Brněnský senior vychází
za finanční podpory
statutárního města Brna

Jaro
Dívám se na tvou ruku,
jak a kam
vede čára osudu,
dívám se,
ale čísti nebudu.
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JAKÝ JE NÁŠ PREZIDENT?
V jeho hodnocení se uplatňuje
smršť mediálních „otěrků“ o jeho
osobnost, která je vesměs nekriticky
veřejností přijímána. Podle vyjádření člena prezidentské kanceláře
Hynka Kmoníčka však není Zemanovi jedno, že přichází o důvěru
veřejnosti. Jeho časové zaneprázdnění mu však nedovoluje, aby jednoznačně u všeho vysvětloval, co
a proč dělá! Týká se to na příklad
jeho návštěvy v Číně, jeho výroků
o ukrajinské krizi. Je velká chyba, že
jeho kroky a záměry jsou často účelově chybně mediálně prezentované. Protizemanovská média cíleně
neuvádějí informace o výsledcích
jeho pravidelných setkání a o konzultacích s premiérem, ministrem
zahraničních věcí i ministrem

obrany, takže jeho podíl na řízení
státu zůstává nezveřejněn!
V uměle vyostřované protizemanovské náladě záměrně nenašel mediální
odezvu známý zpěvák Daniel Hůlka,
který uvádí, že „zvolení Zemana je vítězstvím pro celý náš národ, neboť patří
k nejvzdělanější části naší společnosti.
Chová se naprosto stejně ke všem
lidem, ať jsou obyčejní, významní či bohatí. Je dobrý politik a je mi líto, jak se
k němu při prezidentských volbách
v minulosti zachovali jeho straničtí kolegové. Je inteligentní a výborný rétor,
který spatra dovede říci několika větami
podstatu myšlenky!“
Každý ať si z toho všeho nezaujatě vytvoří obraz prezidenta Zemana! Co ještě k tomu dodat?
Redakce

8. března slaví naše ženy
MDŽ !
Přejeme všem našim členkám
a čtenářkám hodně zdraví a radosti.
Všechny ženy bez rozdílu si zaslouží kytičku prvních jarních květů,jako
vyznání nositelkám nového života.

Všechno, co drahé mi,
zpívá dnes v podzemí,
ta obrovská síla,
co ukrytá byla
čeká už
dlouho v zázemí.
To hučí prameny,
zbaveny pout,
teplý vítr
začal dout kdo řece vezme sílu
valit kameny?
Cesta za sluncem
je široká,
jen nadechnout se
zhluboka
a nepoddat se osudu.
Marie Veselá

POZVÁNKA
Výbor městské organizace Svazu
důchodců v Brně srdečně zve všechny své členky a členy na

ČLENSKOU SCHŮZI,
která se koná 10. března 2015
ve 14 hodin
v sále kina Scala.
Přijďte, čeká vás na novém místě,
obvyklý program.
Těší se na vás výbor.

2. SPOLEČENSKÝ PLES DŮCHODCŮ
ZAHÁJILI

JSME NOVOU TRADICI A BUDEME V NÍ POKRAČOVAT

Již podruhé v pátek 16. ledna přivítal
hotel „Kozák“ v Žabovřeskách natěšené
a dychtivé důchodce na jejich v pořadí
druhém plese. Myšlenka, se kterou přišla naše předsedkyně před dvěma lety,
se ujala i ve výboru ČSD v Brně. Ukázalo
se, že je to myšlenka dobrá a šťastná.
I v tomto případě se ukazuje, že přes
všechny tradiční problémy, zejména finanční, se najdou chápající a vstřícní
činitelé jak na Magistrátu města Brna,
tak i v městských částech. Všichni pomohou při zajištění – jedni finančně,
jiní dary do „Kola štěstí“. S velkým pochopením počítáme, a ze zkušeností
víme, že tomu tak může být, s majiteli
hotelu. Ve všem nám vycházejí vstříc,
ve všem víme, že se na ně můžeme obrátit. Patří jim za to velké poděkování.
S organizací plesu, jak vychází najevo, je mnoho starostí, je třeba začít hned
po skončení předcházejícího, je třeba
zapojení celého výboru, dalších dobrovolníků. Poděkovat je nutné i významným hostům, při 2. plese přišli mezi nás
první náměstek hejtmana JmK Mgr.
Marek Šlapal, první náměstkyně primátora Ing. Klára Liptáková, která o naši
práci projevuje již dlouhodobý zájem,
starosta městské části Brno- Žabovřesky Ing. Tyralík, mezi významnými hosty jsme přivítali i předsedu organizačního a legislativního výboru JmK Ing.
Pavla Březu a předsedu Krajské rady seniorů Františka Špačka.

