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VZPOMÍNKA NA TGM
Měsíc březen býval v třicátých letech velkým svátkem všech občanů
Československé republiky. Sedmého března roku 1850 se totiž v Hodoníně narodil náš první československý prezident Tomáš Garrigue
Masaryk.
Masaryk se narodil jako Tomáš
Jan, krátce po bouřlivém roce 1848,
v rodině zaměstnanců na statku Nathana Redlicha, žijícího na Slovácku.
Jeho matka Terezie Kropáčková,
rodem Hanačka, byla německé národnosti, negramotný otec Jozef
Maszárik byl národnosti slovenské.
Masaryk měl ještě dva mladší bratry, Martina a Ludvíka.
Po absolvování čejkovické školy
a reálného gymnázia v Hustopečích
chvíli praktikoval v hodonínské škole, posléze se učil zámečníkem ve
Vídni. Obou činností zanechal
a z Vídně se vrátil do rodného kraje,
kde se začal učit kovářem. Brzy ale
nastoupil jako podučitel hustopečského reálného gymnázia a začal se
připravovat ke studiu na klasickém
gymnáziu. Jeho bohužel nemajetní
rodiče (otec pracoval jako kočí, mat-

ka jako kuchařka v panských službách) jej nemohli na studiích podporovat, tudíž Masaryk začal dávat
kondice jak v tehdejších dobách
bylo obvyklé. Gymnázium začal studovat v Brně, kde bohužel toto zde
nedokončil pro svoji už tehdy radikální různost přesvědčení a myšlení.
Naskytla se mu ale možnost dokončit studium gymnázia ve Vídni, kde
také 4. července 1872 odmaturoval
a kde se rovněž přihlásil ke studiu na
filozofickou fakultu, obor klasické filozofie.
V šestadvaceti letech dosáhl Masaryk, chudý, ale nadaný a ctižádostivý synek panského kočího a drába
z Hodonína, nejvyšší mety, které
mohl jako absolvent filozofické fakulty dosáhnout, nabyl doktorátu
z filozofie.
Vídeň byla tehdy metropolí rakouské monarchie, byla ale také největším střediskem Slovanů, Čechů,
Slezanů, Rusínů, Poláků, Lužických
Srbů, Ukrajinců, Slovinců, Chorvatů
a ti všichni představovali v mocnářství nejpočetnější národnostní skupinu. Masaryk si toto všechno velmi
(Pokračování na straně 2)

Změna provozní doby sekretariátu SD ČR
s platností od 1. května 2011 vždy v pondělí a ve středu od 9 do 13 hodin.

Právní poradna
v úterý 1× za 14 dnů na základě telefonické objednávky (telefon 545 575 257).

Den jako korálek, slunce svítí jako
o život, severák studeně fučí a v polích se rýsuje něco jako obrovská
pecka z broskve odhozená doprostřed zoraných polí.
Jsme tři a jdeme přes tu oranici
podívat se, co je to za útvar. Já, vnučka a pes, spíš psíček, jezevčík, trpaslík, fenečka drsnosrstá, musíme ji
přes ty hroudy přenést. Ale pak ta
krása, vápencové jeskyňky tak akorát pro dítě a skalní pukliny jak na
míru pro protažení jezevčíka.
Lokalita vhodná k prozkoumání!
A výsledek se dostavil. V malém
osluněném zákoutí, na jižní straně,
uprostřed omšelých vápenců a staré
zplihlé trávy, první poupě koniklece,
jako fialový přeliv stříbrných vlasů
staré dámy, vykukující z kapucky sobolí kožešinky. Ach ta radost! Jaro je
tady! Jak nejlépe ho přivítat? Samozřejmě válením sudů z vrcholu až na
úpatí, až ke staré jívě postříbřené
kočičkami. A znovu až na vrchol,
poprat se s větrem. Poledne zvoní
a v dálce se objevilo stádo koní. I oni
projevují svoji jarní radost, jak jinak
než po koňsku, pohybem.
Jdeme se přes pole k nim podívat:
Voní, voní, voní,
neříkej, co je mi po ní!
Ta hrouda země voní,
drobena kopyty koní.
To voní příští mouka,
cukr, chmel, víno i kukuřice,
pro hříbátka těch koní píce.
To bylo dávno, dnes už není,
nechystá oráč zem pro osení.
Ač se to třeba mnohým příčí,
na Vyšehradě jsou uloženy
střevíce z lýčí,
a jaro nám jen připomíná,
že z jednoho jsme vzešli klína.
(Pokračování na straně 3)

