v podstatě anuluje 31. čl. Základní listiny práv a svobod a rozděluje tím ve zdravotnictví léčbu pro chudé a bohaté! Proreformni snahy vládní
koalice však zcela přehlížejí potřebu reformy zákona
107/2006/ Sb. o deregulaci nájemného v bydlení, jímž bezdůvodně se navyšují bankovní konta majitelů domů, paradoxně s nutností každoročního příspěvku potřebným na
bydlení, ve výši přes 4 miliardy Kč ze zadlužené státní pokladny, se samozřejmě nekomentovanými zprávami
o nebezpečně dále narůstajícím bezdomovectví!
Nad tím však nelze jen mávnout rukou se zanadáváním
si kde s kým, ale po vzoru předvolební výzvy ČSSD k občanům „Mluvte nám do toho“ musíme i jako senioři „Mluvit
též vládě do toho!“, zpočátku alespoň pomocí písemných
příspěvků do „Brněnského seniora“ a ústními příspěvky
k naším představitelům, zvaným na naše členské schůze
v Bílem domě. Čiňme tak dříve než nám „poteče do bot“,
abychom jednou nemuseli večer uléhat tak, jak nám
ustelou „ti naši tam nahoře“!
Redakce

TRAVEL VARIX SYSTÉM
Také nohy potřebují odpočinek...!!
Profesionální, přenosné masážní zařízení.
Prevence proti otékání nohou.
Komfortní kabelkové balení.

D ISTRIBUCE :
M. A. M. VIZI, s. r. o.
Náměstí Svobody 93/22
602 00 Brno
www.opuchnutenohy.cz

Travel Varix Systém (TVS) je profesionální, přenosné masážní zařízení. Jednoduché, originální řešení prevence tzv. těžkých nohou při delších cestách autem, vlakem, letadlem a při sedavém zaměstnání. Díky lymfodrenážní
masáži dolních končetin TVS podporuje oběh krve a lymfy ve spodní časti nohou těsně nad kotníkem a tím odstraňuje bolest nohou a uvolňuje svalstvo.
Travel Varix Systém je univerzální masážní zařízení určené pro všechny
věkové kategorie. Díky jeho skladným rozměrům je ideálním společníkem při
cestování. Jeho masážní účinky ocení jak řidiči, tak i lidé se sedavým zaměstnáním.
Příklady možného využití
TVS:
•
•
•
•
•

příznaky tzv. těžkých nohou
příznaky lymfatických otoků
zlepšuje krevní oběh v končetinách
odstraňuje otékání končetin
léčí nemoci spojené s krevním oběhem
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ŽIVOTA MÍSTNÍCH KLUBŮ