Průběh plesu zpříjemnilo nejen Kolo
štěstí, ale všemi obdivované předtaneční vystoupení manželů Přibylových
s ukázkou standartních tanců.
A tak není divu, že účastníci zapomněli, jak v průběhu konstatovali, a bylo
to na nich vidět, na své problémy, bolístky, starosti. Pustili se do bujarého
tance, hrála široko – daleko využívaná
a obdivovaná hudba. Motto plesu – Proč
bychom se netěšili? vyšlo – a věříme,
že bude vycházet i nadále, už se na to
těšíme.
Libuše Gottwaldová,
místopředsedkyně výboru

Malá fotoreportáž z našeho plesu. Další fotografie můžete zhlédnout na našem webu www.duchodcibrno.cz

VYCHÁZÍME JIŽ OSMNÁCT LET
Ano, je to možná nečekané, ale je
tomu opravdu tak. První číslo našeho
časopisu, který má čtenáře nejen mezi
důchodci, ale i mezi mnohem mladšími, vyšlo v roce 1997. Články v něm se
průběžně zaobíraly a stále zaobírají
záležitostmi, které ležely a leží na srdci většině lidí, tedy i čtenářům. Pravidelně se setkáváte s komentáři k politickému dění, uvádíme postoje
různých lidí, návrhy na řešení určité
situace. Byly a jsou zveřejňovány rozhovory s odpovědnými lidmi, jsou jim
kladeny otázky, žádali jsme odpovědi
na ně. Navázali jsme kontakt a vyžáSENIOR str. 2

dali si rozhovory se starosty některých
městských částí, velký rozhovor byl
zveřejněn i s primátorem.
Postupně, jak čas běžel, byly probírány otázky politiky státu, záležitosti zdravotnické a důchodové reformy, otázky spojené s reformou
justice, soudnictví a jiné. Velký
ohlas měly články – bylo jich popostupně více než čtyřicet – právníka
JUDr. Karla Neveselého, který v té
době dlouhou dobu vedl v organizaci právní poradnu pro důchodce.
Zájem byl o články k životu důchodců, některé se zabývaly otázkami

bezdomovectví. Pozornost čtenářů
poutaly vždy zveřejňované, k době,
k situaci, použité verše, zájem projevili čtenáři o životní příběhy velkých Brňanů.
Velký zájem mají čtenáři o to, co
se děje v jiných klubech, rádi se poučí, co by mohli také u nich zorganizovat, co lze zavést, jak se bavit.
Podobně chce redakce postupovat
i nadále, ve snažení nám držte palce, rádi se dozvíme vaše názory, návrhy.
PaedDr. Jan Žáček,
místopředseda výboru MO

JSOU STÁLE S NÁMI
MILENA
Historička Milena Flodrová osmdesátnicí
Historička Milena Flodrová, žijící od svých čtyř let v Brně
a dožívající se 24. ledna osmdesátin, postavila tomuto městu
mezi Prahou a Vídní pomník. Na nejvyšší odborné úrovni
vytrvale a neúnavně Brňanům ukazuje, že jejich město má
spletité a zajímavé dějiny, které by měli znát a vážit si především toho, co se mu podařilo a daří i nyní. Varuje také před
vynášením povýšených, odsuzujících a kritických ortelů lidmi, jimž město nijak k srdci nepřirostlo, vidí na něm jen chyby a nedostatky, aniž by sami udělali to nejmenší k jejich
odstranění.
Tím pomníkem jsou desítky publikací. V naší knihovně
nechybí Brno v proměnách času s autorčiným věnováním,
půvabné Brno aneb trocha povídání jak se Brno velkým Brnem stalo a jeho ulice ke svým jménům přišly s ilustracemi
Stanislava Sedláčka ani druhé přepracované a rozšířené vydání reprezentační publikace Brno - město uprostřed Evropy,
jejímiž spoluautory jsou Erika Báňová, Jaroslav Štěpaník, Miloš Strnad a Pavel Ciprian. Tím pomníkem jsou i stovky veřejných přednášek, rozhlasových besed a článků v novinách.
Patřím k těm, kteří neznají jen to, že historička Milena
Flodrová pracovala v letech 1957 až 1991 v Muzeu města
Brna na Špilberku a že středem jejího zájmu bylo Brno a jeho
dějiny od středověku po současnost, zejména jeho řemesla,
topografie, památky a osobnosti. Oba jsme svůj život spojili
i s působením v brněnském Valašském krúžku, založeném
v roce 1946. Milena byla v tomto souboru lidových písní
a tanců, který naše lidové umění reprezentoval i na mezinárodních folklorních festivalech a slavnostech ve dvanácti evropských zemích, skutečně vynikající tanečnicí. Byla i jednou z vedoucích tanečního souboru, podílejících se na
nácvicích a choreografické tvorbě.

SENIOŘI RAJLICHOVÉ

„A my, cérky, jsme se v krúžku naučily i vyšívat, vařit charakteristická valašská jídla, znát obyčeje celého roku, ba i základy lidového léčitelství“, připomněla v publikaci, vydané
k padesátinám tohoto kolektivu zájmové umělecké činnosti.
Přiznávala, že kdykoliv ji vybude čas a může zajít do společnosti těch, s nimiž ji toto tajemné „krevní“ pouto svazuje, má
slavnostní pocit. A pak už stačí jen první tóny muziky, aby
cosi v ní začalo zpívat.
Pocty, jichž se Mileně Flodrové dostalo a mezi nimiž mají
výrazné místo Cena města Brna 2000 a Ceny Jihomoravského kraje 2006, jsou vskutku zasloužené.
Bohumil Hlaváček

