Přijďte mezi nás!
Vážení přátelé, naše organizace
se sídlem na Běhounské ulici č. 17
v 1. poschodí je Vám připravena poskytnout níže uvedené služby v uvedených úředních hodinách:

 Příjem nových členů, prodej členských známek, předplatné časopisu
Brněnský senior
pondělí 9 - 13 hodin
úterý
9 - 13 hodin
středa
9 - 15 hodin
čtvrtek
9 - 13 hodin

 Právní poradna pro seniory
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(pro členy bezplatná)
pondělí 13 - 15,30 hodin
úterý
9 - 1 2 hodin

 Bezplatná finanční poradna
úterý

ÚVODNÍ SLOVO
Vážení přátelé,
v dnešním krátkém povídání bych Vás chtěl informovat o tom, co
Městská organizace Svazu důchodců pro svoje členy dělá, co má v plánu, jaké má těžkosti, jaké má vůbec podmínky pro svoji práci. Naše
činnost má v podstatě dvě části - jednak se zabýváme tzv. volnočasovými aktivitami seniorů a jednak se snažíme ulehčit seniorům starosti,
které jim přináší současná doba.
Bylo nám některými seniory vytý- vyřešila - v tomto vyniká zvláště mikáno, že pro tuto část společnosti nisterstvo zdravotnictví.
neděláme dost, že senioři jsou ostatPokud bych toto naše snažení
ní částí populace přehlíženi, že jsou shrnul - koalice správně činila, opodiskriminováni. Z pozice Městské zice rovněž. Pochopitelně každý na
organizace se musíme omezit pouze to má jiný pohled. Nyní, kdy máme
na poukazování na negativní jevy vládu v demisi, naději na nové předformou dopisů a upozornění, která časné volby, mezitím vládu nestraadresujeme orgánům a institucím, nických odborníků, mě tak napadá,
parlamentním stranám i minister- že aspoň rok se nebude dít nic moc,
stvům.
protože odbornická vláda nebude
V agendě Městské organizace je řešit problémy, které nás zajímají,
již solidní sbírka podpisů ústavních, nová vláda a nová sněmovna budou
vládních i politických představitelů potřebovat určitý čas na seznámení
– v rámci objektivity je nutno při- se s problémy a úřadováním vůbec znat, že oslovení (až na velmi malé takže úředníci na ministerstvech
výjimky) na naše dopisy a podněty mohou minimálně rok v klidu žít.
odpověděli.
Jako Městská organizace se zapoMůžeme se ale pozastavit nad objujeme také do akcí, které jsou orgasahem těchto odpovědí: jedni píší,
nizovány Krajskou nebo Ústřední
že všechno, co se děje, se děje za
radou SD ČR - jedná se hlavně o peúčelem zvyšování kvality něčeho
tice. Jedna, která byla organizována
(zdravotní péče, lepšího hospodařev loňském roce, již byla, podle sdění s byty) zkrátka za účelem dalšího
lení předsedkyně petičního výboru
zvyšování životní úrovně všech
Parlamentu ČR JUDr. Bebarové-Ruobčanů České republiky, další píší,
jbrové, projednána koncem února.
že naše problémy velmi dobře znají,
Další petice, tentokrát celostátní, se
že je chápou (člověk by skoro řekl,
připravuje v současné době.
že je prožívají s námi) a že učiní
(Pokračování na straně 3)
všechno pro to, aby se tíživá situace

13 - 16 hodin

 Objednávky a prodej zájezdů
Pondělí

9

- 15 hodin

 Středisko terénní a pečovatelské
služby – telefon 511 135 166
úterý
9 - 13 hodin
čtvrtek
9 - 13 hodin
Těšíme se na setkání s Vámi.
(Výbor Svazu důchodců ČR – MO
Brno, telefon 545 575 257)

Oznámení
Od 1. března 2009 má MO Svazu
důchodců vlastní webové stránky.
Na nich je zveřejněn Brněnský
senior a další informace o činnosti
organizace.
Webová adresa je:
www.duchodcibrno.cz

Poděkování
Výbor MO Svazu důchodců
v Brně děkuje všem institucím
i jednotlivcům, kteří poskytli finanční příspěvek na naší činnost.
Jmenovitě se jedná o ÚMČ BrnoLíšeň, Brno-Komárov a Brno-Žabovřesky, dále děkujeme Magistrátu
města Brna za poskytnutí dotace na
pečovatelskou činnost.
Pánové Ing. Filip a Karel Musílek poskytli finanční dar, který
bude zčásti využit na vydávání
Brněnského seniora, jehož 35 výtisků bude předáváno do čítárny
Mahenovy knihovny v Brně.
Děkujeme všem.
Výbor MO SDČR v Brně

