Brněnský senior vychází
za finanční podpory
města Brna

Redakce Brněnského seniora
přeje všem čtenářům Veselé
Velikonoce.
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RADNICE MČ B RNO -M EDLÁNKY SPOLUPRACUJE
S K LUBEM DŮCHODCŮ B RNO -M EDLÁNKY PŘI PÉČI O SENIORY
Radnice MČ Brno-Medlánky se dlouhodobě snaží vytvářet na území své
městské části co nejvlídnější prostředí
pro aktivní život našich seniorů. Při této
činnosti úzce spolupracujeme s vedením místního sdružení Klubu důchodců Brno-Medlánky pod vedením jeho
aktivních členek Ing. Leichmannové
a Mgr. Vespalcové.
Naši senioři mají možnost pravidelně využívat bezplatně prostory Společenského centra Sýpka. V těchto prostorách probíhají např. pravidelná
středeční cvičení pod vedením zkušené
cvičitelky Doc. Hany Bubnívkové,
roz. Machatové (starší čtenáři si jistě
vzpomenou na tuto zasloužilou mistryni sportu a legendární brněnskou moderní gymnastku a členku a sólistku baletního souboru Státního divadla
v Brně). Prostory historické Konírny
jsou využívány k přípravě tematických
večerů (např. tradiční předvánoční kurzy vánočních vazeb apod.).
V rozpočtu MČ Brno-Medlánky pravidelně pamatujeme i na další aktivity
Klubu důchodců Brno-Medlánky, který
2 × ročně pro své členy pořádá zájezdy
po zajímavostech naší republiky a návštěvy místních divadel.
Členky našeho Klubu důchodců ve
spolupráci s radnicí připravují výstavky
v našem společenském centru – v době
vzniku tohoto článku probíhá v prostorách bývalé Konírny pravidelná výstavka s velikonoční tematikou. Naše aktivní seniorky se rovněž už těší na přípravu
a sběr fotografií pro výstavku k 775. výročí první písemné zmínky o Medlán-

kách, kterou vedení MČ Brno-Medlánky bude připravovat v průběhu letošního roku.
Další tradiční aktivitou pro naše seniory jsou každoroční Setkání generací organizovaná pro seniory starší 65
let rovněž v prostorách Společenského
centra Sýpka v době před vánocemi.
Naši senioři rádi navštěvují tuto akci
nejen kvůli malému mikulášskému
dárku, který obdrží při příchodu. Především si tu ale mohou popovídat se
svými vrstevníky a kamarády, zaměstnanci Úřadu městské části i volenými
členy samosprávy, zazpívat si při živé
hudbě a ti mobilnější a odvážnější
také zatančit.
Samozřejmostí jsou blahopřání našim jubilantům, kteří jsou v místě jejich
bydliště navštěvováni zástupci samo-