Milena Flodrová

Z HLAVNÍHO MĚSTA GRAFICKÉHO DESIGNU

Otec a syn Rajlichové, oba s křestním jménem Jan, patří
k nejvýraznějším brněnským uměleckým osobnostem. Jejich
osudem se stal grafický design a vynikají v tomto oboru jako
mezinárodně uznávaní tvůrci, organizátoři a propagátoři
lidského dorozumění. Zasloužili se o zrod a rozvoj brněnského bienále užité grafiky. Jejich osobním přičiněním se Brno
stalo evropským, ba světovým městem grafického designu.
S plakáty obou Rajlichů se lze setkat v řadě zahraničních galerií. Oběma se dostalo četných poct v jejich vlasti i v zahraničí.
Jan Rajlich st., respektovaný guru grafického designu
a mistr vizuální komunikace, vycházející z konstruktivistické
avantgardy i z funkcionalistických tradic, upravil přes 150
sborníků, katalogů a knih, výtvarně zpracoval na 100 výstav
a veletržních expozic a navrhl kolem 300 plakátů. Prezentoval svá díla na více než 300 kolektivních a téměř 50 samostatných výstavách. Skromně o sobě říká, že ve svém věku – narodil se totiž 10. dubna 1920 – má už jen prozaické zájmy.
Ale není to tak zcela pravda. Stále mu to celkem dobře běhá,
občas ho o třicet let mladší syn vyvede na nějakou vernisáž
v Brně a blízkém okolí. V loňském roce byli oba svými díly
zastoupeni jak na letní výstavě uměleckého Sdružení Q v Náměšti nad Oslavou, tak na podzimním Salonu Q v Křížové

chodbě na brněnské Nové radnici. Tam měl čtyři koláže,
z nichž dvě měly premiéru.
Stejně jako syn je i on zastoupen deseti exponáty na společné výstavě současných českých, japonských a tchajwanských plakátů Trio of Poster v Tchajpeji, zahájené 20. prosince. Účast osmnácti českých tvůrců organizovalo Sdružení
Bienále Brno. Z Brna jsou mezi nimi i František Borovec,
Jiří Eliška, Alena Jedličková a Boris Mysliveček.
Syn doc. Ing. arch. Jan Rajlich, narozený 10. června 1950,
je předsedou Sdružení Bienále Brno. Zúčastnil se nejen zahájení výstavy v Tchajpeji, kde měl přednášku o českém plakátu v letech 1888 až 2014, ale byl též hostem zahájení výstavy ve třetím největším tchajwanském městě Tajchungu,
věnované originálním plakátům na téma nastávajícího Roku
ovce.
Do loňského září vedl po dvě desetiletí odbor průmyslového designu v Ústavu konstruování na Fakultě strojního inženýrství Vysokého učení technického v Brně, kde se vzdělalo
už 250 designérů. Posledních sedm let výuky bohatě obrazově dokumentuje na 64 stranách jím připravený almanach
Krásné stroje. V říjnu byl na pracovní návštěvě ve Vilniusu na
(Dokončení na straně 4)
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PÍŠETE NÁM * PÍŠETE NÁM * PÍŠETE NÁM
I MY SE MÁME?
V dětském slabikáři byla dlouho
jedna z prvních vět: “Máma se má,
i my se máme.“ Znalost prvních slabik a hned výchovný prvek. Dětem se
vštěpovala láska k matce. Vždyť většina maminek si dokáže odepřít mnoho věcí, jen aby poskytla svým dětem
co potřebují. Dokáže se obětovat. A
čím lépe se matka má, tím více užitku
z toho mají děti.
Církev se staví také do role matky.
Dokáže se modlit za věřící i nevěřící,
jak často zdůrazňují její hodnostáři,
hovoří o morálce, protestuje proti interrupcím a antikoncepci. Ale umí se
také obětovat jako matka?
Neznám zemi, ve které působení
církví zbavilo lidi nedostatku, zajistilo
všem důstojný život. Přitom bohatství
církve roste. U nás se stane církev římskokatolická po převzetí majetku největším vlastníkem polností, lesů a různých
nemovitostí.

Občas pročítám Katolické týdeníky.
V starším týdeníku č. 32 mne zaujal článek: „Navracení majetku provázejí
komplikace.“ V úvodu je napsáno:
„O vydání více než 11 tisíc pozemků
stihla katolická církev do konce minulého týdne požádat státní úřady. Od jednotlivých církevních subjektů se však
ozývají stížnosti na jejich postup.“ A tak
jsem pátrala v týdeníku po tom nejdůležitějším, to jak církev využije svého nabytého majetku ve prospěch lidí. Nevyčetla jsem tam nic. Docela se zájmem
jsem si však přečetla řadu článků kolem
prostituce. Ale našla jsem tam jen jedinou radu v článku „Církev by měla burcovat veřejné mínění.“ Uvádí se v něm,
že by církev měla upozorňovat a burcovat společnost k činnosti. Není nad
dobrou radu. Jenže rada nestačí. Třeba
by stačilo, aby se církev obětovala a poskytla peníze na dokončení studia alespoň těm vysokoškolačkám, které si musí
příležitostnou prostitucí přivydělávat
na studia. Třeba by stačilo, kdyby začala

SENIOŘI R AJLICHOVÉ

mezi těmito ženami pracovat a zjistila
další příčiny jejich prostituce. Mizí
nám sociální stát! Objevují se stanoviska, že stát nato nemá. Proč na to nemá?
Protože se zde stát dlouhodobě rozkrádal za nečinnosti a tedy i souhlasu římskokatolické církve. Vždyť většina negativních jevů ve společnosti nevychází
z mravní krize, ale krize hmotné, sociální.
Anna Štofanová