SETKÁVÁNÍ S BRNĚNSKÝMI AUTORY – DNES SE STANISLAVEM KOSTKOU NEUMANEM
„Měnil jsem se s prostou samozřejmostí, tu pomaleji, jindy rychleji, vždy z vnitřní nutnosti, poněvadž
nedovedl jsem žíti v rozporu se sebou
samým“, přiznává ve svých „Pamětech“ S. K. Neumann, narozený 1875
v Praze.
S. K. Neumann, básník starší generace, prošel ve svém uměleckém vývoji téměř všemi směry a zařadil se
zejména svou počáteční tvorbou mezi
moderní básníky včetně dekadentů,
s nimiž spolupracoval v Moderní revui. Přelom 19. a 20. století předznamenal nová umělecký směr ve výtvarnictví. Mladí malíři – Fila, Špála,
Kubišta a Josef Čapek – se odvraceli
od impresionistické náladovosti ke
kubismu a futurismu. Neumann, poučen v obou uměleckých směrech, se
stal rozbíječem starých forem a houževnatě hledal nové pojetí básnického
díla.
Přemýšlela jsem o tom, proč byl
malý Stanislav tak vzpurný již do samého mládí. Jednou z příčin byl pravděpodobně jeho nerovný původ. „Po
matce jsem plebejec zrodu českého
a ševcovského“ – poznamenává S. K.
Neumann. Avšak po otci pocházel
z rodu polské aristokracie – tedy
šlechtického. Otec básníka byl zámožným advokátem, který se stal poslancem zemského a posléze i říšského
sněmu. Po nešťastné finanční transakci přišel o všechen majetek, což vedlo
k jeho předčasné smrti. Pětiletého
Stanislava vychovávaly spolu s matkou dvě tety v proslavené olšanské vile
na Žižkově, v níž se S. K. Neumann
později scházel se svými anarchistickými přáteli – Šrámkem, Tomanem,
Gellnerem, Mahenem a dalšími.
Pro Neumanna, jako osobnost velmi dynamickou, jsou charakteristické
výrazné zvraty v soukromém i uměleckém směrování. Přesvědčivým důkazem je první desetiletí 20. století,
kdy se básník, člověk výrazně městský, rozchází se svou první ženou Kamilou, literárními přáteli a také s buřičským tónem své poezie. Opouští
Prahu a na 10 let (1905 - 1915) se stává
Moravanem a pravidelným spolupracovníkem brněnské redakce Lidových
novin.
Šťastná souhra okolností a Neumannova další životní láska Božena
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Hodačová jej přivádí do bezprostředního okolí Brna, nejdříve asi na 2 roky
do Řečkovic a poté přišel do dědiny,
kterou dosud neznal, „kde chlumy vnikaly až do dvorků a kudy protékala
Svitava“. Byly to Bílovice nad Svitavou, kde prožil léta 1907 - 1915 a toto
období pokládá za nejšťastnější. Toto
místo už víc než celé století poskytuje
azyl obyvatelům velkoměsta. V bílovických lesích ještě nezarostly stopy
J. Mahena, R. Těsnohlídka a také S. K.
Neumanna.
Anarchistický buřič se na cestách
lesní přírodou ztišil a v tomto prostředí se otevřel pramen jeho básnické
inspirace, zcela nový a překvapivě silný. Tak se v průběhu Neumannových
šťastných moravských let rodila sbírka „Kniha lesů, vod a strání“. Bylo to
v době doznívajícího impresionismu.
Příroda nabízela paletu rozmanitých
barevných tónů a polotónů – Neumann však takovou paletu odložil.
Bílovické lesy, které tak působivě zachytila Helena Čapková ve své vzpomínkové knize „Moji milí bratři“, se
staly chrámem, kde se básník doslova
zasvětil novému náboženství oslavujícímu přírodu – vitalismu.
Vracím se ke vzpomínkám z knihy
H. Čapkové.
Jednoho dne přivedl její bratr Josef
vzácného hosta; byl jím faunovsky
černě zarostlý básník S. K. Neumann,
autor veršů „Kniha lesů, vod a strání“.
Jak ten teprve znal všechna tajemství
širého kraje. Přinesl jim uzlík se vzácnými houbami - lanýži a na otázku,
kdeže rostou, odpověděl: „Rostou pod
zemí a jen na jediném místě; jen já
o něm vím, ale nepovím. Hledali byste
marně“. Jemu patřilo lesní království,
jen jeho bylo.
Bohatství skryté v lesích, vodách
a stráních chce autor vnímat všemi
smysly, nejen zrakem, touží splynout
se smyslovým okouzlením. Proto nás
vede po lesních pěšinách, lučními
stezkami a po březích Svitavy od podzimu do vrcholného léta jako okouzlený poutník. Stává se stromem, vodou, větrem.
Uvádím několik veršů zachycujících básníkovy pocity.
„Nesmrtelnou hymnu slíbil jsem kdys
lesům.
Snadno přísahy se činí v líbánkách.

Slíbil jsem ji stromům, zvěři, hmyzu,
vřesům.
Milovali jsme se v rozkošnických snách.“
(báseň Prolog)
„Ocúny na lukách, žluté skvrny v lesích,
Má novou svěžest poslední tráva.
Umřeme v barvách, umřeme v plamenech.
Pak zatopí nás bělostná láva.“
(báseň Ocúny)
„…Miluji slunce, zemi, lesy, vody a ženy –
s lidmi se, když je to nutné, bez bázně
servu.“
(báseň U děravé skály)

Výrazné dotyky vitalismu se projevují v touze po úplném splynutí s přírodou. V básni „Vstupní modlitba“
vzývá autor přírodu formou Otčenáše.
„Ve jménu života i radosti krásy.
Hle, země naše, ty, jež ležíš pod nebesy
jak žena kvetoucí pod zrádným závojem,
buď svato jméno tvé všem lidem po vše
časy,
přijď nám tvé království se všemi svými
plesy,
nás ponoř v příval svůj a zajmi sladkým
snem…“

V celé sbírce se mezi přírodními
motivy nejčastěji vyskytuje slunce
v různých podobách. Je to přirozené –
– sluncem hoří barvy, ve slunci se
třpytí voda, slunce živí rostliny a svou
silou spojuje zvířata i lidi. Nejvíce je to
patrné na jaře, proto v básni „V dubnu“ zahlédnem slunce jako zlatý míč,
slunce zalévá i člověka, když obhlíží
jarní přírodu z výšky. Překvapivý je
závěr básně – hrsti paprsků, světlo
střídající se se stínem, to vše vyvolává
představu moře a sluneční záře se
mění v požár – šlehají plameny nikoli
ničivé, ale nasycené vášní a radostí…
„Jest mi, jak bývá plavčíku v koši,
když na obzoru spatří břeh.
Volal bych: Země! Hej, hola, hoši!
Napravo země! V plamenech!“

