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OHLÉDNUTÍ ZA VELIKONOCEMI 

A SVÁTKY JARA

JARNÍ ZVĚSTI
(na motiv A. Jiráska)

Pamatuješ?

V Jelením příkopu

jsme zaslechli

vzlyk houslí,

to déšť se rozplakal

nad keři zlatých jív

a nad nádhernou

zvěstí,

právě se zrodila

poupata kaštanů,

za asistence

slunečních orsejů

a věčně živé trávy,

už o tom zpívá

i fontána s letohrádkem,

Morana odešla do návi.

Marie Veselá

SPORTOVNÍ HRY
Výbor Svazu důchodců ČR MěO 

Brno pořádá 26. 05. 2016 třetí spor-

tovní hry důchodců o pohár Primá-

tora města Brna.

Akce se uskuteční na hřišti základ-

ní školy Horácké náměstí v Brně-

Řečkovicích ve 13,00 hodin. Soutěžit 

se bude v následujících disciplínách –

běh žen na 50 m, běh mužů na 100 m, 

hod granátem na cíl, šipky, ballobal 

a kuželky. Soutěžit se bude v pětičlen-

ných družstvech, přihlásit se mohou 

i jednotlivci, všichni musí absolvo-

vat 5 disciplin. Přihlášky posílejte na 

naši mailovou adresu svaz.duchodcu.

brno@seznam.cz do 16. 05. 2016.

Každým rokem jsou březnové 

a dubnové dny ve znamení probouze-

jící se přírody, svátků jara a křesťanské-

ho „svátku všech svátků“ – Velikonoc 

(židovský Pesach). Prozpěvující ptactvo, 

pučící listy stromů, rozkvétající jíva, jeh-

nědy a podléšky navozují jarní náladu 

a pro rodiny s dětmi a seniory předsta-

vují častá setkání a bohatou nabídku 

volnočasových aktivit (jarní vycházky, 

zájezdy, sportovní a kulturní akce v době 

jarních prázdnin školáků). S Velikono-

cemi souvisí nejen návštěvy kostela, ale 

především tradice, zvyky a obyčeje lido-

vé kultury a umění či folkloru.

Zejména senioři mohou uplatnit 

v době Velikonoc vzpomínky z dětství, 

které se vážou k jarním zemědělským 

pracím a rodinným oslavám těchto 

svátků, lidovým tradicím, předávaným 

z generace na generaci. Prarodiče ne-

jen vyprávějí vnoučatům, ale zapojují 

je do příprav svátků (pletení pomlázky, 

barvení vajíček, sváteční výzdoba do-

mova, malování velikonočních přáníček 

pro rodiče a kamarády). Seniory těší, 

že vnoučata chválí vyzdobené domo-

vy provoněné vanilkou, skořicí, jablky, 

připravenými ošatkami s kraslicemi, 

křížalami a čokoládovými fi gurkami. Na 

návštěvy čeká tradiční pečivo: beránek, 

mazanec, trdelník, boží milosti, jidáše, 

bábovka, jablečný závin a jiné dobroty.

K Velikonocům neodmyslitelně patří 

pomlázka s koledami, lidové moravské 

písně a tance, šohajové, ogaři a králov-

ničky v překrásných lidových krojích, 

kteří jako by vystoupili z obrazů Joži 

Uprky. Jižní Morava otevírá v tento čas 

vinné sklípky s jiskřivým moravským 

vínem, cimbálovou muzikou, lidovými 

vypravěči a zpěváky.

Návštěvníci světových výstav opako-

vaně obdivují moravské lidové kroje, 

kraslice maléreček a lidové tance. Jízda 

králů a mužský lidový tanec verbuňk 

byly zapsány do seznamu světového dě-

dictví UNESCO.

Velikonoční svátky většinou předsta-

vují období plné pozitivních dojmů, etic-

kých a estetických zážitků, pocitů radosti 

a štěstí, prožívaných s rodinou, přáteli či 

spoluobčany stejných zájmů a zálib.