správy (za tuto činnost patří dík
Mgr. Vespalcové, která se této nelehké
role kdysi ujala a už jí tak nějak zůstala)
s blahopřáním a dárkem.
Vedení MČ Brno-Medlánky je v pravidelném kontaktu se zaměstnanci a klienty Domova pro seniory Podpěrova,
který je příspěvkovou organizací statutárního města Brna a nachází se na území naší městské části.
Své aktivity pro seniory vyvíjí rovněž
i některé medlánecké organizace a spolky. Za zmínku jistě stojí pravidelné sobotní vycházky pro seniory, které od
dubna organizuje TJ SOKOL Medlánky
nebo turistické pochody organizované
Klubem českých turistů FÉNIX Brno-Medlánky.
Mgr. Alena Valentová,
starostka MČ Brno-Medlánky
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Vážený pane premiére!
Dnes jsem sledovala rozhovor s Vámi na televizi PRIMA.
Měla bych více podnětů, ale vybírám pouze jeden.
Sdělil jste lidem, že se vyšetřuje v této době několik podezření z korupce a Vy osobně toto vyšetřování podporujete. Souhlasím. Ale to už je post, vyšetřování obvykle zamrzne a výsledek není žádný. Za takové situace není možné
po občanech požadovat, aby přinášeli další oběti, snižovali
svoji životní úroveň, neviděli světélko na konci tunelu
a o řešení korupce se stále jen mluví … mluví a mluví. Při
jednáních v úspěšné soukromé realitní kanceláři jsem viděla cedulku se sdělením, že přepychová kancelář byla vybavena s použitím fondů EU. Jiné přepychové soukromé
zařízení (hotel se špičkovým sportovním zařízením) byl
vybaven těžko objevitelnou miniaturní cedulkou, že vnitřní vybavení bylo pořízeno za přispění Státního fondu MMR
– a tak bych mohla pokračovat do nekonečna. Není jednoduché objevit okamžitě korupční jednání pouze a jenom
z těchto skutečností a to je naprostá marginálie?
V roce 2001 nařídila EK České republice zavést vnitřní
audit ve všech institucích hospodařících s veřejnými prostředky. Proto byl přijat zákon o finanční kontrole č. 320/01 Sb.,
s účinností od 1. 7. 2002 a současně platnou prováděcí vyhl.
(dříve 64/2002 Sb., nyní 416/2004 Sb.) Veřejné orgány byly
povinně vybaveny interními auditory. Tito auditoři jsou
přímo podřízeni vedení instituce. A nyní záleží posoudit,
jak a co tito interní auditoři ve veřejných institucích skutečně odhalili, na co vedení upozornili, jakým škodám
zabránili. A zda jejich práce byla vedoucími orgánů a organizací oceněna, nebo naopak byli ve své činnosti omezováni a při správné ostražitosti a pracovitosti se stali nepohodlnými. Interní auditoři nepodřízení přímo vedení
institucí, ale vedení rezortů, by byli nejúčinnější formou
PREVENCE proti zneužívání veřejných prostředků.
K tomu, aby veřejné prostředky byly využívány hospodárně, efektivně a účelně.
Občané tohoto státu jsou průběžně informováni (zejména informace Transparency International), že míra korup-
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Předmět: Odpověď na dopis ze dne 8.1. 2012
Datum: 23.1.2012 12:46:16
————————————————————
Č.j. 377/12-OSV
ze dne 8.1. 2012
posta@vlada.cz
Vážená paní,
odpovídám na Váš dopis, v němž reagujete na moje vystoupení v diskusním pořadu na televizi Prima.
Děkuji Vám za zájem o tento televizní rozhovor a zároveň za Vaše názory a postřehy, z nichž je zřejmé, že pečlivě
sledujete dění kolem sebe a že Vám záleží na současnosti
i budoucnosti naší republiky. Ujišťuji Vás, že si vážím všech
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ce, tj. znehodnocení veřejných prostředků k soukromému
obohacování, dosahuje až 100 mld. Kč/rok. Za posledních
10 let se zvýšil dluh České republiky čtyřnásobně, jistina
nebyla splácena ani v období růstu. Dluhová služba (úroky) činí ročně 80 mld. Kč. Je možné za sdělování těchto faktů požadovat po občanech tohoto státu ochotu splácet dluhy? Přenášet dluhy na děti, vnoučata a pravnoučata?
Cca před rokem jsem poslala dopis ministru financí
Ing. Kalouskovi, který se pozastavoval nad faktem, že polovina národa je na sociálních dávkách, kde jsem uváděla, že pokud čisté nájemné (2006 – nyní 2012) vzrostlo ve
dvoupokojovém bytě v Brně z Kč 2 128,- na 9 088,- Kč
(bez topení a teplé vody), takže celkové náklady na
bydlení činí 11 884,- Kč, lze předpokládat, že zejména
senioři budou nuceni požádat o příspěvek na bydlení.
Pokud jeden z manželů zemře, druhému nezbývá nic jiného než ulice. Po cca 7 měsících jsem obdržela odpověď na tento dopis, která zněla jako obvykle „nebude-li
pršet, nezmoknem.“
Takže závěrem. Je nutno se na veškeré dění v tomto státu se dívat očima občana. I král Václav chodil mezi obyčejné lidi a naslouchal jim. Politici v médiích obvykle všechny
problémy, s nimiž se musí občan potýkat, svalují na svoje
předchůdce. Ale občan musí veškeré tyto negativní jevy
vstřebávat, musí se s nimi vypořádat, musí s nimi žít. A to je
úplně něco jiného než povídání a dohadování se ve sněmovně.
Přihlížejte, prosím, k potřebám obyčejných lidí, naslouchejte jim. Paní Karolina Peake nám na svých stránkách
sděluje “Napište mi“ napíšete, ale jako byste nepsal – hluboké ticho. Co si poté má člověk myslet o politicích ve vysokých funkcích? Mají zájem o názory občana, nebo ne?!
Považovala jsem za vhodné Vám svoje názory sdělit.
Srdečně zdravím a přeji úspěch v práci.
V Brně 8. ledna 2012.
Pozn. redakce: jméno autorky dopisu je redakci známo,
autorka si přeje zůstat v anonymitě.

připomínek a názorů občanů, i když jsou kriticky laděny.
Získávám tak reálný obraz o tom, co si naši občané opravdu myslí. Vím proto mnohé o radostech a starostech našich lidí, znám jejich názor a zajímá mě jejich mínění. Je to
neocenitelný zdroj informací, a to nejen z mnoha neformálních setkání, ale také i z rozsáhlé korespondence.
Nepochybuji, že také napsání Vašeho dopisu bylo motivováno upřímnou snahou upozornit na některé problémy
v naší společnosti.
Vážená paní dovolte mi, abych Vám popřál v novém roce
mnoho osobní spokojenosti, pevné zdraví a vše dobré.
Se srdečným pozdravem
RNDr. Petr Nečas, v.r.
předseda vlády České republiky