Zavíráme Knihu lesů, vod a strání,
v Neumannově tvorbě ojedinělou
a nejvýraznější stopu jeho pobytu
v Brně a okolí, jejíž poselství je dodnes
živé.
Jakkoliv básníkovo jméno takřka
vymizelo z literárních příruček i učebnic, zůstává právě proto pro všechny
vnímavé čtenáře Stanislav Kostka
Neumann výraznou brněnskou osobností.
I. Prosecká

ÚVODNÍ SLOVO
(Dokončení ze strany 1)

Volnočasovými aktivitami Městská organizace příliš nehýří. Ve městě Brně jsou senioři zřejmě zvyklí
scházet se v klubech důchodců při
jednotlivých městských částech.
Tyto kluby navštěvují lidé, kteří se
léta znají, společně se pobaví třeba
při hudbě, oslaví společně narozeniny, pořádají zájezdy. Na některé aktivity jim přispěje úřad městské části, jiné si hradí sami. Kluby pracují
velmi dobře, jejich schůzky jsou hojně navštěvovány, jejich práce je nezastupitelná.
My jsme v poněkud jiné situaci.
Pokud bychom chtěli zachovat alespoň to, co v současné době pro seniory děláme, tzn. pečovatelskou činnost, poradenství, setkání jubilantů,
předsedů klubů, vydávání Brněnského seniora, event. pořádání zájezdů apod., musíme mluvit především o penězích. Příjem máme
pouze z prodeje členských známek,

kdy část zůstává v organizaci
a všechny další příjmy jsou z dotací
a sponzorských darů. Do této skupiny počítám i to, že třeba na setkání
jubilantů nebo na pravidelné čtvrteční tanečky máme místnosti od
majitelů buď úplně zdarma nebo jen
za symbolický poplatek.
Do zvláštní skupiny patří pečovatelská činnost, na kterou dostáváme
dotaci z Magistrátu města Brna.
Na všechno ostatní si musíme prostředky sehnat sami. Proto se obracíme na úřady jednotlivých městských částí se žádostmi o finanční
přispění, i když víme, že dotují svoje
Kluby důchodců, proto nabízíme reklamu na stránkách Brněnského seniora, proto se obracíme i na Vás,
abyste pomohli nebo poradili, pokud víte o někom, kdo by mohl nějakým podobným způsobem organizaci pomoci. Je jasné, že v současné
ekonomicky těžké době si každý

podnikatel a vůbec každý hlídá výdaje, šetří všude, kde to jen trochu
jde, ale přesto se třeba najde někdo,
kdo by si mohl reklamu zaplatit
a nám tak pomohl.
Bylo by škoda, kdyby Svaz důchodců, který za dobu své existence
pro seniory udělal spoustu práce,
musel pro nedostatek prostředků
svoji činnost omezovat.
Vážení přátelé, nechtěl bych svoje povídání končit pesimisticky - už
jenom kvůli tomu, že začíná jaro,
sluníčko vysvitlo a všechny potíže se
najednou zdají menší a snáze řešitelné.
Proto bych chtěl Vám všem popřát hodně zdraví, hodně příjemných jarních vycházek, hodně a pěkných posezení s přáteli, hodně štěstí
v rodinném životě.
František Špaček,
předseda MO SD
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Základní práva a povinnosti zakotvená
v Listině základních práv a svobod
(pokračování o objasňování hlavních problémů z Listiny základních práv a svobod)
Tento ústavní dokument, jenž
tvoří páteř našeho právního systému, tak vytváří skutečný prostor pro
vytváření demokratického a spravedlivého systému daného společenství.
V článku 1 se zdůrazňuje, že „lidé
jsou svobodní a rovní v důstojnosti i v
právech. Základní práva a svobody
jsou nezadatelná, nezcizitelná, nepromlčitelná a nezrušitelná“.
Stanovení těchto nezadatelných
práv však nenachází vždy v naší společnosti jednoznačnou a bezvýhradnou podporu u těch, kteří disponují
zákonodárnou a výkonnou státní
mocí.
V článku 2 je pregnantně vymezena úloha státu a státní moci, a to
takto:
1. Stát je založen na demokratických
hodnotách a nesmí se vázat ani na
výlučnou ideologii, ani na náboženské vyznání.
2. Státní moc lze uplatňovat jen v případech a v mezích stanovených zákonem, a to způsobem, který zákon
stanovuje.
3. Každý může činit, co není zákonem
zakázáno a nikdo nesmí být nucen
činit, co zákon neukládá.
Při zamyšlení nad těmito základními dvěma články (jakož i následujícími) jsem přesvědčen, že životní
moudrost a životní zkušenosti čtenářů budou konfrontovat uvedené právní postuláty s jejich životními názory
a jsem dalek toho, abych si dovolil je
nějak ovlivňovat.
Článek 3
1. Základní práva a svobody se zaručují všem bez rozdílu pohlaví, rasy,
barvy pleti, jazyka, víry a náboženství, politického či jiného smýšlení,
národního nebo sociálního původu, příslušnosti k národnostní
nebo etnické menšině, majetku,
rodu nebo jiného postavení.
2. Každý má právo svobodně rozhodovat o své národnosti. Zakazuje se
jakékoli ovlivňování tohoto rozhodnutí a všechny způsoby nátlaku
směřující k odnárodňování.
3. Nikomu nesmí být způsobena
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újma na právech pro uplatňování
jeho základních práv a svobod.
Článek 4
1. Povinnosti mohou být ukládány toliko na základě zákona a v jeho mezích a jen při zachování základních
práv a svobod.
2. Meze základních práv a svobod
mohou být za podmínek stanovených Listinou základních práv
a svobod (dále jen „Listina“) upraveny pouze zákonem.
Základní lidská práva a svobody
Článek 5
Každý je způsobilý mít práva.
Článek 6
1. Každý má právo na život. Lidský život je hoden ochrany již před narozením.
2. Nikdo nesmí být zbaven života.
3. Trest smrti se nepřipouští.
Článek 7
1. Nedotknutelnost osoby a jejího
soukromí je zaručena. Omezena
může být jen v případech stanovených zákonem.
2. Nikdo nesmí být mučen ani podroben krutému, nelidskému nebo ponižujícímu zacházení nebo trestu.
Článek 8
1. Osobní svoboda je zaručena.
2. Nikdo nesmí být stíhán nebo zbaven svobody jinak než z důvodů
a způsobem, který stanoví zákon.
Nikdo nesmí být zbaven svobody
pouze pro neschopnost dostát
smluvenému závazku.
3. Obviněného nebo podezřelého
z trestního činu je možno zadržet
jen v případech stanovených v zákoně. Zadržená osoba musí být
ihned seznámena s důvody zadržení, vyslechnuta a nejpozději do 48
hodin propuštěna na svobodu
nebo odevzdána soudu. Soudce
musí zadrženou osobu do 24 hodin
od převzetí vyslechnout a rozhodnout o vazbě nebo ji propustit na
svobodu.
4. Zatknout obviněného je možno jen
na písemný příkaz soudce. Zatčená
osoba musí být do 24 hodin odevzdána soudu.