Z HLAVNÍHO MĚSTA GRAFICKÉHO DESIGNU

(Dokončení ze strany 3)

Technické univerzitě, kde výuku litevských designerů teprve
zavádějí. Už dříve přednášel i v Indii, Íránu, Japonsku, Mexiku, Nizozemsku, Rakousku, Rusku, Skotsku, Slovensku, Tchajwanu, Ukrajině i USA. Své plakáty vystavoval letos v Korejské
republice, Mexiku, Německu, Polsku, Rusku, Turecku
a na Slovensku. K jeho nepřehlédnutelným aktivitám patří
redigování i grafická úprava čtvrtletníku Kvé-buletýn pro členy širokého uměleckého společenství výtvarníků, literátů,
hudebníků, divadelníků a architektů, žijících hlavně na Moravě, ale také v Čechách, na Slovensku a dokonce v Číně,
Japonsku, Itálii, Německu, Portugalsku a Srbsku – Sdružení
Q. Jednou za čas toto sdružení vydává výpravné Q-almanachy. Tím nejnovějším se mohli potěšit i návštěvníci vernisáže Salonu Q 2014. Průběžně pracuje Jan Rajlich mladší
na stránkách www.sbb-bienale-brno.cz , které mají novou
podobu, a www.rajlich.cz, které vytvořil a spravuje.
Na prahu nového roku je znepokojivá Rajlichova informace, že Sdružení Bienále Brno poprvé od svého vzniku
v roce 1991 nedostalo od města Brna žádnou dotaci. Znamená to, že toto sdružení bude zřejmě muset zrušit členství ve
vrcholné světové organizaci grafického designu Icograda,
v níž už bylo jediným zástupcem naší republiky. Stejný osud
hrozí čtvrtletnímu zpravodaji o designu SBB, jehož dosud
vyšlo 60 čísel. „V našem věku – otcově i mém dohromady 160
let – můžeme nabídnout novému vedení města jenom své
zkušenosti, ale o ty v dnešní době zájem není. Chceme věřit,
že noví lidé v čele města nebudou popřávat sluchu nátlakovým skupinám, kvůli nimž se loni změnila zavedená dotační
politika v kultuře“, svěřuje se mladší z Rajlichů.
Bohumil Hlaváček
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Rajlichovi - SalonQ2014

foto Kressa
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ŽIVOTA MÍSTNÍCH KLUBŮ

V tomto čísle Brněnského seniora
se s vámi chtějí o své aktivity podělit
Kluby důchodců z Jundrova, Starého
Lískovce a klub Zetorák.
Z Jundrova nám napsali:
Jundrov je jedna z nejmenších městských částí v Brně, přesto se snažíme být
aktivní. Scházíme se každý týden v místním rehabilitačním středisku. Vždy se seznámíme s novinkami, které posbírala
naše předsedkyně, nebo členky. Občas za
námi přijde paní starostka, která nás také
informuje o akcích a dění v Jundrově.
Ráda odpovídá na naše dotazy. Městská
část nám také každoročně poskytuje příspěvek na 2 zájezdy, v předvánočním období jsme zváni na slavnostní večeři, kde
pro potěšení zazpívají děti z místní mateřské školy. Občas společně navštívíme
nějaký film, nebo výstavu. Ty čipernější
podnikají i výlety do přírody.
Slavíme společně kulaté narozeniny.
Před koncem roku se rádi scházíme
u malého pohoštění, zazpíváme si koledy,
předáme si malé dárečky a popřejeme si.
O naší činnosti si vedeme kroniku
s fotografiemi.
Není toho moc, ale přece někam patříme a máme se rády.
  
Podobně o činnosti informuje i Libuše Medková za Klub důchodců ve Starém Lískovci. I tento Klub se schází každý týden a to i o prázdninách. Slaví

společně narozeniny, pravidelně se zúčastňují tanečků na Křenové, ale i tanečních zábav v Bohunicích, Tuřanech
a Bosonohách. V loňském roce navštívili
pobočku KJM, shlédli výstavu obrazů
pana Miloše Wanderhofera – krajiny
a zátiší, zúčastnili se zájezdů do Parlamentu a Senátu ČR, do Boskovic, Velkých
Opatovic, Pelhřimova a Luhačovic. Některé členky absolvovaly pobytový relaxační zájezd v Blatinách.
V letních měsících opékali špekáčky
v Tuřanech i v zahradní části ulice Kosmonautů.
Uspořádali „Seminář prevence úrazů
v seniorském věku“, navštívili i divadlo
Reduta, kde se potěšili operetními melodiemi na předvánočním koncertu filharmonického sboru z Kyjova. V podzimním
období zase oslavili Den seniorů v Klubu
i na nám. Svobody, setkali se s paní Mgr.
Doležalovou, panem Hudlíkem a představiteli seskupení ANO, zúčastnili se Dne
radnice. Nechyběli u vánočního stromu
na Osové ulici ani na Zpívání pro zdraví.
Na závěr citace ze zprávy: „Děkujeme za
peněžní dotaci, bez které bychom řadu
věcí nemohli uskutečnit. Všem spoluobčanům Starého Lískovce přejeme do roku
2015 mnoho osobních úspěchů, štěstí,
a hlavně zdraví, které tolik potřebujeme.“
  
I Klub Zetorák byl v II.pololetí loňského roku velmi aktivní.