VZPOMÍNKA NA TGM
(Dokončení ze strany 1)

dobře uvědomoval a snažil se toho
využít a použít tam, kde bylo možné
a hlavně účelné. Především v „Akademickém spolku sdružených vysokoškoláků“, proto také byl zvolen
jeho předsedou. Jako předseda tím
pádem podporoval různé klubové
aktivity, hlavně obor právnický a filozofický. A zde se právě zrodila Masarykova idea vymanění a osamostatnění se Slovanstva z rakouské
monarchie.
Tyto svoje ideje i myšlenky uplatňoval usilovně nejen v tomto Akademickém spolku, ale hlavně mezi svými krajany a kolegy. Myšlenky
Masarykovy se hlavně začaly profilovat v druhé polovině sedmdesátých let, kdy začal (byť rodilý křesťan) ideově odmítat papežskou
autoritářskou politiku. Bylo to
v době, kdy papež Pius IX. vystoupil
tvrdě proti Rusku a rovněž se velice
nelibě dotkl českého národa a když
začaly národy rakouské monarchie
usilovat o federalizaci. Angažoval se
v tomto smyslu nejen jako vůdce liberální skupiny autonomie českých
zemí v rámci Rakouska-Uherska.
Vystupoval také nekompromisně
proti všem známkám šovinismu,
antisemitismu a klerikalismu. Svým
reformistickým programem, podporou dělnického práva na osmihodinovou pracovní dobu a návrhem na
všeobecné hlasovací právo si získal
velkou popularitu pokrokové veřejnosti.
V prosinci 1914 emigroval a stal se
vůdcem protirakouského odboje
orientovaného na západní státy a od
roku 1916 jako předseda České národní rady v Paříži. Zde také organizoval čs. vojenské jednotky (legionáře) v Rusku, kde také podporoval
Prozatímní vládu. V říjnu 1918 byl
v čele Prozatímní vlády ve Washingtonu, jež vydala Deklaraci o nezávislosti a 14. 11. 1918 byl zvolen prezidentem Československé republiky,
21. 12. 1918 se vrátil do Prahy. Jako
prezident působil v čele tzv. skupiny
Hradu, kde hlavně spolupracoval
s Dr. Edvardem Benešem na zahraniční politice. Prezidentem republiky byl zvolen celkem třikrát, a to
znovu v roce 1920, 1927 a 1934. V listopadu 1935 abdikoval ve prospěch
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Dr. Edvarda Beneše a zřekl se veškeré účasti na politickém životě po
opakované mozkové příhodě.
Je velice smutné a přímo trestuhodné, že se opět (po rocích 19481989-2011) na tohoto velkého státotvorce zapomíná, když za první
republiky v den jeho narozenin byla
dokonce vyzdobena i okna domácností, konaly se různé besídky a vůbec slavila celá republika.
Po listopadu 1989 zesnulý prof.
PhDr. Jaromír Dvořák napsal rozsáhlou odbornou studii o životě a práci
T.G.M. Tuto studii chtěl vydat jako samostatné vydání, ale naše tehdejší polistopadové vlády odmítly na toto
uvolnit prostředky. Možná to byl účel,
protože žádný další následující prezident a už vůbec nikdo ze současných
politiků neoplývá tolika přednostmi,
které vlastnil T.G.M. Už jenom skutečnost, že prezident Masaryk zrušil zákonem č. 243 sb. všechny šlechtické
predikáty a naši politici (bohužel i ur-

čitá část veřejnosti z neznalosti)
upřednostňují jmenováním „pane
kníže“, pana Schwarzenberga, který
navíc prožil celý svůj život mimo naši
republiku. On se totiž současný
„odér“ nehodí naší vládnoucí „elitě“
k připomínání takových osobností, jakou byl náš první prezident. Skromnost, mravnost, sociální spravedlnost,
humanita (pojem demokracie zprofanovali), potírání autoritářství, nadřazenost apod., to jsou pojmy dnešní
mladé generaci zcela neznámé.
Vymýšlíme stále nové a mnohdy
„nesmyslné významné kalendářní
dny“, ale vzpomenout zakladatele
naší republiky nikoho ze současné
generace ani nenapadne. Bohužel
na tomto neblahém stavu mladé generace má převážně velkou zásluhu
současný stav našeho školství (i rodiny), který nevychovává mládež
k vlastenectví a mravním hodnotám.
Libuše GOTTWALDOVÁ
místopředsedkyně MO SD Brno