Mladý Senior klub… Senior klub na
sídlišti Brno - Vinohrady byl založen
2. února 1992 a připomíná si proto
s oprávněnou hrdostí dvacetiletí své
činnosti. U jeho zrodu byli a mezi rodiče – zakladatele tudíž patří tehdejší ředitel KVIC CLUBu pan Jiří Šesták a paní
Radoslava Nezhybová, Anna Krásová,
Anežka Rybníčková, Drahomíra Žáková, pan Ladislav Wohlgemuth a vedoucí
pracovnice sociálního odboru ÚMČ
paní Anna Nováková.
První vedoucí Senior klubu se stala
paní Nezhybová a první akcí pro seniory byla vycházka do Líšně a tamního zámečku 8. února 1992.
V květnu 1993 byl schválen klubový
znak – čtyřlístek. V srpnu téhož roku se
klub stěhoval do vlastní místnosti
v Domě pečovatelské služby Bzenecká
19, v níž sídlí dodnes.
V roce 1993 se ujal vedení klubu Ing.
Hiekl a v listopadu 1994 převzali jeho
vedení manželé Miroslava a Ing. Jindřich Moudří, kteří věnovali činnosti
klubu mnoho času a značné úsilí, což se
projevilo i ve vzrůstajícím počtu docházejících členů klubu. Zasloužili se
mj. i o rozšíření a dovybavení klubových
místností.
Z vedení klubu odstoupili ze zdravotních důvodů po více než deseti letech –
od srpna 2004 převzala pomyslné žezlo
či štafetu paní Eliška Čtvrtečková. V průběhu let 2010-11 se vzhledem k její nemoci do vedení klubu začal zapojovat
Ing. Luděk Hodboď a po jejím úmrtí
v červnu 2011 se stal jeho novým vedoucím.
S historií Senior klubu se pojí i svým
způsobem kuriozita – hned od samého
počátku existence jsou všechny jeho
akce dokumentovány písemně i fotograficky v ročních kronikách, takže by
v nich bylo možno dohledat i nemálo
zajímavých informací o událostech posledního dvacetiletí na Vinohradech.
Na prvních zápisech do kronik se střídavě podíleli zejména jednotliví členové
klubu, zejména R. Nezhybová a L. Wohlgemuth, od roku 1994 to pak byl
Ing. Moudrý a od roku 2004 je kronikářkou paní Eva Plíhalová. Pro představu –
pro kronikáře to znamená zúčastnit se
každé klubové akce, udělat zápis o přednášejícím i o obsahu a průběhu akce
a dodatečně ho doplnit fotografiemi, vytisknout a založit do pořadače…
Zájemci o činnost klubu (členské legitimace se nevydávají, členské příspěvky se nevybírají, zapojení je dobrovolné)
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mohou navštívit klubové prostory
(malou klubovnu) ve všední dny denně
v době od 15.00. Kromě toho probíhají
klubové akce každé úterý a čtvrtek, zpravidla v době 14.30 – 16.00. Program akcí
je zveřejňován ve vinohradském měsíčníku INFORM a je relativně bohatý –
– zahrnuje především vystoupení dobrovolných lektorů a odborníků s přednáškami z různých oblastí (historie,
hudba, významné osobnosti a jejich dílo
a přínos státu i světu, život v přírodě, zajímavosti z jiných zemí a světadílů, péče
o vlastní zdraví a bezpečnost seniorů
atd. atd.).
Členové klubu nejsou jen pasivními
účastníky přednášek, ale organizují
i vlastní klubové akce s programem –
– mezi ně patří např. masopustní veselí,
Mikulášské a předvánoční posezení,
připomenutí Dne seniorů, Mezinárodního dne žen atd. Na programu se podílejí jak ochotničtí herci klubu pod režijním vedením pana Zdeňka Sedláře, tak
i naši hosté, mezi něž patří především
děti ze školní družiny při ZŠ Mutěnická,
ale stále častěji i „Líšeňáci“ se svým zpěvem a „poudáním“.
Mezi vlastní aktivity patří i pravidelné pondělní cvičení, probíhající od počátku roku 2010 pod patronací a s podporou vedení KVIC ve Společenském
sále v OC-2 každé pondělí od 14. hodin,
u jehož zrodu byli Eliška Čtvrtečková,
ředitel KVIC Ing. Libor Štursa a jako cvičitel Ing. Milan Siklenka.
Pravidelnou akcí je i blahopřání seniorům, majících v daném měsíci významné životní jubileum, organizované
v součinnosti se sociálním odborem
ÚMČ – o jeho pohodovém obsahu i průběhu, spojeném se zpěvem lidových
písní i občerstvením, mohou vyprávět
už stovky obyvatel sídliště, kteří při této
příležitosti byli pozváni a navštívili klubové prostory … Na vytváření pohody se
podílela a podílí řada aktivních členů,
mezi něž patří harmonikáři, zejména
Václav Chromeček, Milan Vaňura a v současné době Martin Dobčák, zpěvák a hráč
na klávesový nástroj Zdeněk Sedlář, hráč
na vozembouch Stanislav Třasák, kuchařinky, zajišťující občerstvení při klubových
akcích pod vedením paní Elišky Vackové
atd. Bohužel nelze jmenovitě uvést všechny obětavé členky klubu, tvořících tým
jeho vedení a lze jim jenom touto cestou
poděkovat …
Činnost klubu by byla nemyslitelná
bez materiální a finanční podpory ze
strany ÚMČ Brno Vinohrady, díky níž se

mohou zájemci z řad seniorů zúčastnit
mj. i klubových zájezdů, např. do přírodního prostředí turistické základny
Jižní Portál, do arboreta v Boskovicích
nebo i za hranice – k družebním návštěvám Senior klubu v Bratislavě-Vajnorech, s nímž byly navázány pravidelné
styky už v roce 2004. Zásluhu na této
podpoře mají i všichni dosavadní starostové městské části – Ing. Milan Černocký, PhDr. Ilona Sokolová a současný
PhDr. Jiří Čejka.
Spolupráce s ÚMČ a jeho podpory si
členové Senior klubu skutečně váží
a proto se aktivně zúčastňují i akcí, organizovaných ÚMČ a KVICem na sídlišti. Snaží se tak být aktivními účastníky
a spolutvůrci společenského života na
sídlišti, ne jenom jeho obyvateli. Ze stejných důvodů jsou prostory Senior klubu
přístupné všem zájemcům o klubovou
činnost a akce. Věříme proto, že si mezi
nás budou nacházet cestu i další senioři
a seniorky bez ohledu na svůj věk a zdravotní stav a tak přijměte tuto informaci
o historii Senior klubu i jako trvale platnou pozvánku na naše akce.
Za tým Senior klubu
Ing. Luděk Hodboď