SETKÁNÍ S OMBUDSMANEM
Ve čtvrtek 29. března se uskutečnilo první setkání s ombudsmanem panem
JUDr. Pavlem Varvařovským, které zorganizoval pro své členy Svaz důchodců v sále
radnice Brno-střed. Starosta městské části p. Mgr. Libor Šťástka tak vyšel vstříc potřebě seniorů, sdělit ochránci práv jak se jim žije. V živé diskusi padlo mnoho dotazů
i odpovědí. Předsedkyně městské organizace paní Alena Kudličková, za kladné odezvy ze strany pana ombudsmana přislíbila, že toto setkání není poslední.
redakce

Vyznávám se…
Vyznávám se
v čase,
kdy objímá nás
vůně šeříků,
že s láskou a díky
myslím na vás,
co jste nedožili,
není třeba
pomníku.
Srdce matek
přibíjejí na kříž
všude stejně.
Nedokončená je zatím
věta,
nedokončená
jak Ludwig van Beethoven,
i proto
s nadějí a vírou
myslím na vás,
konečné slovo bude mít
jedině tato zem.
Marie Veselá

Život a já
Děkuji živote za tvoji přízeň,
kterou mi tolik let přinášíš,
odháněl jsi rázně nejednu tíseň,
to, co mě trápilo, ty dobře víš.
Kajícně přiznávám, před tebou klekám,
abych si vyprosil odpuštění,
tebou jsem pohrdal, záviděl řekám
dravost a sílu ve svém poblouznění.
Dnes už vím, co je k životu úcta,
dnes už vím, kde se staly chyby,
vím, že ti náleží nejvyšší pocta,
tu ti ten největší hříšník slíbí.
Užil sis živote, tak jak já s tebou,
byli jsme spoutáni okovy,
v nichž ruce bolí, i bez mrazu zebou,
přesto jsme přežili pohromy.
Děkuji živote, vím, že se krátíš,
i když chceš ukázat veselou tvář,
vím, že se potichu znenáhla ztratíš,
vyhasne i tvoje svatozář.
Komu tě přidělí ten, kdo tě řídí,
bude mít více sil s tebou se prát?
Těžko si vybereš, vždyť jsme jen lidi,
neboj se, každý má svůj život rád.
30. 3. 2008
Zdeněk Kratochvíl
SENIOR str. 3
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DĚDĚNÍ ZE ZÁVĚTI
Úvodem – je tomu právě deset let
co jsem v Brněnském Senioru publikoval stať o dědictví ze závěti. Za tuto
dobu, jsme my dříve narození, patřičně zestárli a nová generace seniorů
stojí před stejnými problémy jako my
– přemýšlet jak spravedlivě upravit
a rozdělit jak movitý a nemovitý majetek pro případ, že nenávratně odejdou
z tohoto pozemského světa.
V právní poradně městské organizace Svazu důchodců se množí žádosti o poskytnutí rady, jak především postupovat v sepsání poslední vůle
zůstavitele. Proto jsem se rozhodl
znovu sepsat pojednání vztahující se
k této problematice.
Občanský zákoník č. 40/1964 Sb.
v platném znění upravuje dědění v §§
460 až 487 a to: Hlava první - Nabývání dědictví; Hlava druhá – dědění ze
zákona, Hlava třetí – dědění ze závěti;
Hlava čtvrtá – správce dědictví; Hlava
pátá – Potvrzení dědictví a vypořádání
dědiců. K analýze jednotlivých hlav
vztahujících se k dědění až v dalších
číslech Senioru.
Nejdříve k nejčastěji požadovaným
informací o dědění.
Závětí může zůstavitel odchylně od
zákonité posloupnosti stanovit osoby,
které se mají stát jeho dědici, jakož
i určit jejich dědický podíl. Občanský
zákoník v hlavě třetí v §§ 476 až 480
stanovuje podmínky, za nichž je závěť
platná.
Pro zůstavitele nabývá závěť značného významu, zejména nemá-li zůstavitel zákonných dědiců; tzn. neníli dědice, nastupuje zde stát, jako
dědic. V praxi je dědictví převedeno
na příslušný finanční orgán dané samosprávy.
Pořízení závěti je zvláštní formou
uplatnění vlastnického práva, tzn. že
zůstavitel, podle své vůle disponuje
svým majetkem (ať již movitým či nemovitým) a rovněž i závazky, nejen za
života, ale i těmi, které jsou platné i po
jeho smrti.
Při realizaci svých práv i povinností
z vlastnictví plynoucích, je zůstavitel
při pořízení závěti limitován ustanoveními občan. zákoníku. Zejména je
jeho vůle omezena: kogentními ustanoveními (kogentní – nařizující, přikazující; ustanovení, od kterého se
SENIOR str. 4

účastníci nesmí odchýlit) a to: práva
neopomenutelných dědiců včetně režimu právního nástupnictví. Dále
musí zůstavitel respektovat ustanovení stanovující obsahové a formální náležitosti závěti.
Dále musí pořizovatel závěti splňovat podmínky způsobilosti k právním
úkonům. Zákon připouští určitou vý-