FOTOGRAFIEMI SE VRACÍME K PRŮBĚHU VÝROČNÍ ČLENSKÉ SCHŮZE SD ČR BRNO

Masarykův onkologický ústav se rozšiřuje
3. února byl v Masarykově onkologickém ústavu otevřen Wernerův pavilon. Nové moderní chirurgické pracoviště má čtyři operační sály a s potřebným zázemím.
To představuje oddělení ARO s 8 lůžky a JIP se 12 lůžky,
laboratoře a další pracoviště onkologické patologie, pracoviště centrální sterilizace a další související provozní
a technologické prostory. Součástí jsou i personální šatny
pro asi 120 osob, skladové prostory a strojovny. Celkové
investiční náklady jsou 452,617 mil. Kč, z toho 308,615 mil.
Kč ze státního rozpočtu. Zbylých 144,002 mil. Kč ústav hradí z vlastních zdrojů, stejně jako neinvestiční výdaje ve výši
10,844 mil. Kč.
(did)
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Nebuď sentimentální, glosuje
(poznamenává) můj přítel z dětství,
dnes pragmatik, tj.osoba, která
emoce (city) filtruje (cedí) přes mozek. Co dnes s Přemyslem Oráčem,
co s tradicí!? Překonáno jest!
Brambory dovezeme z Francie,
mouku z Itálie, cukr taky odněkud
z EU, víno z Chile nebo Austrálie,
pro ty koně krmné směsi z Německa
a jestli na té „hlíně“ po usilovné péči
přeci něco vyroste, bude dobré to
ekologicky spálit v kotelnách!
Nedejme se, nenechejme si kazit
radost z jara, které jsem tak nečekaně objevila 8. března, zrovna na
MDŽ, na Malhostovické pecce.
A i když svou radost už nemůžeme
projevovat válením sudů po zplihlé
trávě jako moje malá vnučka, mějme
ji v srdci a podělme se o ni se svými
přáteli. Jaro přišlo.
Ing. Milena LEICHMANOVÁ
SENIOR str. 3
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NĚKTERÉ FORMY ÚKLADŮ, SMĚŘUJÍCÍ NA MAJETKOVÉ
POMĚRY SENIORŮ
V dnešní době nemnozí z našich
přátel - důchodců se dostávají do
kontaktu s novými formami úkladů,
které ve svých důsledcích je připravují nejen o klid, ale především
o značné sumy peněz. Pokusím se
stručně upozornit na ty nové, reálné
formy, které finančně dopadají na
peněženky důchodců.

Exekuce
Současná zadluženost domácností v naší republice přesáhla jeden
bilion Kč! – jen několik rad, jak se vyhnout této neblahé realitě: a) nepřipustit, aby některý zadlužený člen
vaší rodiny byl policejně přihlášen
k trvalému pobytu do vaší domácnosti; b) jste-li sami insolventní
(tzn. nejste schopni splácet smluvené měsíční splátky), nečekejte na to,
až u vašich dveří zazvoní exekutorský úředník, ale neprodleně usilujte
o dohodu s exekutorskou kanceláří
buď o zastavení exekučního řízení,
resp. o zúžení exekuce na část vašeho majetku, nebo o dohodu na
splátkový kalendář. Každé zpoždění
či ignorace exekuční výzvy k zaplacení ať již finančních institucí – krátce řečeno i jiných věřitelů – je zatraceně drahá věc – zpravidla jsou to
tisícové částky. Znovu zdůrazňuji,
že úhrady za exekuci zpravidla činí
15 % z dlužné částky plus další výlohy (podrobně viz Brněnský senior
č. 4/2005).

Předvádění zboží
Nový způsob předvádění zboží na
zájezdech či pozvánkách.
Jestliže v nedávné minulosti jste
dostávali letáčky zvoucí na zájezdy
do atraktivních míst republiky, pak
nyní spíše převažují dopisy na konkrétní jméno důchodce se sdělením,
že vyhrál nějakou zajímavou cenu
a zvoucího jej, aby si tuto cenu vyzvedl na konkrétní akci – součástí takové akce bývá známé předvádění
nějakého zboží – zpravidla mnohatisícové hodnoty. Je dost starých lidí,
kteří se nechají obloudit předvádějícím a podepíší smlouvu o koupi
(kalvárii s vrácením většinou nepotřebného tovaru již prodělala nejedSENIOR str. 4

na desítka důchodců – někdy i neúspěšně). V tisku i rozhlase byli lidé
upozorněni na předváděcí akce jedné nejmenované firmy v Brně-Skořepce. Doporučuji, zdaleka se vyhýbejte této ulici a zejména jste-li
zváni, např. že jste něco vyhráli či
podobně. Zda-li podepíšete „svobodně a bez jakéhokoli nátlaku“
smlouvu na předváděné zboží, upozorňuji, že takovou smlouvu nelze
vypovědět.