Scházeli se za účasti kolem 40 členů
2× za měsíc v Dělnickém domě v Juliánově. Společně oslavili například narozeniny pana Melkese, který se dožil
úctyhodného věku 94 let, a 80-tiny, které oslavilo 6 členů. Své dlouhodobě nemocné členy navštěvovali jak doma, tak
i domově důchodců.
V měsíci září se 29 členů rekreovalo
v Kuklíku na Vysočině a 40 členů se zúčastnilo zájezdu do historického regionu Slovácka. Navštívili krásný zámek
Milotice, vinné sklepy Petrov-Plže,
Hodonín – rodiště T. G. Masaryka, kde
si prohlédli i nejmladší lázeňské zařízení v republice. I když jim počasí nepřálo, všem se zájezd líbil.
V měsíci říjnu ve spolupráci se svými
partnery OS KOVO Zetor a ZKL Brno se
uskutečnilo setkání jubilantů, kterým byly
předány malé dárky.
Listopad pak patřil Výroční členské
schůzi, kde členové zhodnotili svoji
činnost za rok 2014, připravili časopis
Zetoráček s plánem akcí pro rok 2015.
V měsíci prosinci na členy Klubu nezapomněl ani čert s andělem, který rozdal
za velkého veselí dárečky, které si členové připravili. A v závěru roku nezapomněli ani na čtenáře Brněnského senioru . Jak napsala za Klub Zetorák paní
Marie Matulová: „Přejeme všem Klubům hodně úspěchů v jejich záslužné
činnosti v roce 2015.“

S DAVIDOVOU HVĚZDOU PEKLEM TEREZÍNA
S Davidovou hvězdou peklem Terezína nese název stošedesátistránková kniha pamětí prof. ing. Viktora
A. Pollaka (1917 - 1999), kterou vydalo
brněnské nakladatelství Littera. V angličtině vyšla rovněž v Kanadě. Tento vídeňský rodák žil od svých čtyř let v Čechách. V únoru 1942 ho neminul osud
Židů a deportace do Terezína. Vězněn
tam byl do konce druhé světové války.
Jeho první starostí po opuštění terezínského ghetta bylo dokončit studium na
České vysokém učení technickém
v Praze. Po promoci sloužil půl roku
v armádě a pak jako konstruktér nastoupil do Tesly, odkud později přešel do výzkumu. V roce 1953 se stal doktorem
technických věd.
Pollakův komunikační systém pro
rozvodné sítě koupila čínská vláda. Na
severovýchodu Číny pomáhal při jeho

instalování i náběhu provozu a při zakládání energetického výzkumného
ústavu. Byl i členem poradního orgánu
pro energetiku při čínské Státní plánovací komisi. Po návratu do vlasti pracoval v Ústavu zdravotnické techniky a po
jeho zrušení v Ústavu pro výzkum a využití paliv, kde se zabýval problematikou řízení a automatizace. V šedesátých
letech přijal nabídku místa hostujícího
vědce na Dánské technické univerzitě
v Lyngby, kde působil dva roky. Plně pak
mohl využít svou vědeckou kapacitu
v Kanadě. Stal se profesorem na fakultě
elektrotechniky Saskatchewanské univerzitě. V letech 1970 až 1984 tam vedl
katedru biomedicinské techniky, kde se
zaměřil na aplikaci nejnovějších technik a technologií. I po odchodu na odpočinek pokračoval v práci na této univerzitě i na Technické univerzitě

v německých Cáchách. Velkou Pollakovou vášní bylo cestování. Skonal
29. dubna 1999 při jedné cestě lodí.
Smrt byla milosrdná. Usnul a už se neprobudil. Jeho odkaz žije dál a to nejen
v jeho patentech a vynálezech, ale i na
kanadské univerzitě, kde jeho žena založila stipendijní fond pro studenty, věnující se výzkumu v Pollakově oboru.
Žije i na Technické univerzitě v Cáchách, kde se od roku 2005 uděluje
Cena Viktora a Mirky Pollakových za
doktorandské a magisterské vědecké
práce v oboru biomedicinské techniky
a technologií. Není bez zajímavosti,
že paní Pollaková je brněnskou rodačkou a ještě před dvěma léty toto město
navštívila. Byla uchvácena pohledem ze
Špilberku a ukazovala, kam na Starém
Brně chodila do školy.
Bohumil Hlaváček
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SENIORSKÉ SOCIÁLNÍ BYDLENÍ V BRNĚ
Stále víc přibývá seniorů, kteří jsou
nuceni řešit situaci s vlastním bydlením.
Z nejrůznějších důvodů mohou ztratit
schopnost platit stále se zvyšující nájem
nebo jiné náklady na bydlení, stanou se
obětí šikany, zůstanou sami… Stávající –
– nepotřebně velký a drahý – byt nejsou
schopni vyměnit za menší a levnější, protože takové byty prostě nejsou, dluhy narůstají a začíná hrozit třeba i vystěhování
na ulici.
Protože takové a podobné situace nejsou bohužel ojedinělé ani v Česku ani
v jiných evropských zemích, byl koncem
roku 2012 sestaven a zahájen mezinárodní projekt HELPS. Tento projekt využil
zkušenosti 8 evropských zemí v oblasti seniorského sociálního bydlení. Na projektu se aktivně účastnil i Magistrát města
Brna a konkrétním výstupem se stal pilotní projekt sdíleného bydlení pro brněnské seniory.