Z činnosti Klubu důchodců Starý
Lískovec ve II. pololetí 2011. Také
v období prázdnin jsme se scházeli
v Klubu. Zorganizovali jsme procházku
do nedalekých Popovic, výlet na Brněnskou přehradu, kde jsme navštívili hrad
Veveří, zúčastnili jsme se vycházky do
Útěchova a Ořešína. To proto, abychom
si udrželi zdraví.
Navštívili jsme některé předváděcí
akce spotřebního zboží např. v Kinokavárně v Černých polích, v hotelu Brno,
v restauraci Švejk v Bohunicích.
Některé z nás, jako samoplátkyně,
jsme se zúčastnily rekondičního pobytu
v Blatinách u Nového města na Moravě.
Na pozvání městské organizace Svazu důchodců ČR v Brně jsme společně
slavili Den seniorů v jídelně Máj na Divadelní ulici. Dále nám byly touto organizací zajištěny vstupenky do Janáčkova divadla na operu Nabucco, využili
jsme pozvání na pořad „Melodie jižních
moří“.
Prostřednictvím KPBO jsme navštívili divadlo Reduta, Mozartův sál, kde
jsme se mimo jiného seznámili s novou
šéfkou Janáčkovy opery profesorkou
Evou Bláhovou a pěvkyní, sólistkou
Slezského divadla v Opavě, paní Olgou
Procházkovou, rodačkou z Brna.

ZE

ŽIVOTA MÍSTNÍCH KLUBŮ

Také knihovna J. Mahena – pobočka
Kurská ul. č. 1 ve Starém Lískovci pro nás
připravila několik akcí:
 Nežádoucí návraty E. F. Buriana – s vyprávěním Jana Buriana,
 Indie a Nepál – vyprávění Ing. Pavla
Hanzla s promítáním snímků z cest,
 Francouzští humoristé – přednáška
Dr. Jiřího Sedláka, CSc.
Při klubových setkáních si vždy připomeneme narozeniny našich členek.
Mimořádnou událostí byla vzpomínka
na narozeniny nejstarší členky našeho
klubu, paní Věrky Hebelkové, která se
dožila letos vzácného jubilea 90 let.
Mezi Kluby důchodců v Brně máme
řadu přátel a tak jsme byli pozváni do:
 Holásek – na taneční odpoledne,
 Bosonoh – na taneční odpoledne,
 Bohunic – na Kateřinskou zábavu,
 Tuřan – na Mikulášskou zábavu.
Kromě toho pravidelně navštěvujeme
taneční odpoledne na Křenové ulici, která
organizuje Městská organizace SD ČR
v Brně.
Za přispění ÚMČ Brno-Starý Lískovec

PF 2012
(Co nesmíte
dát do zastavárny)
Rozhodně tam nedávejte
svoje lásky,
i když vás zklamaly,
nedávejte tam
svoje děti,
i když
v lecčems selhaly,
nedávejte tam vzpomínky
ani naději,
pokrytci nezaseli
pravdu, ani lásku
nebude brzo
po nich ani hlásku
vzhlédněte –
podle české pranostiky
skřivánci se ozvou
v únoru
vzhlédněte,
vzhlédněte jen nahoru.
Marie Veselá

SPOLEČENSKÉ
ODPOLEDNE
V JÍDELNĚ MÁJ
19. 1. 2012

jsme navštívili také filmové představení
v kině Svratka.
Za klub: Libuše Medková


Ohlédnutí za činností Klubu důchodců Brno-Jehnice v roce 2011. Aktivity našeho klubu v minulém roce byly zaměřeny obdobně jako v letech minulých. Na
společných setkáních se snažíme o to, aby
tento čas byl využit zábavnou a poučnou
formou ke spokojenosti přítomných.
Mimo těchto schůzek jsme navštívili divadelní představení Carmen, Její pastorkyňa, Zaslíbení, Dobře rozehraná partie,
operety Gala a Marry Poppins.
Z filmových představení to byly Ženy
v pokušení a Muži v naději.
Také brněnské výstavy Terakotová
armáda, Výstava sukulentů a kaktusů, Mikrosvět ve fotografiích, Nové pověsti československé a návštěva brněnského podzemí byly součástí našeho programu.
Kromě uvedeného jsme uskutečnili
vycházky do přírody v okolí naší obce,
spojené s posezením u ohně a opékáním
špekáčků. Některé naše důchodkyně se