Článek 9
Nikdo nesmí být podroben nuceným pracím nebo službám – toto
ustanovení se nevztahuje na osoby ve
výkonu trestu, při výkonu vojenské
služby nebo v případě živelných pohrom, nehod nebo jiného nebezpečí
nebo jednání uloženého zákonem na
ochranu života, zdraví nebo práv druhých.
Článek 10
1. Každý má právo, aby byla zachována jeho lidská důstojnost, osobní
čest, dobrá pověst a chráněno jeho
jméno.
2. Každý má právo na ochranu před
neoprávněným zasahováním do
soukromého a rodinného života.
Článek 11
1. Každý má právo vlastnit majetek.
Vlastnické právo všech vlastníků má
stejný zákonný obsah a ochranu.
3. Vlastnictví zavazuje. Nesmí být
zneužito na újmu práv druhých
anebo v rozporu se zákonem chráněnými obecnými zájmy. Jeho výkon nesmí poškozovat lidské zdraví, přírodu a životní prostředí nad
míru stanovenou zákonem.
Článek 12
1. Obydlí je nedotknutelné. Není dovoleno do něj vstoupit bez souhlasu toho, kdo v něm bydlí.
2. Domovní prohlídka je přípustná
jen pro účely trestního řízení, a to
na písemný odůvodněný příkaz
soudce. Způsob provedení domovní prohlídky stanoví zákon.
3. Jiné zásahy do nedotknutelnosti
obydlí mohou být zákonem dovoleny, jen je-li to v demokratické
společnosti nezbytné pro ochranu
zdraví osob, pro ochranu práv
a svobod druhých anebo pro odvrácení závažného ohrožení veřejné bezpečnosti a pořádku.
Článek 14
Svoboda pohybu a pobytu je zaručena.
Článek 15
Svoboda myšlení, svědomí a náboženského vyznání je zaručena. Každý
má právo změnit své náboženství anebo být bez náboženského vyznání.
(Pokračování na straně 5)

Zájezdy v roce 2009
Cestujeme
z a poznáním

Čtvrtek 14. května 2009
Motorest Melikana,
Praha Trója – barokní římská vila
včetně zahrady, oběd v restauraci
Trója, odjezd do Lán – návštěva hřbitova, uctění památky Charlotty Masarykové – kytice a vzpomínka, prohlídka lánské zahrady.
Na zpáteční cestě návštěva Průhonického zámku s kvetoucími rododendrony a azalkami.

P RÁVNÍ

PORADNA

SD B RNO

(Dokončení ze strany 4)

Tato druhá část Listiny základních
práv a svobod se omezila jen na ta
práva, která jsou důležitá pro běžný
život jedince. Ti čtenáři, kteří bohužel
nabyli negativních zkušeností s prosazováním svých zákonných práv a svobod, nechť mne neobviňují, že to, co
je v této stati uvedeno, neodpovídá realitě.
Proto považuji za nezbytné pro
každého, aby znal svá práva zakotvená v ústavě České republiky (a Listina
základních práv a svobod je její neoddělitelnou součástí), a proto by ji měl
občan znát a také se při porušování
zákonů těchto práv domáhat.
Proto doporučuji při porušování
zákonů využívat těchto nezcizitelných
práv a řídit se stanoviskem, které vyjádřil prof. JUDr. Ivo Tele, CSc., z brněnské právnické fakulty. „Právo každého
jedince podat ústavní stížnost v případě, že se domnívá, že jednáním orgánů veřejné moci bylo zasaženo do
jeho ústavou zaručených práv a svobod“. Pohříchu tohoto způsobu domáhání se oprávněných práv není jak
u ochránce veřejných práv a svobod,
tak u Ústavního soudu využíváno.
Snad tato stať mnohým umožní orientovat se v této problematice.
(Závěrečná část o další části Lidských práv a svobod bude uvedena
v příštím čísle Brněnského seniora.)
JUDr. Karel Neveselý