ÚŘAD PRÁCE
BRNO – MĚSTO
kontaktní pracoviště:
 Hmotná nouze
Mojmírovo náměstí 10,
Brno-Královo Pole
 Sociální služby, příspěvek na péči
Mojmírovo náměstí 10,
Brno-Královo Pole
 Státní sociální podpora
Polní 37, Brno–Štýřice

PSP - PORTÁL SOCIÁLNÍ PÉČE VE
MĚSTĚ BRNĚ
Na internetové adrese
socialnipece.brno.cz
naleznete nový webový portál věnovaný sociální péči ve městě Brně.
Jde o portál města Brna, jehož cílem je nabídnout lidem co nejúplnější a průběžně aktualizované informace o sociální péči (dávkách,
sociálních službách a jejich plánování apod.) V sekci "kalendář akcí" naleznete pozvání na širokou škálu zajímavých akcí.
Doporučujeme k prozkoumání každému, kdo řeší osobní či rodinné sociální problémy.
SENIOR str. 6

Jak má takové pilotní sdílené bydlení vypadat? Podle projektu se stavebně rozdělí
stávající nevyužitý městský velkoprostorový
byt ve středu města Brna na jednotlivé menší 2-4 bytové jednotky. Vybavení těchto bytových jednotek se předpokládá buď se sociálním zařízením pro každou samostatnou
bytovou jednotku nebo sociálním zařízením společným a dále se sdílenými společnými prostorami pro vaření i odpočinek.
Projekt je bezbariérový a přizpůsobený věku uživatelů, je počítáno s individuálním vybavením podle přání a potřeb
budoucích nájemníků.
Pro projekt už byl Radou města Brna
schválen investiční záměr s předpokladem stavebních úprav v tomto roce tak,
aby mohlo být upravené sdílené sociální

bydlení obsazeno nájemníky již koncem
roku 2015.
Jsme rádi, že můžeme seniorské veřejnosti tento projekt představit jako reálný
výsledek našeho společného úsilí. Věříme, že se projekt stane první vlaštovkou
seniorského sociálního bydlení i do budoucna a zahájí novou etapou v péči
o seniory na tomto poli v Brně.
Stojíme proto velice jak o názory brněnské seniorské veřejnosti, tak i o konkrétní zájem seniorů tak, abychom co
nejlépe poznali potřeby a přání a podle toho mohli projekt co nejlépe nasměrovat. Ptejte se, pište, připomínkujte,
navrhujte… Je to na nás, jaké si to uděláme, takové to budeme mít!
M. Hemzal

PORADNY PRO SENIORY
 Právní občanská poradna Dialog, Nerudova 7, Brno,
tel. 541552411, www.poradnadialog.cz
 Diecézní charita Brno CELSUZ – odborné sociální poradenství,
tř. kpt. Jaroše 9, 602 00, Brno, tel. 538700940, 737523685
 Společně, o.p.s., Mendlovo nám. 1 a, tel.543212870
 Rada seniorů, Malinovského nám.4, dv.414, tel. 532269414-415,
Rada seniorů provozuje Brněnskou sociální a bytovou poradnu pro seniory,
e-mail: poradna.brno@rscr.cz

KORUNOVAČNÍ KLENOTY V BRNĚ
Výjimečnou výstavu připravuje hned
na začátek letošního roku Letohrádek Mitrovských. Vystaveny zde budou české
korunovační klenoty, resp. jejich k nerozeznání podobné napodobeniny. Kopie jsou
dílem mistra zlatníka Jiřího Urbana. Vedoucí Letohrádku Petr Lukas uvedl, že výstava se koná pro blížící 700. výročí narození Karla IV. To je sice až v roce 2016, ale
tou dobou budou kopie klenotů putovat
po výstavách po celém světě. Kromě svatováclavské koruny, jablka a žezla mohou
si Brňané prohlédnout také repliky zbraní,
oděvů a historické mince. Výstava potrvá
od 24. ledna do 31. března.

TAKÉ ČEŠTÍ

Letohrádek byl postaven v pozdně barokním a zároveň raně klasicistním stylu na
přelomu 80. a 90. let 18. století beznohým
generálem hrabětem Antonínem Arnoštem Mitrovským. Dodnes vyniká zachovalá fresková výzdobas exotickými motivy
a zednářskými prvky. Navštívili jej císaři
Napoleon Bonaparte a František I. V minulém století sloužil např. jako dětská školka
a dokonce mu hrozilo zboření.
Nyní se zde pořádají svatby, přednášky, výstavy jiné společenské akce.
Provozovatelé plánují obnovit přilehlý
park, který byl kdysi jeho součástí.
did

SENIOŘI MOHOU NYNÍ JEZDIT

SLOVENSKÝMI VLAKY ZADARMO
Od 17. listopadu 2014 mohou na Slovensku vlakem zdarma cestovat kromě
seniorů i studenti a děti, nejen Slováci,
ale všichni občané Evropské unie. Na
jízdu vlakem zdarma mají nárok děti do
15 let, studenti denního studia, důchodci nad 62 let, ale i mladší, důchod
pobírající, osoby pobírající invalidní
nebo sirotčí důchod. Osoby,které splňují stanovená kritéria, musí, s vyjímkou dětí do 6 let, nechat si vystavit

zvláštní průkaz, k jeho vystavení potřebují důchodci jen průkaz totožnosti,
studenti potvrzení školy, že navštěvují
denní studium. Možnost jízdy zdarma
neplatí na jízdu v příhraničním úseku,
tedy na území Slovenska do první slovenské stanice, kde vlak zastavuje podle
jízdního řádu, do této stanice je třeba
mít jízdenku z ČR. Do 31. 3. 2015 je
možné jezdit i bez průkazky, je třeba mít
průkaz totožnosti.