JUDr. Karel Neveselý
jimku. Závěť může učinit i nezletilec
starší 15. let a to jen formou notářského zápisu.
U osob.kdy soud omezil jejich právní způsobilost, je rozhodný okamžik
zřízení jejich závěti. Závěť je neplatná,
byla-li pořízena v duševní poruše.
Závěť musí být pořízena ze svobodné vůle, tzn. projev vůle musí být svobodný a vážný. Pořizovatel závěti nesmí být k sepsání závěti nucen a to
buď fyzickým či psychickým nátlakem. Svobodu vůle vylučuje i bezprávná výhrůžka.
Projev vůle pořizovatele závěti
musí být určitý a srozumitelný.
Určitý a srozumitelný musí být
hlavně pokud jde o určení dědiců a jejich podílů. Dědici musí být přesně
určeni – tzn. jména, příjmení, data narození, bydliště aj. Pokud nelze s jistotou určit dědice a je-li v tomto bodu
závěť neurčitá či nesrozumitelná a nelze-li tento nedostatek odstranit výkladem závěti, pak je závěť neplatná
(může jít i o částečnou neplatnost závěti).
Přísné jsou i formální podmínky
pro vyhotovení závěti.
Závěť může být pouze písemná. Zákon nepřipouští žádnou formu ústní
podobu závěti. Rovněž je neplatná
společná závěť manželů. Závěť musí
být přísně individuální.
Při pořizování závěti lze využít jednu ze tří druhů závěti:
1. Holografní – celý text závěti musí
být sepsán vlastní rukou. Dále musí
být uveden datum sepsání závěti
a vlastnoručně závěť podepsána.
Podpis na závěti musí být identifikovatelný. Jsou-li tyto tři podmínky
dodrženy, nevyžadují se podpisy

přítomných svědků a jejich podpisy o prohlášení zůstavitele, že listina obsahuje jeho poslední vůli.
Tak pořízená závěť může být uložena
do notářské úschovy nebo u důvěryhodné osoby, zpravidla u té, která bude zařizovat a hradit náklady
spojené se zařizováním pohřbu zůstavitele. Pořizování opisů závěti, či
jejich kopie se nedoporučuje, protože to může vyvolat značné komplikace, včetně zneužití, dokonce
i neplatnost pořízené závěti.
2. Alografní závěť – osoby, které již
nemohou vlastnoručně pořídit závěť, mohou závěť pořídit strojopisně nebo napsanou jinou osobou.
Takto pořízená závěť musí být zůstavitelem vlastnoručně podepsána na listině, na níž je text závěti
musí obsahovat prohlášení, že pořizovatel závěti před dvěma svědky
prohlašuje, že text listiny obsahuje
jeho poslední vůli a svědkové se
pod text tohoto prohlášení podepíší a tak stvrzují plnou důvěryhodnost napsané závěti. Toto svědecké
prohlášení nesmí být uvedeno na
jiné listině, nýbrž na téže listině,
na níž je napsaná závěť. Rovněž
uvedení svědkové musí být na závěti identifikovatelně popsáni. Tzn.
data narození a bydliště.
3. Závěť ve formě notářského zápisu –
podmínky pro právoplatnost pořízení závěti stanovuje notářský řád
v § 91 až 98. Notář kvalifikovaně sepíše poslední vůli pořizovatele a vyloučí případné porušení zákonných požadavků. Za sepsání závěti
fakturuje příslušný honorář podle
platného notářského ceníku.
Obsahové náležitosti závěti
a) Ze závěti musí být patrné, že byla
sepsána ze svobodné vůle a že jde
o vážné rozhodnutí pořizovatele
závěti.Text poslední vůle musí být
určitý a srozumitelný. Rovněž musí
být v souladu s platnými zákonnými ustanoveními. Nesmí je obcházet a také nesmí být v rozporu
s dobrými mravy.
b) Označení dědiců musí být určité –
tzn. jméno, příjmení, data narození, bydliště, vztah k zůstaviteli
(syn,dcera, vnuk, vnučka, druh či
(Dokončení na straně 5)
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družka apod.). Vhodné je rovněž
uvést náhradního dědice a to v případě, že by uvedený dědic odepřel
převzít dědictví nebo zemřel dříve
než pořizovatel závěti. Je-li dědiců
více, je nutné uvést jejich podíl na
dědictví ve zlomku nebo procentní
podíl. Rovněž je možné určit konkrétní věci pro jednotlivé dědice.
c) Občanský zákoník v § 484 dává
možnost pořizovateli závěti, provést započtení, pokud by jeden
z dědiců za života pořizovatele závěti obdržel darem určitou věc, jejíž hodnota je značně vysoká a takový dědic byl neodůvodněně
zvýhodněn proti ostatním dědicům. V takových případech se započte hodnota takového zvýhodnění na dědický podíl tohoto dědice
(jde zpravidla o dary ve formě vyšších částek peněz, vkladních knížek, nemovitostí – chata, rodinný
dům, auto apod.).
d) V závěti nemohou být opomenuti
tzv. neopomenutelní dědici – jde
o pokrevní děti. Pořizovatel závěti
musí ze zákona respektovat u nezletilých dětí jejich oprávněný dě-
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PORADNA