Návštěvy obchodních
zástupců
Návštěvy představitelů různých
firem, kteří zazvoní u vašich dveří
Tito zástupci se vám zdvořile
představí a prokáží se vizitkou firmy
a nabídnou vám výhodnější podmínky pro změnu vašeho stávajícího
dodavatele – zpravidla jde o zástupce společností dodávající vaší
společnosti elektrický proud, plyn,
televizní programy, mobilního operátora a jiné služby.
Velmi barvitě vylíčí přednosti a
výhody, které jejich firma nabízí a
snaží se klienta přesvědčit, aby podepsal smlouvu na jimi nabízené
služby. Současně slibují, že za zákazníka vyřídí zrušení stávající
smlouvy. Jejich přesvědčování je
natolik účinné, že přesvědčovaná
osoba návrh smlouvy podepíše v
dobře víře, aniž se vůbec do podmínek podepisované smlouvy podívá (nelze se ani divit, neboť text
smlouvy je natolik drobný a podrobný, že bez lupy ho nelze přečíst. A v tom vězí vážné nebezpečí,
že vámi podepsaná smlouva zdaleka není tak výhodná, jak ji vychválil představitel firmy, s nímž jste
uzavřel smlouvu. Přece nečekejte,
že vás bude informovat o úskalích
smlouvy, kterou chce s vámi dojednat.
Závěr: buď takové zástupce již
u dveří zdvořile odmítněte, nebo došlo-li již k ústnímu jednání, trvejte
na tom, že se potřebujeme s podmínkami smlouvy podrobně seznámit. Raději se kloním k té první variantě.

Půjčky na lichvářský úrok
V různých tiskovinách jsou nabízeny výhodné půjčky, mnohdy i bez
předložení občanského průkazu a bez
složitých formálností. Vždy je u takových inzerátů jen uváděno telefonní
číslo. O co vlastně jde a jaká je reálná
skutečnost? Tyto soukromé osoby či
skupina soukromých podnikatelů si
vytypuje určité zadlužené osoby, které vlastní lukrativní nemovitosti, které jsou zatíženy určitou zástavní částkou (jde o rodinné domy, výhodné
stavební parcely či jiný výhodný majetek) – to získávají pomocí nahlížení
do katastru nemovitostí prostřednictvím internetu. Takovým dlužníkům
poskytnou potřebnou půjčku na
uhrazení naléhavých peněz k úhradě
dluhů, a to za takových podmínek,
které tato osoba nebude schopna
uhradit. Podmínky smlouvy o půjčce
peněz, jež tito věřitelé poskytují, jsou
tak rafinovaně koncipovány, že je tento dlužník nemá možnost splatit. Tito
poskytovatelé „výhodných půjček“ již
předem mají vykalkulováno, kolik jim
tento způsob půjčování peněz vynese.
Je to nejvýnosnější způsob podnikání,
který představuje mnoha set procentní zisk!

Vyhlášení osobního konkursu
Mnozí dlužníci, kteří nejsou
schopni splácet dohodnuté měsíční
splátky věřitelům, se naivně domnívají, že východiskem by bylo vyhlášení osobního bankrotu podle
zák.č.120/2006 Sb. O možnosti
vyhlášení tohoto typu konkursu rozhoduje soud a především výbor věřitelů (podrobnosti viz článek v Brněnském senioru č.4/2008).
Osobní poznámka: již 10 let jsem
na stránkách tohoto časopisu seznamoval čtenáře o aktuálních právních
problémech, které se dotýkaly života
seniorů. Bylo to téměř 40 článků
a tímto článkem ukončuji své působení na stránkách Brněnského seniora a věřím, že některé rady v mých
článcích napomohly uspokojit právní potřeby některých seniorů.
JUDr. Karel NEVESELÝ