Středa 24. června 2009
Obnovitelné zdroje energie – návštěva jaderné elektrárny Dukovany,
přečerpávací vodní elektrárna Dalešice, případně s plavbou lodí po přehradě, oběd v restauraci Viola, barokní
zámek Jaroměřice nad Rokytnou. Doprava 220 Kč, vstupy 175 Kč.
Prodej zájezdů bude vždy v pondělí na Běhounské 17 od 9 do 15 hodin v
následujících termínech: 20. a 27.
dubna, 4. a 11. května a dále 1., 8., 15.
června. Odjezd autobusu bude vždy
na rohu ulic Nových sadů a Hybešovy
v 7 hodin.
Pro zájemce o pobytový zájezd
k moři máme nabídku:
27. 6. – 4. 7. 2009 – Itálie – Bibione
Cena 4300 Kč. Doprava klimatizovaným autobusem, ubytování v apart-

mánech – 2 lůžkové ložnice, dobře vybavené, kuchyňka, jídelna, koupelna
a WC. Stravování vlastní nebo možnost dokoupení večeří. Pláž písečná
s pozvolným vstupem do moře, plážový servis.
27. 6. – 4. 7. 2009 - Itálie – Rimini –
hotel Del Vecchio
Cena 6990 Kč (možný i jiný termín).
Doprava klimatizovaným autobusem,
ubytování v apartmánech – 1- 4 lůžkové pokoje se sociálním zařízením.
Stravování – polopenze – česká kuchyně, snídaně kontinentální + doplňkový bufet, večeře – polévka +
hlavní chod, dezert nebo zeleninový
salát. Vybavenost hotelu – recepce, jídelna, bar, venkovní posezení. Pláž
písečná s pozvolným vstupem do
moře.

Informace k našemu prvnímu letošnímu zájezdu:
Uspořádání trasy je voleno z organizačních důvodů. Uskuteční se ve
čtvrtek 14. května 2009 a naším cílem
bude opravdu Praha neznámá. Bude
to část Prahy, kterou při tradičních
návštěvách míjíme – Trója. Chcete-li
prožít kus italského jara v Praze, stačí,
abychom strávili chvíli v přírodě v zahradě trójského zámku, nejpozoruhodnější barokní vily na sever od Alp,
která s panoramatem přilehlých vinic
tvoří celek vzácné slohové čistoty.
Vše ostatní se dozvíme při prohlídce zámku. Interiéry jsou v současné
době vyhrazeny expozici českého
umění 19. století ze sbírek Galerie
hlavního města Prahy.
A proč jsme plánovali zájezd na 14.
května do Lán? Protože 13. května
uplyne 86 let od smrti opravdu první
dámy, paní Charlotty Garrigue Masarykové. Tato žena si zaslouží naši úctu
a vzpomínku. Byla oporou svému
muži 45 let. Sám Masaryk o ní říká:
„Prožil jsem osudovou událost, která se
stala rozhodující pro celý můj život,
pro můj duchovní vývoj. Její pravdivost a nekompromisnost měla na mně

velký výchovný vliv. Celé naše manželství bylo spoluprací, bylo to velmi silné
spojení“. Nevnímáme, jak náročných
bylo těch 45 let pro Američanku
z dobrého materiálního zajištění poměrů velké rodiny po boku TGM, věnujícího svůj život ideji pravdy a práva a boji za vytvoření samostatného
demokratického Československa.
Dále cituji TGM: „Američanka se stala
Češkou, mravně i politicky věřila v génia našeho národa, pomáhala mně
v mých bojích politických a v celé mé
politické činnosti“.
Paní Charlotta si i po tolika letech
zaslouží naši úctu, vyjádřenou růží
položenou na její hrob a tichou vzpomínku.
Cestou domů se zastavíme v Průhonicích, abychom se potěšili krásou
kvetoucích azalek a rododendronů
v zámeckém parku. Mimořádná je
zdejší sbírka rododendronů, čítajících
6000 exemplářů téměř 200 druhů.
Takový je program našeho prvního
letošního zájezdu. Těšíme se na Vás.
Ing. Milena Leichmanová
a Jindřiška Přecechtělová

UPOZORNĚNÍ
NA ZMĚNU TERMÍNU PRÁVNÍ PORADNY
Právní poradna Svazu důchodců ČR – MO Brno na Běhounské ulici
je vždy v pondělí od 13 do 16 hodin, v úterý od 9 do 13 hodin.
SENIOR str. 5
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Předsedkyně klubu seniorů v Komárově nám předala následující
zprávu. Schází se každé druhé pondělí v jídelně ZŠ Tuháčkova. Již 13 roků
za podpory radnice MČ Brno-jih plní
heslo Městského výboru Svazu důchodců v Brně „Aby člověk nebyl nikdy
sám“.
Zúčastňují se akcí, které pořádá
radnice během roku. Tradiční únorový společenský ples. Dále na jaře pálení čarodějnic, Den dětí. Zábavné je
i posezení u muziky na Komárovském
podzimu s ochutnávkou burčáku,
piva a opékaných selátek, kde se vyhlašují výsledky soutěže „O nejlepší
balkon“ s hodnotnými cenami pro vítěze.
Během léta mají rádi plavbu lodí po
brněnské přehradě a výlet vlakem do
lázní Luhačovice. Občas zajdou do
kina – vloni na film Román pro ženy
a velkofilm Báthory.
První adventní neděli jim zpříjemní Vánoční koncert V. Hybše a jeho
hostů v Janáčkově divadle. Mají rádi
společenská odpoledne v Holáskách
při hudbě a tanci pořádané našimi
přáteli z KD Chrlice a Tuřany.
Na mikulášské besídce za účasti
pozvaných hostů z radnice a ZŠ Tuháčkova zazpívaly děti vánoční koledy, a tak přispěly k příjemné vánoční
náladě. Dle ankety o zájezdech si některé vybrali na příští rok a těší se na
setkání s ostatními členy brněnských
klubů.
  