dický podíl a u zletilých dědí zákon
zůstaviteli dovoluje, že pokud je
chce omezit v jejich dědickém nároku, může tak učinit až do poloviny jejich dědického podílu. Pokud
by je chtěl vyloučit z dědictví, pak
to může učinit formou vydědění
a to podle § 469 a občanského zákoníku. (O tom v příštím čísle Seniora.)
e) V závěti nesmí být uvedeny podmínky pro dědice (např.zůstavitel v závěti přikáže dům jediné dceři a v závěti
uvede podmínku, že zeť se za
žádných okolností nesmí stát spolumajitelem tohoto domu). Taková
podmínka je právně neúčinná. To vyplývá ze základního právního ustanovení, že nikdo se nemůže vzdát
práv, které ještě nenabyl!
f) Neopomenutelný dědic se může za
určitých okolností, u soudu dovolat
neplatnosti závěti. Soud ze zákona
přihlédne k určujícím důkazům při
rozhodování o tomto požadavku.
g) Jestliže závěť v některém bodu závěti nerespektuje platná zákonná
ustanovení, nemusí to znamenat,
že závěť je celá neplatná. Neplatná
je jen v tom bodu, který je v rozpo-
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ru se zákonem. Dědění pak následuje v tomto bodu ze zákona. Rovněž obdobně se postupuje, je-li některá část závěti nesrozumitelná
nebo nejasná.
Zrušení závěti – je projevem pořizovací volnosti zůstavitele tzn. jde
o osobnostní práva. Zrušení závěti lze
uskutečnit následujícími způsoby:
a) pořízením nové závěti – nově napsaná závěť ruší závěť předcházející – buď zcela nebo jen zčásti.
b) odvolání závěti – jde o jednostranný projev vůle zůstavitele, jímž projevuje svoji vůli, odvolat pořízenou
závěť. Tento projev vůle musí mít
tutéž formu, jaká byla užita při pořizování závěti. Může se také týkat
buď celé závěti, nebo jen určité její
části. Tato forma odvolání se vztahuje k závěti, pořízené notářským
zápisem.
c) Zničení závěti – je to jednostranný
právní akt. I zde projevuje zůstavitel závěti svoji svobodnou vůli. Děje
se tak zpravidla zničením závěti.
Nelze však tak postupovat u závěti
pořízené notářským zápisem. Zde
přichází v úvahu pouze odvolání
závěti, nebo pořízení nové závěti.

PETICE
dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod
a zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním
My, níže podepsaní občané České republiky, prostřednictvím této petice žádáme, aby vláda ČR zrušila v těchto bodech
připravované restrikce. Restrikce se nejvíce dotknou seniorů a rodin s dětmi.
Nesouhlasíme s připravovanými opatřeními vlády a důrazně žádáme jejich zastavení, konkrétně:
1) Trváme na valorizaci důchodů dle stávajícího zákona č.1558/1995 Sb., o důchodovém pojištění.
2) Žádáme vládu o dočasné odstranění zastropování příjmů průběžného penzijního systému do r. 2016.
3) Žádáme vládu o odložení realizace tzv. II. Pilíře penzijní reformy do r. 2016.
4) Žádáme vládu a parlament o urychlené přijmutí zákona o sociálním bydlení seniorů.
V Praze dne 28. 3. 2012

Za souhlas s peticí děkujeme.

Petice bude ukončena a předána na úřad vlády dne 30. května 2012.
Za petiční výbor:
Alois Malý, Z.Fibicha 2721, Most
Mgr. Ivo Mach, Neklanova 3, 128 00, Praha 3
Ing. Danuše Steinová, Lečkova 1520, Praha 4
Plk. Pavel Vranský, Ke Skále 174, Horoměřice
Zastupovat petiční výbor při jednání se státními orgány je oprávněn:
Malý Alois, Most
(klauzule vyžadovaná §5, písm. 1 zák. č. 85/1990 Sb.)
Za petiční výbor:
Alois Malý, Z.Fibicha 2721, Most
Podpisový arch k petici může ten, kdo souhlasí s textem petice, přijít podepsat do kanceláře Svazu důchodců ,Běhounská 17
do konce dubna. V petici se uvádí: čitelné jméno a příjmení, bydliště (ulice a číslo), podpis.
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ŽIVOTA MÍSTNÍCH KLUBŮ

Medlánecký klub důchodců je převážně ženský klub, ale neobyčejně činný. Již několik let ženy pravidelně každý
týden cvičí v sále, který jim bezplatně
obec zapůjčuje a pravidelně chodí na
sobotní a nedělní vycházky. To všechno
díky ochotě některých členek, které svůj
volný čas věnují přípravě těchto aktivit.
Tento rok také společně navštívily už
dvě divadelní představení a oslavily
MDŽ.
V dubnu plánují společný výlet, snad
i se svými mužskými protějšky.
Několik dobrovolnic se také angažuje v rámci péče o životní prostředí ve sledování a ochraně syslí populace (kriticky ohrožený druh) na území VKP
v katastru Medlánek. Říkají jim „DOMOBRANA“ a jsou platnými pomocnicemi a spolupracovnicemi AOP v Brně.
Kde je blízko k přírodě, tam se ochotné ruce vždy najdou, nám napsala Milena Leichmanová.