DŮCHODOVÁ REFORMA
REALITA NEBO SPEKULACE?
Prezident Klaus i další kritici důchodové reformy (DR) se shodují v
tom, že DR je „šitá horkou jehlou“, bez
objasnění a zdůvodnění její potřeby i
způsobu realizace a především bez
zpětné odezvy ze strany veřejnosti.
Výchozím argumentem je rostoucí
demografický nepoměr mezi klesajícím počtem osob přispívajících do
důchodového pojištění (DP) a rostoucím počtem jeho spotřebitelů. Je to
důsledek nezadržitelného vymírání
Evropy, aniž by se někdo zamyslel nad
bytostnou potřebou nápravy.
Zcela mimo pozornost však zůstává skutečnost naděje v pomoci rostoucí produktivitou práce, dané nezadržitelným technickým rozvojem,
který u Japonců vyvolává odlišné obavy, a to z vysoké nezaměstnanosti, neboť většina pracovních míst bude tam
zakrátko obsazená robotem, který
svojí bezkonkurenční pracovní produktivitou zajistí finanční zdroje jejich důchodů i v případě, že by Japonsko též vymíralo!
Z řady nevysvětlených otázek DR je
možno uvést např. nepochopitelný
požadavek prodloužení doby odchodu do důchodu, který tím prohloubí
míru nezaměstnanosti mladších osob
v produktivním věku. Pozornosti uniká též skutečnost, že současných plateb DP nebude využito ve prospěch
jejich plátců, ale k úhradě důchodů
důchodcům, žijícím v současnosti.
Závažnou zůstává především otázka
účelu mnohamiliardového zisku z navýšení DPH, údajně nezbytného k zavedení systému DR, bez uvedení odhadu potřebné časové délky tohoto
opatření. Je logické, že poté, co tento
fungující systém DP bude po zavedení plně funkční, nebude již dalšího navyšování DPH zapotřebí! Neméně naléhavou otázkou je potřeba náhrady,
v souladu s EU dobře fungujícího a
případně snadno upravitelného dosavadního našeho systému DP, bez finanční zátěže nízkopříjmových osob,
zejména důchodců a nezaměstnaných.
Tento postih současných seniorů je neobhajitelný, neboť v době
svého produktivního věku finančně zabezpečili své děti a svým DP

přispívali na své důchody, takže
vůči společnosti žádné dluhy nemají! Za předpokladu možné úvahy dočasného nezbytného mírného navýšení DPH (11-12%) by i
tato jejich finanční zátěž byla v
podstatě jejich sociální solidaritou
ve prospěch potřebným, což by
mělo být příkladným vzorem politikům, odmítajícím prospěšnou
daňovou progresivitu, úspěšně
uplatňovanou v západních státech
EU, nám za vzor předkládaným!
Neposlední otázkou zůstává nejen proklamovaná feudální nemožnost změny zvoleného místa

DP, ale zejména garance trvalé stability vytvořeného důchodového
fondu před možným vytunelováním nebo zestátněním, s dopady
pro důchodce srovnatelnými. Zůstává v dobré paměti nejen postižení občanů zánikem soukromých
kampeliček, ale zejména okradení
seniorů státem, který v době premiéra Klause převedl několik desítek miliard Kč z daňového fondu
do státního rozpočtu, což bylo
údajně půjčkou, na jejíž vrácení se
zcela a bez přijatelně slušné omluvy zapomnělo!
Red.

Přečetli js
me z
av
ás…
jsme
za
vá
Jestliže definujeme diskriminaci
jako rozlišování, omezování nebo odnětí práv určité kategorii obyvatelstva
z třídních, náboženských, rasových,
jazykových, etnických a jiných – tedy i
věkových – důvodů, není v mém pohledu současné postavení seniorů u
nás diskriminací v pravém slova
smyslu. Podle mého názoru je spíše
projevem všeobecného poklesu kulturnosti, jejíž neodmyslitelnou služkou je mravnost. Zhoršují se vztahy,
nejen mezilidské. Někdejší úctu ke
stáří nahradil nezájem a přezírání.
Ideje křesťanství, na kterých vyrostla
evropská kultura, se hroutí. Převahy
nabyla idea trhu. Desatero zaměnila
honbou za mamonem, při které staří
lidé překáží. Změnila se dosavadní
škála hodnot, materiální převažují
nad duchovními. Jsem však přesvědčen, že i při přirozeném úbytku sil ve

stáří nelze takové situaci podléhat, ale
naopak jí čelit. Čím? Zachováním
vlastního řádu, dbalostí o sebe samého, soustavnou aktivitou, pěstováním
dosavadních, případně dalších nových zájmů a uchováním náležité
osobní hrdosti. Nikdy si neříkat „už to
nestojí za to“, nepodléhat jakémukoliv, byť nenásilnému, tlaku mladších,
nezbavovat se majetku, který ti mladší stejně zdědí. Uvědomovat si, že je
ještě na světě mnoho krásných věcí,
pro které stojí za to žít. Stáří má pro
takové vnímání života předpoklad,
který nelze ani koupit, ani se mu naučit z knih. Získává se jen dlouholetými
životními zkušenostmi. Tím předpokladem je moudrost. A proto platí, že i
když stáří přináší vrásky ve tváři, může
si zachovat jiskru v očích.
Prof. MUDr. J. KOUTECKÝ, DrSc.
lékař