V souvislosti s občanskou válkou 

v Sýrii, největší migrací běženců do 

Evropy, ohrožení její integrity a nebez-

pečí terorismu, šíření rasových nálad 

a strachu o bezpečí a budoucnost ná-

roda a potomků, se domnívám, že 

jsou alarmující slova svatého otce ve 

Vatikánu, který ve svém velikonočním 

poselství vyzýval vojensko-politické 

mocenské síly k mírovým jednáním 

a ukončení strádání, utrpení a lidských 

obětí. Papež se obrátil k představitelům 

vlád Evropské unie, Blízkého a Střed-

ního východu a USA a na všechny lidi 

dobré vůle a vyzval je k záchraně darů 

života, svobody „ve znamení pokoje, 

milosrdenství a lásky“.

Životní zkušenosti seniorů, moudrost 

stáří, by měly napomoci k trpělivosti, 

rozvaze, tolerantnímu smýšlení a huma-

nitární pomoci.                    Jana Vrabcová
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ZPRÁVA O ČINNOSTI SVAZU DŮCHODCŮ ČR, 

MĚSTSKÉ ORGANIZACE BRNO ZA ROK 2015
Vážené dámy a pánové, dovolte 

mi, abych Vás seznámila s činností 

naší městské organizace v Brně za 

minulý rok.
Činnost v minulém roce se odvíje-

la od skutečnosti, že jsme oslavovali 

25. výročí založení Svazu důchodců, 

oslavy probíhaly v první polovině roku 

v našem městě, v Jihomoravském kra-

ji a posléze i celostátně. Brněnské 

výročí jsme oslavili dvouhodinovou 

projížďkou po Brněnské přehradě, 

zúčastnilo se jí 180 nejstarších čle-

nů naší organizace. Krajská oslava 

se uskutečnila 1. října, v den, kdy již 

několik let slavíme Den seniorů, této 

oslavě bylo přítomno 70 vyznamena-

ných členů z celého kraje, za město 

Brno bylo oceněno 9 osob. Celostátní 

oslava se konala v Sezimově Ústí ve 

dnech 5. až 8. listopadu, zde nejvyšší 

vyznamenání převzali členové a člen-

ky Marie Posoldová, Helena Šviková, 

Božena Nováková, Doc. Hubert Fad-

rus a Zdenka Svobodová.

Rok 2015 jsme zahájili 16. ledna 

2. společenským plesem, který má 

stále větší oblibu nejen mezi členy, 

zájem o něj projevují a zúčastňují se 

ho i nečlenové.

Každý týden, vždy v pondělí, se re-

alizovaly vycházky do širokého okolí 

Brna, pod vedením paní Boženy No-

vákové se na ně těšily hlavně členky, 

i když se občas přidali i muži.

Bylo zajištěno středeční plavání 

v lázních na Ponávce od 11 do 12 ho-

din pouze pro naše členy.

Mezi pravidelné akce naší organi-

zace můžeme zařadit i každý měsíc 

jedenkrát konané taneční odpoledne 

s živou hudbou, spojili jsme je s osla-

vou masopustu, MDŽ a adventu.

Velký zájem byl o zájezdovou čin-

nost - členka výboru paní Ing. Milena 

Leichmannová připravila náplň pro 

5 zájezdů, zájemci poznali Náměšť 

nad Oslavou, zde je nadchlo vrtulní-

kové letiště, navštívili Želivský klášter, 

Zvolen, Javoříčko, Hostýn. Vším byli 

nadšeni, všude poznávali, jak je naše 

země krásná, ve Zvoleni a okolí totéž 

konstatovali i o tomto našem nejbliž-

ším sousedovi, bratrském Slovensku. 

I na tento rok jsou připravovány do 

zajímavých částí naší republiky další 

výlety.

Již potřetí jsme vítali se Stranou ze-

lených příchod jara, tradičně v prosto-

rách hřiště v Jundrově, byla tu zajiště-

na cimbálová muzika a občerstvení 

pro naše členy. Na stejném místě jsme 

během léta dvakrát opékali špekáčky, 

příjemné prostředí ještě zdokonaloval 

svou hudbou pan Jan Vizina, mnozí ji 

využili k tanci.