Z Klubu seniorů Královo Pole nám
napsala paní Alena Čípová.
Loňský rok v Klubu seniorů jsme prožili v kolektivu asi 40 členů, což je plná
kapacita místnosti, kterou máme k dispozici. Klub máme každé pondělí od
13.30 do 16.00 hodin, další klub bývá ve
středu ve 14 hodin. Náplní činnosti jsou
besedy na témata, která si zvolí členové
(také si na tato témata sami přednášku
nebo kvíz přednesou), nebo si pozveme
hosta z oboru, který nás zajímá. Také si
zazpíváme i se zasmějeme. Pořádáme
cvičení pro zdraví, navštěvujeme solnou
jeskyni, organizujeme zájezdy do termálních lázní Gyoru, Dunajské Stredy
a Velkého Mederu (Čalova), jezdíme na

poznávací zájezdy. Loni na jaře to byly
Čechy pod Kosířem, Náměšť na Hané,
Úsov, na podzim Hradec nad Moravicí,
Raduň. Navštěvujeme opery a činohry,
brněnské památky (brněnské podzemí,
Jurkovičova vila), výstavu Bořka Šípka
o skle na Špilberku.
Také jsme byli v bylinkové zahrádce
na Kraví hoře.
Tímto děkujeme všem členům, kteří
jsou aktivní a v Klubu se prezentují, ale
zároveň i těm, kteří nám to umožňují.
Děkujeme za sociální odbor p. Hájkové a bývalému i novému vedení Úřadu městské části Královo Pole. Taktéž
děkujeme za každoroční prosincovou
besídku, která se nám vždy velice líbí
a nalije nám nový optimizmus do všedních dnů.
V tomto roce nabízíme zájemcům
zájezd do termálních lázní Velký Meder (Čalovo), který se uskuteční v neděli 7. 10. 2012 a do Gyoru 11. 11. 2012.
Odjezd je vždy v 6.30 hod. od Městské policie, Štefánkova, Kr.Pole (zastávka tramvaje č.1 a 6, Hrnčířská).
Cena 260 Kč za autobus, vstupné
si hradí každý sám. Přidejte se!

Činnost Klubu důchodců Brno–
Chrlice v roce 2012.
Jako každý rok i tentokrát pořádáme
na Orlovně v Brně –Tuřanech posezení
spojené s hudbou, tancem a tombolou.
Uskutečníme také čtyři zájezdy, a to:
Dne 24. 4. 2012 navštívíme Svojanov,
kde v empírovém paláci je muzejní expozice a mj. i figurální keramika Jana
Kutálka. Dalším zastavením bude návštěva města Moravská Třebová, které
leží v severozápadním cípu Moravy

a které oplývá množstvím kulturních
pamětihodností. Součástí prvního zájezdu bude i návštěva Velkých Opatovic,
o nichž se zmiňuje Petr Bezruč v jedné
ze svých básní a která začíná slovy: „Na
Moravě městys je, Opatovice se zve
a tam mistr zahradnický georginy pěstuje.“ Báseň připomíná někdejší proslulost zahradníka Dokoupila, pěstitele jiřin a mečíků.
Dne 22. 5. 2012 pojedeme do města
Tábor, jehož historické jádro bylo v roce
1961 prohlášeno městskou památkovou
rezervací. Součástí Tábora je i známé
poutní místo Klokoty. Poslední zastávkou bude pohádkově romantický zámek
Červená Lhota, ležící na skalnatém ostrůvku uprostřed rybníka.
Třetí zájezd je plánován na 12. 6.
2012 na zámek ve Slavkově, kde jsou
unikátní sbírky věnované památné
slavkovské bitvě.
Poslední zájezd v tomto roce bude
25. 9. 2012, kdy navštívíme barokní zámek v Jaroměřicích nad Rokytnou, který se řadí k největším zámkům v Evropě.
Dalšími zastávkami budou Kojetice
a Dalešická přehrada.
V měsíci září 2012 pak u nás přivítáme naše přátele ze slovenské obce Krajné.
Mezi oblíbené akce členek našeho
klubu patří také cvičení, které vede paní
Straková každou středu v sále Ústavu
sociální péče. Členové klubu důchodců
se mohou také během roku zúčastnit
vycházek do blízkého okolí, které se obvykle konají v pondělí.
Budeme rádi, když rozšíří řady našeho klubu další zájemci.
Za Klub důchodců Anežka Stránská.

Jihomoravský kraj, Airpont Brno a Rodinné pasy
pořádají v rámci festivalu Brno-město uprostřed Evropy

MEZINÁRODNÍ DEN RODINY
a to 27.května 2012 od 10.00 – 17.00 hodin
NA LETIŠTI BRNO-TUŘANY
Program:
1.
2.
3.
4.
5.