KRAJEM VÍNA…
Národní vinařské centrum spolu
s Vinařským fondem představili na lednových veletrzích cestovního ruchu
soubor materiálů edice Krajem vína
2011. Publikace, bohatě opatřené fotografiemi se stanou pro zájemce
o vinnou turistiku pro celý letošní rok
nepostradatelným pomocníkem. Mohou tak dle své vůle navštívit kterýkoli
region z české i moravské vinařské
oblasti. Materiály obsahují také infor-

mace o historii a nejvýznamnějších cílech a vinařsko-turistických zajímavostech každé podoblasti. Nechybí ani už
tradiční adresy vinařství, vinných sklípků, vinoték, ubytování s vinařskou tématikou a vinařských restaurací. Soubor doplňuje kalendář, čítající letos 253
vinařských akcí z Moravy a Čech. Vše
doplňují aktualizované mapy Vinařské
oblasti Čechy a Vinařské oblasti Morava, včetně čtyř podoblastí.
(did)
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ŽIVOTA MÍSTNÍCH KLUBŮ

 Vyjímáme z článku Bosonožský
zpravodaj
Koncem minulého roku bilancoval
aktivní Senior klub. Již podruhé pod
taktovkou předsedkyně klubu Milady
Olejníkové. O jejím harmonickém souznění se při výroční schůzi osobně přesvědčil i pan starosta Jiaxis, který dokázal svoji přítomnost i výkonem funkce
na tanečním parketu. Příjemným překvapením a zpestřením byla také pozornost od Jiřího Helána, který slavil v den
jeho jednání našich seniorů 27. prosince svoje narozeniny. Populární zpěvák
lidových písní věnoval totiž svoje nejpopulárnější CD tomu účastníkovi setkání, který měl stejné narozeniny jako on.
Takovým byl v sále pan Josef Doležal.
Jistě se pak o několik dní později tančilo
při skladbě z tohoto Helánova CD při
zábavě, kterou poslední den v roce senioři pořádali.
 Bosonožské pozvání od pana Vladimíra Koudelky
Srdečně zvu všechny čtenáře Brněnského seniora na Brněnské velikonoce
na ledě v pondělí 18. dubna do haly
Rondo, kde se mimo jiné představí náš
brněnský krasobruslař Michal Březina.
Moderovat bude sympatická televizní
redaktorka Barbora Černošková. Zejména však zvu na slavnostní koncert k
osvobození Brna Nebe plné hvězd, který se uskuteční v sobotu 30. dubna v sadech Národního odboje (v parku před
klubem Šelepova 1), kde se mj. představí Gustav Brom Combo s Jaromírem
Hniličku a Eva Pilarová se svojí letos
šestadevadesátiletou maminkou. Začátky jsou v 16.30 a vstup je volný.
 Ing.Drahomíra Nečásková, vedoucí Klubu seniorů Brno-střed, zhodnotila činnost klubu za rok 2010:
V klubu se scházíme pravidelně 3×
týdně, vždy od 14 hodin. V současné
době má klub asi 80 členů, většinou žen.
V pondělí se hrají v klubu karty, v úterý
a čtvrtek se hodinu cvičí jóga a další
kondiční cviky. Potom vždy ještě posedíme, popovídáme si, občerstvíme se a
eventuelně oslavíme narozeniny některého člena. Jedenkrát za měsíc se v klubu schází členky textilního kroužku.
Kromě těchto pravidelných setkání provozujeme ještě další činnost. Snažíme
se dvakrát ročně jet na zájezd. Loni jsme
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byli 11. 5. na Helfštýně, Teplicích nad
Bečvou a Kopřivnici a na podzim 25. 10.
v Mosonmagyarováru. ÚMČ Brno-střed
na první zájezd přispěl na autobus, druhý zájezd jsme si museli zaplatit sami.
Každé úterý dopoledne chodí naši turisté na vycházky do okolí Brna. V klubu
jsme uspořádali 2 besídky s dětmi z MŠ
Vinařská, a to k Svátku matek (27. 4.) a
předvánoční (7. 12.). Na podzim byly v
klubu dvě přednášky o bezpečnosti seniorů, které organizoval Bílý kruh bezpečí. Členky klubu navštívily několik divadelních představení v Městském
divadle, většinou při generální zkoušce.
Na ÚMČ jsme byli na několika koncertech studentů JAMU. V klubovních
místnostech se loni uskutečnily také
dvoje volby. V létě jsme několikrát jeli
na výlet i autobusem nebo vlakem,
např. do Veverské Bitýšky, Rajhradu,
Želešic, Rudic a Mariánského údolí. Na
podzim před volbami, kdy byl klub uzavřen, několik žen jelo na 4 dny do Prahy.
Od 20. 9. navštěvuje několik členek Senior akademii, kterou pořádá Městská
policie Brno. Slavnostní ukončení bude
11. 4. 2011.
 Klub seniorů v Brně-Líšni uskutečnil 15. března 2011 v Kulturním centru
Dělnického domu, Klajdovská 28, přednášku pro širokou veřejnost na téma
„Paměť je třeba trénovat stejně jako fyzickou kondici“ pod vedením Aleny
Zmrzlé, certifikované trenérky paměti.
Zřejmě se to mnohým účastníkům hodilo.
 Pan Vladimír Rajský ze Seniorklubu Bystrc nám napsal:
Koncem měsíce ledna t.r. zahájil bystrcký Seniorklub již šestnáctý rok své
činnosti, kterou ve svém regionu věnuje všem dříve narozeným zájemcům.
Slavnostní zahájení proběhlo ve velkém
sále Společenského centra v Bystrci za
přítomnosti zástupců obce a za přítomnosti dalších bystrckých občanů, kteří
se nově zapojili do nabízených programových aktivit.
Další úspěšný rok této organizace brněnských důchodců zahájil slavnostní
koncert Ženského pěveckého sboru Sokola Židenice, který umělecky vede
Mgr. Eva Holá. Vyslechli jsme si nejen
moravské lidové skladby, ale i skladby
českých hudebních velikánů Leoše Ja-