V měsíci květnu jsme společně 

se ženami městských částí důstojně 

oslavili Den matek v krásném, nej-

krásněnším v Brně sále Nové radnice.

Dvakrát za rok jsme zorganizovali 

setkání našich jubilantů, kteří se doži-

li v tomto roce 75, 80, 85 a více let.

Co se týká pohybových aktivit, vedle 

procházek a plavání se opět v Základní 

škole na Horáckém náměstí scházeli 

naši členové při treningu ruských kuže-

lek, výsledky, zlepšení výkonnosti, vyu-

žívali při účasti v soutěžích. 22. května 

na stejném místě proběhly Městské 

sportovní hry, v celkovém hodnocení 

suverénně vyhrálo družstvo důchodců 

organizace v Brně, Tuřanech. Zúčast-

nění závodníci soutěžili v několika dis-

ciplinách, odděleně muži a ženy - šlo 

o běh mužů na 100 metrů, žen na 

50 metrů, hod granátem na cíl, bal-

lobal, šipky, ve společném družstvu 

mužů i žen kuželky. 15. června pro-

běhlo krajské kolo stejné soutěže v Ho-

doníně, zúčastnilo se i naše družstvo. 

Největším úkolem pro nás, náš výbor, 

bylo uspořádání 2. národních sportov-

ních her. V krásném prostředí odbor-

ného učiliště spojů na Čichnově ulici 

v Komíně soutěžilo deset družstev 

z celé republiky, některé výkony soutě-

žících byly opravdu velmi dobré. Hry se 

konaly mezi 30. červencem a 2.srpnem, 

ve zbývajícím čase výbor pro účastníky 

připravil nadšeně přijaté akce - výlet 

do Lednice a Valtic, projížďku po Br-

něnské přehradě a prohlídku - pro-

vázeli nás odborní průvodci - středu 

města Brna. Všichni odjížděli neradi, 

mnozí zde byli poprvé a byli nadšeni, 

říkali, že máme být na co hrdi.

Naši členové se ve vysokém počtu 

zúčastnili městských oslav Dne seni-

orů 4. října na náměstí Svobody.

Pěknou akcí, kterou jsme nazva-

li Setkání generací, zúčastnilo se 

jí přes 100 mladých i starších, dětí 

z medlánecké školy, ale i jejich babičky 

a dědečci. Obě generace v zámeckém 

parku shlédly ukázku výcviku psů 

městské policie, její koně a ukázku 

hasičské techniky. Pro letošní rok při-

pravujeme podobnou akci.

Rok 2015 jsme ukončili 7. prosin-

ce Vánočním koncertem v prosto-

rách společenského sálu Brno-střed, 

o krásný zážitek se postarali studenti 

muzikálového herectví JAMU v Brně.

V loňském roce vyšlo šest čísel Br-

něnského seniora v barevné úpravě, 

tímto časopisem jsou naši členové 

i další důchodci informováni o aktu-

álních problémech důchodců, sezna-

mováni s významnými osobnostmi 

Brna a jiným.

Během roku jsme konstatovali, že 

se zlepšila spolupráce s dalšími měst-

skými kluby důchodců, a to ve Starém 

Lískovci, Bystrci, ale i jinde. Jeden-

krát ročně pořádáme pro předsedy 

všech klubů ve městě poradu, kde se 

oboustranně informujeme o životě 

důchodců a postojích jednotlivých 

zvolených zástupců ke starší genera-

ci.V současné době máme 978 členů. 

Činnost naší organizace řídil výbor, 

který se scházel dvakrát měsíčně a za-

jišťoval výše uvedené akce.
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SLAVÍME DEN MATEK

POZVÁNKA NA OSLAVU DNE MATEK

Ve světových kalendářích je spous-

tu roztodivných a někdy až pitoreskně 

nesmyslných svátků. Například Den 

spodního prádla, Mezinárodní den 

kachliček či Světový den vrabců. Na 

druhé straně jsou zde taky smyslupl-

né a zcela opodstatněné slavné dny. 