LEGENDA ČESKÉ HUDEBNÍ SCÉNY VYSTOUPÍ V
ŽABOVŘESKÁCH
V březnu se v KD Rubín uskuteční koncert zpěváka,
hudebníka, textaře a básníka Jaroslava Wykrenta. Známe ho především jako autora řady nádherných písní pro
Marii Rottrovou, psal však i pro Václava Neckáře a další interprety. Po delší odmlce se vrátil na jeviště nejen se starými
známými hity, ale i s novými písněmi, které jsou na jeho
posledním CD.
Žabovřeský koncert Jaroslava Wykrenta se uskuteční
v rámci projektu Zpívání pro zdraví pod záštitou náměstka
hejtmana Jihomoravského kraje Marka Šlapala a starosty

UPOZORNĚNÍ PRO
ZÁJEMCE Z ŘAD
DŮCHODCŮ
Hvězdárna a planetárium Mikuláše Koperníka
v Brně, Kraví hora 522/2 nabízí seniorům v roce 2015
– po celý rok, tedy v měsících lednu až prosinci, zlevněné vstupné na výstavu o sluneční soustavě – je zajištěn
moderátor. Vstupné pro důchodce snížené – 50 Kč,
platí i pro návštěvu digitária.
Informace na www.hvezdarna.cz,
telefon 541 321 287.

městské části Brno-Žabovřesky Pavla Tyralíka. Tento projekt,
který běží i díky spolupráci Svazu důchodců, místní organizace Žabovřesky, Českého rozhlasu Brno a pod laskavou patronací nadace Zdraví pro Moravu, si získal velkou oblibu
u seniorů i mladší generace.
Nenechte si ujít jediný brněnský koncert této hudební
legendy! Uskuteční se ve středu 11. března v 17 hodin.
Předprodej vstupenek v KDE Rubín, TIC Radnická 2,
vstupné 100 Kč.
Petr Kalábek
předseda MO SDČR

POZVÁNKA
Městská část Brno-Bosonohy
Komise pro kulturu,
volný čas a mezinárodní spolupráci
Vás srdečně zve na

IX. PŘÁTELSKÉ SETKÁNÍ
HELIGONKÁŘŮ
Sobota 28. 3. 2015 ve 14,00 hodin, Bosonožská orlovna.
Přijďte se pobavit, zavzpomínat a zazpívat!
O překvapení nebude nouze.
Vstupné 50 Kč. Slosovatelné vstupenky.

KRÁL JIŘÍ Z PODĚBRAD V BRNĚ
Bude zde prostřednictvím tří výjimečných exponátů
v Moravské galerii.
Jde o skicu Mikoláše
Alše k obrazu Setkání
Jiřího z Poděbrad s Matyášem Korvínem, o malířskou studii
k obrazu Zvolení Jiřího z Poděbrad
českým králem od Václava Brožíka
a o model Bohuslava Schnircha ke
královu pomníku v Poděbradech.
V Kabinetu Místodržitelského paláce na Moravském náměstí potrvá ex-

pozice do 22. února 2015. Kurátor
Petr Tománek řekl, že Jiří z Poděbrad
se v době národního obrození stal jedním ze symbolů české státnosti. Výtvarné znázornění historie v 19. století prozrazuje mnohem víc o době,
ve které díla vznikla, než o té, kterou
zachycují. Týká se to i děl s postavou
Jiřího z Poděbrad. Proto má expozice
název Poděbradský mýtus. Návštěvníci znají uvedená díla jako často využívané ilustrace v textech o době panování Jiřího z Poděbrad.
kj

DŮCHODCI V BRNĚNSKÝCH MUZEÍCH A NA VÝSTAVÁCH
Oproti ostatním návštěvníkům platí, že mají 50 % slevu na vstupném. V některých muzeích jde o poloviční
vstupné do celého areálu, jinde se platí v jednotlivých
částech vstupné, a pak jde o poloviční vstupné v této části
výstavy.
Moravské zemské muzeum:
Dietrichsteinský palác
– celý objekt – plné vstupné 130 Kč, poloviční 65 Kč
– stálé expozice 50 Kč, poloviční 25 Kč
– výstavy – P.Haas, Boskovický poklad jednotlivě 50-60 Kč,
poloviční 25-30 Kč
Biskupský dvůr
– celý objekt 70 Kč, poloviční 35 Kč
– stálé expozice 50 Kč, poloviční 25 Kč