Sestavil Jan Klimeš
náčka a Antonína Dvořáka, jejichž provedení posluchači odměnili nadšeným
potleskem. Chválíme, že mezi členky
tohoto hudebního sboru patří i členky
bystrckého Seniorklubu.
Přizvaní zástupci vedení ÚMČ, kteří
se této zahajovací schůze rovněž zúčastnili, seznámili na tomto setkání bystrcké občany se svými záměry do budoucnosti, aby se tu nám všem dobře
bydlelo a abychom v Bystrci byli spokojeni.
V závěru schůze předseda Vladimír
Rajský seznámil přítomné nejen s připraveným programem S-klubu, ale i s
dalšími akcemi, které pro občany organizuje zdejší odbor kultury. Následující
únorové setkání (24. 2. 2011) dříve narozených jsme nazvali My Češi jsme
muzikanti. V připravovaném programu
se představí se svou produkcí též žáci
bystrcké hudební školy Mgr. R. Chmelové. Děkujeme znovu všem občanům i
zástupcům obce, kteří se o S-klub zajímají a pomáhají tvořit jeho kvalitu.
Nechť je Bystrc v Brně známa i jinak, než
svou přehradou.
 Klub důchodců-sekce školství
V našem klubu důchodců při ČMOS
Brno-město máme pestrou činnost:
promítání filmů, besedy k literatuře,
zpívánky, sledování současného dění ve
společnosti, recitace atd. Jako bývalé
učitelky sledujeme situaci v našem školství. Jsme jí silně znepokojeny – srovnáváme stav školství za našeho aktivního
působení a současný stav vzdělávacího
a výchovného procesu. Z médií a vystupování představitelů Ministerstva školství a tělovýchovy se dozvídáme o propadu úrovně našich škol, nejdříve
vysokých, vzápětí středních a nyní i na
školách základních a mateřských. Reforma stíhá reformu, kolik už jich bylo
od „sametové“ revoluce, a výsledek?
Klademe si například otázku, kolik milionů už bylo vynaloženo na přípravu
státních maturit a kolik stály naše maturity, jak lze degradovat maturitní otázky
na kvízové alternativní přezkušování,
proč došlo k podcenění učebních osnov
atd. atd.
Jenom si říkáme: „Jene Amosi, kam
se podělo tvoje dědictví“.
Učitelky – důchodkyně,
sekce školství