Seniorklub na Lesné – Ibsenova 3
měl v měsíci únoru několik přednášek:
Periklovo Řecko,
Hory Francie a Švýcarska (s diaprojekcí)
– Ing. Ilja Duda
Život a dílo Anny Pammarové
– Vlastimil Otáhal
Polsko od našich hranic k Baltu
– Mgr. Procházka
Klub Kutílek na Ibsenově po výroční schůzi měl setkání s programem
výrobků ze slaného pečiva – pomůcky
– nástroje na vykrajování těsta. Další
schůzka měla pokračování stejného
zaměření – výrobky ze slaného pečiva. Každé úterý je kurs paličkování.
SENIOR str. 6

  
Senior klub na Vinohradech si
stanovil pro zájemce pravidelné setkání každý den ve 14 hodin – „Humor
a vtip, popovídáme si a hned je nám
líp“.
Paní Vrbická vyprávěla o historii
Brna. Další přednáška – Jih Evropy
žáků ZŠ s promítáním. Zajímavosti
z Bretaně s promítáním přednesla
E. Vacková.
Dále následovalo – Náboženské
rozjímání Československé církve husitské paní Mgr. K. Bezdíčkové.
Historii Sokola v Brně s promítáním přednesl starosta PhDr. J. Čejka.
Následoval maškarní rej E. Čtvrtečkové a tým spolupracovníků s hudbou
pana Vaňury. Samozřejmě nemohli
zapomenout blahopřání jubilantům
narozeným v měsíci únoru.
Následovala přednáška M. Krejsy –
Život a dílo Bedřicha Smetany. Další
přednáška Mgr. J. Karáska – Veteránem na polárním kruhu.
  
Důchodci z Chrlic uspořádali zábavu v sále Orlovny v Holáskách. Jako
vždy jim přišly též skupiny z jiných
městských částí Brna. Tak jsme zase
tady. Zahrála známá skupina pana
Štěpána. Nechyběla obvyklá tombola.
Zase očekávání, kdo bude potěšen výhrou. Mnozí přítomní se zase setkali
se svými známými vrstevníky. Tak
nám to zdraví ještě dovolí a přišli jsme
se bavit. Sice to tančení není jako dříve, ale stále byla dobrá nálada.
  
Došlo k výměně předsedů klubů,
dočetli jsme se ve zpravodaji MČ
Řečkovice a Mokrá Hora. Poděkovali panu Mgr. Jaromíru Procházkovi za
jeho dlouholeté vedení klubu. Seniorům z městské části věnoval velkou
část svého času 18 let své činnosti.
Seznámil je s mnoha památkami nejen naší země, ale i Slovenska a Rakouska. Osobně sestavoval a zajišťoval
program poznávacích zájezdů. Zájezdy měly vysokou úroveň a odborný výklad doplňovala jeho manželka Mgr.
Procházková. Za tuto obětavou činnost mu právem náleží velké uznání.
Novou předsedkyní klubu je paní
Dobroslava Šikulová.

Sestavil Jan Klimeš
  
Další výměna ve vedení klubu se
uskutečnila v Bosonohách. Na výroční schůzi 29. prosince 2008 byla
zvolena předsedkyní paní Milada
Olejníková. Klub založil v březnu 1995
pan Lambert Prukner. Otěže vedení
klubu sice předal, ale je dobře, že
v organizování aktivní činnosti bude
pokračovat i nadále. Čaje o páté, vycházky, zájezdy, návštěva divadel,
tradiční Den matek a jiné. To je pěkná
porce zábavy pro potěšení pro dříve
narozené spoluobčany Bosonoh.
Závěrem vyjádřila paní Olejníková:
aby se měli rádi, ať už se narodili kdekoli a přišli do Bosonoh odkudkoliv,
snažili se jeden druhému rozumět
a pomáhat si.
  
Ve zpravodaji Lískáček MČ BrnoNový Lískovec jsme se dozvěděli
v článku místostarosty Ing. Privarčíka
o schůzce s jubilanty. Na některých
nebyl úctyhodný věk díky jejich celoživotnímu optimismu a elánu vůbec
poznat.
Prvními gratulanty byly děti z MŠ
Pomněnky-Oblá. Děti dokázaly svým
vystoupením dojmout a vykouzlit
úsměv na tvářích přítomných dědečků a babiček. K oslavě patřila i písnička paní harmonikářky za společného
zpěvu všech přítomných.
Rovněž debata s představiteli obce
byla úměrná vysokému zájmu diskutujících jubilantů o dění v městské
části. Otázkami, které se diskutují nejčastěji, je veřejná doprava a bezpečnost v Novém Lískovci.
  