10,00 otevření areálu
10,25 přivítání rodin
11,00 vystoupení pro děti – Majda, Upír, Krejčí,
divadlo Genus
12,00 vystoupení Zbyňka Drdy
12,30 zahájení soutěže Čenda hledá supertalent

6.
7.
8.
9.
10.
11.

13,30 předání 100. 000 Rodinného pasu
13,40 vyhlášení vítězů soutěže a předání cen
14,00 vystoupení Nadi Urbánkové
15,00 koncert Těžkej Pokondr
16,00 závod motorka vs. stíhačka
17,00 rozloučení s rodinami a konec akce

Odjezdy autobusů k letišti: MHD č.76 od Hlavního nádraží Brno každou čtvrthodinu.
SENIOR str. 6

MORÁLNÍ BÍDA, PŘÍČINA NEBO DŮSLEDEK?

Anna Štofanová

Zeptáte-li se kohokoliv, jaká je dnes
u nás morálka lidí, dostanete většinou
odpověď, že špatná. Nespokojenost
s mravním stavem ve společnosti, a to
ať jde o lidi s pravicovou nebo levicovou orientací, je velká. Všeobecná
shoda se týká korupce, podvádění,
krádeží … Při dalším hovoru se však
ukáže, že v názoru na to, co je mravné
a co je nemravné už taková shoda
není. Např. u krádeží záleží na tom
kdo a jak krade. Hůře z toho může vyjít člověk, který nám ukradl peněženku, než ten, který rozkradl státní podnik a z naší peněženky nám vytáhl
daleko více peněz.
Morálku totiž vytvářejí lidé. V každé době vyjadřuje morálka přání a požadavky lidí na chování a jednání, které ovlivňují a regulují jejich soužití ve
společnosti. Mění se s vývojem společnosti. Mění se obsah morálky podle potřeb určitých skupin lidí, které
mají možnost ji šířit. Morálka má vliv
na to, co je chápáno jako dobro a zlo,
spravedlnost a nespravedlnost, důstojnost člověka, čest, svědomí, štěstí
apod. Neexistuje jedna morálka pro
všechny. Snad stačí uvést jeden příklad rozporuplnosti morálky např.
v době, kdy za základ byla brána morálka křesťanská. Svobodná matka
byla chápána jako žena hříšná, její
dítě nazýváno parchantem, aniž na
svém zrození mělo nějakou vinu. Společnost jimi pohrdala zatímco mezi
šlechtou bylo mnoho levobočků, aniž
by utrpěla jejich důstojnost.

Morálka, ačkoliv nemá formální
předpisy jako zákony, má obrovskou
sílu. Projevuje se veřejným míněním.
Mnozí z nás už pochopili, že s veřejným míněním se dá lehce pracovat
a manipulovat. Dobro se mění ve zlo,
nespravedlnost ve spravedlnost a naopak. Záleží na tom, kdo je u moci
a může ovlivňovat a přesvědčovat
o svém pojetí morálky a kdo má ve své
moci sdělovací prostředky.
Dnes žijeme v kapitalistické společnosti. Jejím ekonomickým základem
je soukromé vlastnictví. Mravním důsledkem je sobectví a individualismus. Václav Klaus přece řekl: „Každý
se má o sebe postarat sám“ a „Neexistují špinavé peníze“. Svůj egoismus
vysvětlují vyznavači této morálky tzv.
„přirozeností člověka“, tj. právem
schopnějšího a silnějšího. Schopnější
a silnější má právo na lepší životní
podmínky, na lepší zdravotní péči,
vzdělání, bydlení, na lidské požitky,
jakými je cestování, kultura nebo
sport. Dnešní ústup od sociálního státu pod heslem „stát na to nemá“ je důsledkem této morálky. Jejich svědomí
však čisté není. Proto se je snaží uklidňovat různými charitami, nadacemi
a sbírkami, které sice trochu pomohou , ale nic nevyřeší. Pod pláštíkem
„každý má rovné šance“ vnucují lidem, že každý je strůjcem svého osudu. Podle této morálky by měli přidat
vzkaz všem nenarozeným: “Roďte se
jen zdraví, chytří, hezcí a bohatým rodičům!“
Je to morálka bohatých a mocných,
kteří se snaží ostatním členům společnosti vštěpovat mravní zásady, které
by vedly k odevzdanosti (reformy
musí být, je krize, nedá se nic dělat),
pasivitě a pokoře (utáhněte si opasky,
jinak bude hůř), k udržení sociálního
smíru i za cenu vyvolávání nepřátelství mezi skupinami obyvatelstva
(co ti učitelé, hasiči, policie… chtějí, jiní vydělávají ještě méně a nebouří se).
Podle svých představ o morálce
chápou i prostředky jakými jsou např.
vedeny dnešní války. Tato morálka,
kde soukromé vlastnictví se stalo „posvátnou krávou“ nepovažuje za krádež, tedy ani za nespravedlivé, když
cizí monopoly drancují přírodní bo-