Mendelanium
– 70 Kč, poloviční 35 Kč
Palác šlechtičen
– celý objekt 130 Kč, poloviční 65 Kč
Anthropos
– celý objekt 170 Kč, poloviční 85 Kč
– stálé expozice 80 Kč, poloviční 40 Kč
Památník L.Janáčka
– plné vstupné, celý objekt 70 Kč, poloviční 35 Kč
Technické muzeum
– plné vstupné, celý objekt 100 Kč, poloiviční 50 Kč
Při návštěvách muzeí je možné využívat zlevněného
rodinného vstupné.
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PROGRAM ZÁJEZDŮ NA PRVNÍ POLOLETÍ ROKU 2015
1. 23. dubna 2015: Tematický zájezd do
Náměště nad Oslavou. S odborným doprovodem si prohlédneme letiště v Náměšti nad Oslavou, bude to určitě zajímavé!
Po obědě si prohlédneme náměšťský
zámek s ojedinělou sbírkou gobelínů a
tapiserií. Projdeme se zámeckým parkem a oborou, projdeme pod Žižkovým
dubem, je mu 1000 let a je nejstarším
dubem v ČR. Po barokním kamenném
mostě s galerií soch J. Winterthalera a
A. Jelínka z roku 1744 se vrátíme do
města.
Předpokládaná cena 250 Kč bez oběda (o zajištění obědu u vojáků na letišti
se jedná).Odjezd v 8,00 hod. od Janáčkova divadla (Bohéma).
2. Koncem května, termín zatím není
dohodnut, se vydáme do Želiva prohlédnout si národní kulturní památku,
Želivský klášter, dílo J. B. Santiniho,
opravený po mnoha požárech i s opevněným goticko – renesančním Trčkovým hradem v areálu kláštera.
Přejedeme do Pelhřimova, prohlédneme si děkanský kostel s raně barokním černým oltářem a křížovou cestou
podle návrhu sochaře Františka Bílka.

A potom hurá do Pelhřimova do
Muzea rekordů a kuriozit. (Obři nad
205 cm, dospělí trpaslíci pod 145 cm a
tlouštíci s obvodem pasu přes 135 cm
mají vstup zdarma).
3. Koncem června se vydáme do Zlínského kraje. V Holešově si prohlédneme
barokní zámek s parkem protkaným
vodními kanály, Šachovu synagogu
(rabbi Šach – zakladatel sekty sabbatismu), případně i židovský hřbitov ze 16.
století.
Kousek přejedeme a vystoupíme na
moravský Blaník (735 m), Svatý Hostýn. I zde je v hoře ukryto moravské vojsko, připravené vyrazit Moravě na pomoc, až bude nejhůř. Zatím je ještě
nebudeme budit, raději si prohlédneme
křížovou cestu od Dušana Jurkoviče a z
rozhledny přehlédneme pěkný kus Moravy.
O termínech a cenách zájezdů číslo
2 a 3 vás budeme informovat v Brněnském senioru, který vyjde v dubnu.
Přihlášky na zájezdy se přijímají každé pondělí od 10,00 do 13,00 hodin v
kanceláři Svazu důchodců na Běhounské 17 od 9. března 2015.
Ing. Milena Leichmannová

Pozvánka
Výbor nár
nároodní kultury v Brně srdečně zve na pořad „LITERATURA A ARCHEOLOGIE“,
kterým vás provede brněnská archeoložka a členka Unie českých spisovatelů
Věra Klontza Jaklová, v pondělí 16. února 2015 v 16 hodin na Křenové 67 v Brně.

INZERCE

 Naděžda Filipová – instruktorka

 Vdova 70 r. hledá kamaráda nebo ka-

Pilates - cvičení pro seniory.
Mobil:739 094 468, www.yogalokah.cz

marádku z Brna a okolí. Tel: 774 267 954

Wellness Hotel MAS,
Sezimovo Ústí,
jižní Čechy
Rekondiční pobyt 2015
v termínu 10. 5. – 16. 5. 2015 (6 nocí).
Cena 4.990,- Kč.
Informace o pobytu možné získat na
sekretariátě Svazu důchodců Brnoměsto každé úterý od 9,30 do 11,30.
Ing. Františka Střížová

VYCHÁZKY V BŘEZNU
A DUBNU 2015
Oznamujeme našim pěším turistům, že pro nemoc naší dlouholeté
a obětavé organizátorky paní
Boženky Novákové, se vycházky
nekonají.
Pokud se přihlásí pomocník, který
by dočasně pomohl vycházky organizovat, velmi rádi jej na Běhounské přivítáme a naše čtenáře budeme informovat.
Paní Božence přeje rychlé uzdravení celá její parta, výbor městské organizace i redakce.

PŘIJĎTE
NA TANEČKY!

Tanečky na Křenové v roce 2015:
Každý druhý čtvrtek v měsíci,
tj. 12. 2. 2015, 12. 3. 2015,
9. 4. 2015 - vždy v 15,00 hod.
Srdečně zvou pořadatelé!

Česká unie sportu – krajská
organizace Brno
vyšla vstříc a zajistila možnost plavání
pro naše členy MěO SD ČR v Brně.
Pro zájemce je k dispozici celý
krytý bazén, každou středu od 11
do 12 hodin, počínaje prosincem,
v lázních Ponávka.
Vstup je zdarma pouze na členskou
legitimaci Svazu důchodců.
Využijte této příležitosti!

Valentýnské pranostiky:
Na svatého Valentýna zima sílit počíná.
Svatý Valentýnek – jara tatínek.
Na svatého Valentina zamrzne i kolo mlýna.
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Další číslo vyjde
v dubnu 2015