Také jsme se dočetli z Bystrce.
Předseda Seniorklubu Vladimír Rajský uvádí: Nástupem roku 2009 jsme
zahájili již čtrnáctý rok aktivit, které
věnujeme dříve narozeným občanům
naší městské části. Rovněž i tento rok
se budeme věnovat nabídkám na
účelné využívání volného času generaci našeho věku. Bude to opět formou pravidelných setkání (besed)
vždy v poslední čtvrtek v měsíci ve
Společenském centru ve 14,30 hodin.
V průběhu měsíce vám nabídneme
vycházky do okolí, návštěvy výstav
(Pokračování na str. 7)
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v městských kulturních centrech i kulturně poznávací zájezdy do okolních
regionů. Účast na našich akcích je
dobrovolná, zápisné ani členské příspěvky od našich členů nevybíráme.
Využijte tedy možnosti účastnit se
programu, které pro vás připravujeme.
Nebuďte proto doma a přijďte mezi
nás.
Na setkání bystrckých důchodců
26. 3. jsme pozvali pracovníky Sdružení ochrany spotřebitelů ČR, kteří naši
generaci seznámili s nástrahami obchodníků, se kterými se denně setkáváme při nákupech. Seznámili nás
rovněž s nebezpečím „vhodných
finančních půjček“, které pak v průběhu času přinášejí občanům těžko řešitelné problémy. Pokud se vám pro-

gram líbil, můžete si podat přihlášku
do organizace.
  
Medlánečtí důchodci společně
oslavili Mezinárodní den žen velkolepým občerstvením. V divadle zhlédli
operu Lazebník sevilský a drama Gazdina roba. Účast byla veliká. Bohužel
je i smutná zpráva. Ve věku 85 let zemřela náhle paní Irena Farkašová,
která vedla 5 roků cvičení starších žen.
I přesto se ve cvičení bude dál pokračovat. V plánu mají uskutečnit přednášku – Trénování paměti – společnosti Donasy.
  
Aby nikdo nebyl sám. Podle tohoto
hesla se snaží žít důchodci v Chudčicích, kteří se sdružují již patnáctým
rokem v místní organizaci Svazu dů-

A zase jsme vyhrávali…
Naši hudebníci zpříjemnili postupně svým vystoupením odpoledne v Domovech pro seniory na Foltýnově,
Nopově a Kociánce. Jako vždy ochotní pořadatelé přítomné obsloužili zákusky a limonádou. Zdravotní sestry dovezly na vozíčku nebo o berličkách své svěřence. V poslední době přibývá v osazenstvu klientů se zdravotními
vadami.
Při hudbě se měnila nálada. Místní ochotné zpěvačky
přispěly svými vystoupeními s naší hudbou k dobré atmosféře. Známé písně se mnohým přítomným líbily, a tak se
dali též do zpěvu, někteří se dali do tance.
Již poněkolikáté jsme vystupovali na Foltýnově, vždy
nás rádi očekávají a s díky se s námi loučí.
Další naše zastávka bylo vystoupení na Nopově. Osazenstvo je jiné. Jsou starší, málo pohybliví. Známé písně
odměňovali potleskem a též si zanotují. Snažili jsme se přinést jim radost v jejich pobytu. Snad se nám to podařilo.
Na Kociánce je podobné osazenstvo jako na Nopově.
Ochotné sestry dovezly na vozíčcích a o berličkách své svěřence. S radostí si zanotovali pro ně známé písně. Někteří
vyslovili přání zahrání písně z jejich mládí.
Na tvářích byla znát radost při známých písních. Každou píseň odměňovali potleskem. Zaznělo přání zahrát –
V Zarazicích krajní dům nebo Vysoký jalovec. Za dvě hodiny se těch písní vystřídalo mnoho. Na závěr bylo vysloveno přání – Ta naše písnička česká. Samozřejmě všichni přítomní se svým zpěvem přidali.
Opět můžeme konstatovat, že jsme vystoupením hudebníků přinesli radost do pobytu osazenstva. Jejich děkování a přání další naší návštěvy. Byli jste dobří a přijďte
brzy zas.
Jan Klimeš

Sestavil Jan Klimeš
chodců ČR. Ve středu 11. března se
v Kulturním domě konala slavnostní
schůze k 15. výročí založení organizace v obci.
Senioři současně oslavili i svátek –
MDŽ. K tomuto výročí se v předsálí
kulturního domu konala výstavka.
Na fotografiích mohli zájemci vidět
přehled některých akcí, např. z výletů
do zámku v Lysicích, skanzenu Veselý
kopec, Flory Olomouc, vítání jara
nebo z různých oslav a přátelských
posezení.
Významné výročí senioři oslavili
ještě v restauraci Pod Horkou, a to ve
čtvrtek 19. března v 16 hodin, kdy společně poseděli, pobavili se a k poslechu a dobré náladě jim zahrál p.
Chrasta. V programu nechyběl přípitek, tombola i tanec se zpěvem.

Píše nám paní Zuzana Ištvánová

Šátečkový bál v Domově pro seniory Podpěrova
Dne 5. února 2009 se v Domově pro seniory Podpěrova p. o. konal Šátečkový bál. Následoval po předchozím
Kloboučkovém plese jako další z řady tématicky zaměřených společenských akcí. Zúčastnili se jej nejen obyvatelé Domova a členové jejich rodin, ale také návštěvníci
z řad veřejnosti. Program obohatili svým zpěvem a hrou
na harmoniku a housle ze Svazu důchodců v Brně.
V průběhu celého večera probíhalo losování tomboly
o hodnotné ceny. Zlatým hřebem plesu bylo vyhlášení vítězů soutěže o nejoriginálnější šátkový model. Volila se tři
hlavní místa. Každá výherkyně byla za svoji nápaditost odměněna dortem. Závěr večera zpestřila svým vystoupením
břišní tanečnice Pavlína Ondráčková.
Akce se setkala s kladnými ohlasy. Do budoucna plánujeme uspořádání dalšího bálu, tentokrát Námořnického.
Fotografie z Šátečkového bálu a informace o připravovaných kulturních akcích Domova pro seniory Podpěrova
p. o. naleznete na webových stránkách www.brno.cz/pod
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Vážení příznivci pořadů VNK v Brně!
Předkládáme Vám plán našich pořadů pro
měsíce duben, květen a červen. Všechny pořady v měsících květnu a červnu se konají v sále
ÚMČ Brno-střed, nádvoří, vchod Dominikánská 2 (spojení tramvají č. 7, výstup Pekařská
nebo tramvají č. 5, výstup Masarykova ul., dále
směr Zelný trh).
Program pořadů VNK v Brně pro měsíce duben - červen 2009
27. dubna (pondělí)