hatství na úkor jejich vlastníků tj. národů, ale považují za nespravedlivé,
když se tyto národy bouří.
V České republice tato morálka
umožnila privatizaci společenského
vlastnictví vybudovaného prací všech
občanů. Pomohla ke zbohatnutí jednotlivců a ke stálému zvyšování cen
zboží i surovin.
Mírou všech hodnot se dnes staly
peníze. Vznikl národ rozdělený na
podnikatele, elity a celebrity na straně
jedné, „socky“, lůzu a ulici na straně
druhé. Podle toho se také vytváří i morálka těch na druhé straně. Místo bezohlednosti, sobectví a individualismu
se stále více ozývají hlasy, které volají
po solidaritě a humanismu. Vzniká
celá řada občanských iniciativ.
Zvláštní postavení mají střední
vrstvy. Mnozí drobní podnikatelé,
řemeslníci, inteligence, zaměstnanci
úřadů, kteří tuto morálku egoismu
a individualismu přijímají a podle ní
i volí, si neuvědomují, že jdou proti
svým vlastním zájmům. I pro ně platí,
že bezohlednost, sobectví a individualismus uplatňuje současný systém
nejen vůči těm „dole“, ale vůči každému, tedy i příslušníkům vlastním v nelítostném konkurenčním boji.
Nepsané zákony „džungle“, kde
každý má být vlkem, jsou příčinou
dnešního rozkladu morálky. Mravní
bída je jen důsledkem.
A jak z toho ven? Mnozí se domnívají, že začít s mravní výchovou musí
rodina a škola. Když se zlepší výchova
dětí v rodině, zlepší se celá společnost.
To je zásadní omyl. Výchova má malou šanci na úspěch, protože se musí
opírat i o mravní ideály , tj. vzory chování a jednání ve společnosti. Dnešní
mládež kladné vzory nemá. Jediné, co
je jí jako vzor předkládáno, je úspěch
spojený s penězi. Sportovci, herci, politici, podnikatelé. Nelze se tedy divit,
že přes snahu mnohých rodičů i školy
naše děti přejímají morálku sobectví,
individualismu, neúctu ke stáří… Pokud se nezmění společenské poměry,
nelze zlepšení morálky očekávat.
Je však v našich silách prosazovat morálku solidarity a humanismu, abychom se mohli hrdě hlásit k homo
sapiens sapiens.
Anna Štofanová
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ČINNOST PORADEN PRO SENIORY
Svaz důchodců České republiky, městská organizace v Brně, Běhounská 17
oznamuje, že právní poradna se koná každé úterý od 9,00 – 12,00 hodin - zdarma.
Pracovní doba v poradně Rady seniorů České republiky na Malinovského
náměstí v Brně, v Domě odborových služeb, dveře č. 414:
Pondělí – čtvrtek 9,00 – 17,00 hod.
Pátek
9,00 - 14,00 hod.
Poradna pro bytové otázky:
Středa
13,00 – 17,00 hod.
Čtvrtek
13,00 –16,00 hod.
Poradna pro otázky sociální:
Pondělí
15,30 – 17,00 hod.
Úterý
15,00 - 17,00 hod.
Čtvrtek
15,30 – 17,00 hod.
Tato pracovní doba je v platnosti od 1. dubna 2012 do 31. prosince 2012.
V měsíci srpnu je poradna uzavřena.
S případnými změnami Vás seznámíme na stránkách Brněnského seniora.

PŘIJĎTE NA TANEČKY!
Konají se
12. 4.,
10. 5.,
14. 6.,
vždy od 15 hodin
na Křenové 67.

VYCHÁZKY V MĚSÍCÍCH
01
2
201
012
KVĚTNU A ČERVNU 2
 každé pondělí  odjezd před 9. hodinou 
7. 5. Židenice – Stará osada – autobus č. 45 - Velká Klajdovka –
nová lesní cesta „Šumbera“ –
Maloměřice.
14. 5. Královopolské nádraží – autobus č. 43 –Útěchov – náměstí –
„Mufloní studánka“ – Bohdaneckého památník – Útěchov.
Odjezd 8,35 hod.
21. 5. Židenice – Stará osada – autobus č.45 – Velká Klajdovka –
„Resslův pomník“ – Bílovice –
Obřany.
28. 5. Mendlovo náměstí – autobus č.
52 do Žebětína – „Helenčina
studánka“ – Žebětín. Odjezd
8,40 hod.
4. 6. Královopolské nádraží – autobus č. 43 – výstup Útěchov –
rozcestí – studánka – Ořešín.
Odjezd 8,35 hod.
11. 6. Královopolské nádraží – autobus č. 43 – výstup „U buku“ –
zpět na lesní cestu „Melatín“ –
Bílovice. Odjezd 8,35 hod.
18. 6. Židenice – Stará osada – autobus č. 58 – výstup „Obecká“ –líšeňský kostelík – „Mariánské
údolí“.
25. 6. Mendlovo náměstí – autobus č.
52 – Kohoutovice – hájenka –
do obory – jezírka – Jundrov.
Odjezd 8,40 hod.

Přinášíme dvě fotografie z oslavy MDŽ, která se opět vydařila. Ke sváteční dobré náladě přispěla i živá hudba.
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