pravidelně každý týden scházely na cvičení ve zdejší škole.
Na našich besedách a přednáškách
jsme probírali, mimo jiné, i tato témata:
 Beseda s aktérem plaveb na jachtě
Atlantickým oceánem,
 Beseda s účastníky zájezdu do Litvy,
 Ukázky a nácvik zdravotních cvičení
tzv. tance na židlích,
 Beseda s účastníkem letní Univerziády
v Čínské republice.
Také volba zájezdů vycházela z přání našich členů. Plně obsazené autobusy na zájezdech svědčily o tom, že se jejich volba
podařila. Jeden zájezd byl do boskovického
muzea, Vrbasova muzea ve Ždánicích a odpoledne s návštěvou vinného sklípku s posezením při víně a s občerstvením v Blučině. Druhý zájezd jsme již tradičně směřovali
do termálních lázní v Dunajské Stredě.
Činnost klubu také doplňovala setkání u reprodukované hudby a občerstvení při výročí Dne matek a vánočním posezením, spojeným s rekapitulací naší
letošní činnosti.
Za klub: Miroslav Polák

Souznění
Seděli spolu na lavečce.
Záda již trochu nachýlená,
starý muž a s ním jeho žena,
jak obraz nějakého světce.
Hladí je podzimní paprsky,
ruce se maně dotýkají,
vrásčité tváře neutají,
že neumějí žít bez lásky.
Nemusí zaznít velká slova,
aby dvě duše prozradily
čím krásný tón naladily,
i bez šípu Amorova.
Vnímají spolu stejným citem
rozkvetlou louku i slunce jas,
kolik je všude plno krás
a ptačí zpěv je pro ně hitem.
Lavečka ví, koho dnes hostí.
Sedí tu často ruku v ruce,
slyší i jak jim tepou srdce,
váží si jejich přítomnosti.
Siesta končí, pár se zvedá.
Jeden druhého podpírají,
vždyť slabosti své dávno znají
a ruka druhou ruku hledá.
Starý muž a s ním jeho žena,
loučí se se svou lavečkou.
Končí tak procházka uličkou,
která jim byla snad přisouzena.
Zdeněk Kratochvíl
SENIOR str. 7

ZÁJEZDY V LETOŠNÍM ROCE
Náš první zájezd v roce 2012 bude
trochu exotičtější, vypravíme se mezi
tygry usurijské. Nebojte se, nepojedeme
daleko, jen kousek za hranice na Slovensko do Kostolné pri Dunaji, kousek
za Bratislavu, do Oázy sibiřského tygra.
Oáza vznikla díky snu a úsilí paní Yvety
Iršové. Útulek a domov tu má 24 usurijských tygrů, kteří jsou kriticky ohroženým druhem, ve volné přírodě už vyhubeným. Oáza představuje jednu
z největších genetických bank tygra usurijského na světě. Velké přírodní výběhy
jsou vybaveny bazény s vodou a terénní
členitost dává tygrům pocit svobody
v přirozeném prostředí. Kromě tygrů
našli tu útulek i 3 lvi berberští, kteří jsou
v přírodě už zcela vyhubeni. Tak se na ty
300 kg šelmičky milující šlehačku půjdeme podívat.
Pro zklidnění po vzrušující procházce
mezi tygry a lvy se půjdeme podívat na
technickou raritu v obci Jelka, dřevěný
pontonový mlýn. Na zpáteční cestě na-

Z MĚNA

vštívíme místo tragického skonu Milana
Rastislava Štefánika na letišti v Ivance pri
Dunaji. Jeho památku uctil Dušan Jurkovič neobvyklým památníkem na místě
tragedie. Stojí za to obnovit si myšlenku
„čechoslovakizmu“ a uctít památku blízkého spolupracovníka T. G. Masaryka.
Na zpáteční cestě si oddychneme
každý podle své záliby v Bratislavě.
Zájezd se uskuteční ve středu 18. 4.
2012. Odjezd v 7,00 hodin ze známého
stanoviště.
Termíny dalších zájezdů:
17. 5. 2012 – Český Krumlov, Rožmberk.
6. 6. 2012 – Jiříkov, Halouzkova řezbářská
galerie, Šternberk, arboretum
Bílá Lhota.
V září – Kokořínsko – Máchův kraj.
Přihlášky každé pondělí od 9, 00 do
12,00 na Běhounské 17, v kanceláři městské organizace Svazu důchodců.
Těšíme se na Vás.
Jindřiška Přecechtělová
Ing. Milena Leichmanová

PRACOVNÍ DOBY PORADNY
NA

M ALINOVSKÉHO

R ADY

SENIORŮ

NÁMĚSTÍ

V LEDNU AŽ BŘEZNU BUDE V PORADNĚ NÁSLEDUJÍCÍ PROVOZ:
pondělí, úterý a pátek 9,00 - 12,00 hodin
středa
10,00 - 12,00 hodin
čtvrtek
14,45 - 16,45 hodin
V těchto měsících bude vhodné domluvit se předem na návštěvě telefonicky na čísle
532 269 414 (415). Další informace budou v dubnovém vydání Brněnského seniora.