Zveme Vás na společenská setkání při hudbě
Poznamenejte si do kalendáře –
– ta příští budou:
14. dubna,
12. května,
9. čer
vna.
června.
Přijďte si poslechnout oblíbené písně
a zatančit při dobrém vínečku.
Setkáme se vždy na Křenové 67
ve II. poschodí od 15.00 hodin.
Zve vvýbor
ýbor MO SD v Brně

POZVÁNKA NA PŘÍJEMNÉ ODPOLEDNE
Místní organizace SD ČR o. s. v Brně-Žabovřeskách uspořádá 21. dubna 2011
v 16.00 v sále Rubínku, Poznaňská 10, besedu s vedoucím lékárny v Nemocnici
u sv. Anny PharmDr. Markem Lžičařem na téma

„Co chcete vědět o lécích“.
Srdečně zveme všechny zájemce.
Za výbor m. o. SD ČR předseda Petr Kalábek

POZVÁNKA NA HEZKÝ PODVEČER
Místní organizace SD ČR o. s. v Brně-Žabovřeskách s Nadací Zdraví pro
Moravu, Českým rozhlasem Brno a ÚMČ Brno-Žabovřesky uskuteční
kulturní pořad

„Zpívání pro zdraví“.
2. června 2011 v 17.00 hodin v KD Rubín. Zahraje cimbálová kapela se
zpěvákem Václavem Kováříkem. Pořad uvádí Dr. Marcela Vandrová.

VYCHÁZKY
V MĚSÍCÍCH KVĚTNU
A ČERVNU 2
011
2011
 každé pondělí  odjezd kolem 9. hodiny 

2. 5. Mendlovo náměstí – autobus
č. 52 – výstup Kohoutovice Hájenka – Hobrtenky – u Obrázku vlevo – Jundrov.
9. 5. Brandlova ulice (Česká) – trolejbus č. 36 – výstup konečná –
zahrádkářská oblast Žleby –
pomník Fr. Palackého – Medlánky.
16. 5. Konečná tramvaje č. 5 – Štefánikova čtvrt – autobus č. 57 –
Panská Lícha – Obřany. Odjezd v 8.44 hod.
23. 5. Židenice – Stará Osada – autobus č. 45 – Velká Klajdovka –
kolem vysílače – pomník S. K.
Neumanna – Velká Klajdovka.
30. 5. Mendlovo náměstí – autobus
č.52 – výstup na zastávce Ruda
– Rakovec – Přístaviště.
6. 6. Královopolské nádraží – autobus č. 43 – Útěchov-náměstí –
mufloni – studánka – Bohdaneckého památník – Útěchov.
Odjezd v 8.35 hod.
13. 6. Židenice – Stará Osada – autobus č. 45 – Velká Klajdovka –
Resslův pomník – Těsnohlídkovo údolí – Obřany.
20. 6. Řečkovice – konečná tramvaje
č. 1 – kolem kasáren – Baba
pod Chocholou – Ivanovice.
27. 6. Mendlovo náměstí – autobus
č. 52 – Kohoutovice – Hájenka
– do Obory – Jezírka – Jundrov.

Peníze i na opravy
Cestujeme
za rekreací

ZÁJEZDY
TERMÍNY A CENY

21. 4. Rajhrad, Židlochovice, Dolní Kounice – 200 Kč
25. 5. Topolčianky – 450 Kč
7. 9. Opavsko – 480 Kč
19.10. Sakrální stavby v okolí Brna – 200 Kč
Přihlášky každé pondělí od 9.00 do 12.00 hodin MěO SD Brno,
Běhounská 17

Rozpočet MČ Brno-střed pamatuje
v letošním roce s částkou 33,5 mil. Kč
na zimní a letní údržbu chodníků.
Dalších 21,5 mil. Vyčlenili zastupitelé
na údržbu veřejné zeleně. Údržba
a vyprazdňování odpadkových košů
vyjde na 4,8 a péče o psí výběhy a úklid
exkrementů na 2,2 mil. korun. Radnice letos také nechá opravit kašnu před
JAMU na Komenského náměstí. Na
investicích chce MČ utratit 115 milionů korun. Z toho 111 spolyká výstavba
bytového domu v Kopečná-Studánka.
Další peníze jsou určeny pro MŠ a ZŠ
a necelé dva miliony korun má stát vybudování dětského hřiště u Pavilonu
Anthropos.
(did)
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