– 16 hodin – VNK se účastní pietního pořadu na Ústředním hřbitově. Zveme Vás spolu s námi.

11. května v 17 hodin – pořad Melodie jižních moří III., autor doc. Tomáš Travěnec se svými hosty.
8. června v 17 hodin

– Letní koncert VNK v Brně, vystupují studenti a žáci
konzervatoře spolu s LŠU Jar. Kvapila Brno.

Nabídka zájezdů
Muzejní a vlastivědné společnosti
Pro ty, kteří nebudou uspokojeni
nabídkou našeho Svazu důchodců,
jsme dohodli možnost připojit se
k pěkným exkurzím a zájezdům,
které organizuje Muzejní a vlastivědná společnost. Našim členům
chceme na zájezdy přispět.
Nabídky této společnosti si můžete
vyzvednout nebo prostudovat na našem sekretariátu na Běhounské ul. 17
nebo se obrátit přímo na adresu:
Muzejní a vlastivědná společnost, o. s.
Brno, Solniční 12, 3. poschodí. PSČ
602 00
telefon 542 210 388,
exkurze 542 212 614
e-mail: mvsbrno@seznam.cz
Z bohaté nabídky této společnosti
uvádíme jen ukázky některých, které

jste i vy označili v anketě za vhodné,
i když ne úplně totožné.
25. 4. 2009 - Vídeň z ptačí perspektivy, cena 390 Kč
26. 4. 2009 - Císařovna Sissi – legenda a realita, cena 395 Kč
2. 5. 2009
- Za svatým Prokopem
a na místa, odkud je Praha nejkrásnější, cena 460 Kč
23. 5. 2009 - Ostrava historická i průmyslová, cena 540 Kč
26. 10. 2009 - Vídeň – za poklady vídeňských muzeí a galerií, cena 390 Kč
Nabídka je bohatá, může si z ní
vybrat opravdu každý.
Všem zájemcům o poznávání krás
a zajímavostí nejen naší vlasti přejeme hodně pěkných zážitků.

Přednáška Trénování paměti
Dne 10. 3. 2009 proběhla v Sále
Břetislava Bakaly přednáška na téma
Trénování paměti, kterou připravila
společnost Donasy, s. r. o.
Přednášku vedli Ing. Zbyněk
Dohnal a Mgr. Miroslava Dohnalová. Zúčastnilo se jí přes 300 zájemců
o toto téma. Z nedostatku času však
nebyly probrány všechny otázky týkající se trénování paměti. Z tohoto důvodu nám byla nabídnuta další přednáška, která by byla zaměřena na
procvičení některých mnemotechnik

trénování paměti. Přednáška by se
uskutečnila podle zájmu veřejnosti.
Svaz důchodců ČR – městská organizace Brno děkuje panu a paní Dohnalovým za uskutečněnou přednášku.

Einstein už z nás nebude, ale alespoň nezapomínat...

Pokračujeme v našich
tanečcích
na Křenové 67, sál ve 2. poschodí.
Začátek vždy v 15 hodin.
Jsou to druhé čtvrtky v následujících
termínech – 14. května a 11. června.
Zapište si je do kalendáře.
Přijďte se pobavit se svými přáteli při
dobré hudbě a též dobrém vínečku.
Těšíme se na setkání s vámi!
Výbor organizace SD v Brně
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4. 5. Královopolské nádraží – autobus č. 43 – výstup Útěchov rozcestí studánka – Ořešín.
Odjezd v 8,35 hodin.
11. 5. Židenice – Stará osada – autobus č. 56 – Velká Klajdovka
k pomníku S. K. Neumanna
a zpět.
18. 5. Mendlovo nám. – trolejbus
č. 37 – konečná Kohoutovice
dub „Troják“ – kamenolom.
25. 5. Královopolské nádraží – autobus č. 43 – směr Soběšice výstup „U buku“ – k palouku
„U luže“ – Bílovice – Obřany.
Odjezd v 8,35 hodin.
1. 6. Česká ulice – tramvaj č. 11 –
Bystrc – výstup Rosického náměstí – Sochorova – k pomníku Fr. Palackého – Medlánky.
8. 6. Židenice – Stará osada – autobus č. 45 do Líšně – Mariánské
údolí – kolem restaurace
„U raka“ – Horákovská myslivna.
15. 6. Královopolské nádraží – autobus č. 43 – výstup Myslivecký
stadion – kaplička sv. Antoníčka – Obřany.
Odjezd v 8,35 hodin.
22. 6. Mendlovo nám. – autobus č. 52
do Žebětína – Helenčina studánka a zpět do Žebětína.
29. 6. Královopolské nádraží – výstup
„U buku“ a zpět lesní cestou –
Melatín – Bílovice.
Odjezd v 8,35 hodin.
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