POZVÁNKY
MO SDČR v Brně Žabovřeskách
uskuteční 8. 3. 2012 v 16 hodin v KD Rubín kulturní pořad
kde zahrají Kabrňáci, zazpívá Václav Kovařík. Moderuje dr. Marcela Vandrová.
Organizátoři se těší na vaši účast.

VYCHÁZKY V MĚSÍCÍCH
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BŘEZNU A DUBNU 2
 každé pondělí  odjezd před 9. hodinou 
5. 3. Mendlovo náměstí – autobus
č.52 – Kohoutovice – hájenka –
do obory – Hobrtenky – Juránka – Jundrov. Odjezd 8,40 h.
12. 3. Židenice – Stará osada – autobus č. 55 – Mariánské údolí –
Muchova bouda a zpět. Odjezd
8,45 h.
19. 3. Královopolské nádraží – autobus č. 43 – výstup „Útěchovrozcestí“ – studánka – Ořešín.
Odjezd 8,35 h.
26. 3. Zastávka tramvaje č. 2 – nemocnice „Milosrdných bratří”
– lanová dráha – Pisárky.
2. 4. Mendlovo náměstí – trolejbus
č. 37 konečná Kohoutovice –
koniklece – „Myslivna” – Pisárky.
9. 4. svátek – tramvaj č. 1 – zastávka
„Přístaviště“ – kolem přehrady
„Osada“ a zpět.
16. 4. Židenice – Stará osada – autobus č. 45 – Velká Klajdovka –
„Hornek“ ke hřbitovu na autobus č. 58.
23. 4. Židenice – Stará osada – autobus č. 55 – Mariánské údolí –
Horákova myslivna a zpět. odjezd 8,45 h.
30. 4. Mendlovo náměstí – trolejbus
č. 37 – konečná Kohoutovice –
dub „Troják” – „Stará dálnice“
– kamenolom.

INZERCE

Tančíme na Křenové 67:
8. 3. budou tradiční tanečky spojeny s oslavou MDŽ.
Další se konají: 12. 4., 10. 5. a 14. 6. Začátky vždy v 15 hodin.
K tanci a poslechu hraje stále vaše oblíbené trio Dobromysl. Přijďte se pobavit!!!

Výbor nár
ás sr
dečně zzvve na pořa
nároodní kultury v Brně VVás
srdečně
pořadd

“P
AMÁ
TNÍK LE
“PAMÁ
AMÁTNÍK
LEOOŠE JANÁČKA
JANÁČKA””
(prohlídka s výkladem a videoprodukcí)
eselá
Autorka pořadu: Marie VVeselá
Pořad se koná ve středu 29. února 2012 v 15.30 hodin - Brno, Smetanova 4
(Památník Leoše Janáčka) Pozor! Sraz v 15.15 hodin.
(tramvaj po ul. Veveří, zastávka Grohova; trolejbus 29, 32, 34, 36 z ul. Brandlova, zastávka Smetanova ul.)
Vstupné do Muzea 65 Kč, důchodci 35 Kč (domluvíme slevu!) Rádi Vás a Vaše přátele přivítáme na této kulturní akci.
Příš
Příštítí ak
akcce:
26. 3. 2012 v 17 hodin - Café Falk, Gorkého 12, Brno - Setkání a autogramiáda slovenské spisovatelky Anny Černochové.
Poštovní schránka: VNK Brno, Křenová 67, PSČ 602 00

65 letá vdova hledá přítele od 65 do 73
let z Brna . Tel.:739 158 829.


Ráda se seznámím s kamarádem seniorem , který má rád přírodu a venkov.
Tel.: 530 344 035.


Seniora nad 70 let , který už také nechce
být sám, vyšší postavy, optimistu, hledá
důchodkyně na tel.: 737 407 461, zavolej
nebo SMS.


Velmi levně nabízím nové pánské obleky
(a jiné) vel. 56, pěkné, moderní.
Tel.: 549 253 906.
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