Důstojným zástupcem této kategorie 

je nadcházející Den matek. Ten má 

dlouhou, ačkoliv přerušovanou tradi-

ci. Hold dárkyním života se vzdával už 

ve starém Řecku a pravidelně byl sla-

ven v Anglii 16. století jako Mateřská 

neděle. Ve Spojených státech poprvé 

v roce 1872. V roce 1913 byl kongresem 

USA vyhlášen za národní svátek věno-

vaný matkám a od následujícího roku 

se začal držet zvyk, že se lidé v druhou 

květnovou neděli, na kdy byl svátek 

určen, zdobili karafi áty. Ti, kteří nesli 

v klopě červený karafi át, měli ma-

minku naživu a ti s bílým na ni již jen 

vzpomínali. Den matek byl také slaven 

tím, že maminky nevařily, neuklízely 

a byly po celý den hýčkány ostatními MDŽ A SVÁTEK MATEK

Náměstkyně primátora města Brna Ing. Klára Liptáková 

zve naše členky na druhou oslavu Dne matek,

18. 05. 2016 ve 14,00 hodin v zastupitelském sále 

Magistrátu města Brna. 

Bude zajištěn kulturní program. 

Vyzýváme ženy, aby přišly v hojném počtu.

členy rodiny. Tak jako i v mnoha jiných 

věcech, můžeme být hrdi na brněn-

ské průkopnictví, protože Brno bylo 

v rámci celé republiky prvním místem, 

kde se v roce 1923 slavil Svátek matek 

v ženském spolku Vesna. V době so-

cialismu byl tento naprosto apolitický 

a pro každého člověka srozumitelný 

a milý svátek vnímán jako imperialis-

tický relikt a zaměněn za MDŽ. Svátek 

matek přitom lze považovat za mnohem 

důstojnější. Ženou se člověk narodí bez 

jakékoliv osobní zásluhy, ale matkou 

se stává v bolestech a prostřednictvím 

probdělých nocí a sebeobětování. Do-

konce i ženy, které děti nemají, jsou té-

měř vždy pro někoho nenahraditelným 

„milujícím srdcem“ a často i matkou 

v přeneseném slova smyslu. Nemusejí 

se tedy ostýchat přijmout na Svátek ma-

tek taky poděkování a květinu.

V poslední době se domáhají rovno-

právnosti i muži v podobě Dne otců. Co 

my na to, milé dámy? Zaslouží si muži 

obdobnou pozornost jako maminky? 

Jako žena a matka se vší vážností trvám 

na tom, že podíl mého muže až do 

chvíle zrození našich tří dětí byl zcela 

nepatrný a rozhodně ho nepovažoval 

ani on sám za velkou oběť… Nicméně 

nemůžeme značné části mužského 

plemene upřít roli obětavých vycho-

vatelů a živitelů „bezedných zobáčků“ 

svých potomků. Pro jistotu tedy uvá-

dím, že Den otců je stanoven na třetí 

červnovou neděli. Ačkoliv trvám na 

výše řečeném, jsem přesvědčena, že 

i můj muž si vděk našich dětí zaslouží.

Milé maminky, babičky, tetičky, 

kmotřičky, starší sestry, důvěrnice 

atd., přeji Vám mnoho radosti i hrdosti 

při sledování dalších generací, kterým 

jste oporou. Totéž přeji i mužům, kteří 

berou roli otců a dědečků zodpovědně 

a s láskou.

Vaše Klára Liptáková

1. náměstkyně 

primátora města Brna

Ženy mají v roce dva svátky - v břez-

nu slavený „Mezinárodní den žen“, 

v květnu „Den matek“. V minulosti mezi 

nimi vládlo jisté napětí, ale vyspělá spo-

lečnost už pochopila, že nemůže ženu 

vyloučit jen do úlohy matky a hospody-

ně. V ideálním manželství, kde vládne 

oboustranná vzájemná úcta i láska, je 

MDŽ respektován jako uznání meziná-

rodních zásluh žen, které v úloze matky 

obnovují svět a v mnoha případech na 

politických postech nejednou zasahují 

významným způsobem do národního, 

ale i celosvětového dění.

Je-li pravdou, že „Svátek matek“ za-

vedli muži, pak prokazatelnou skuteč-

ností je, že MDŽ si prosadily ženy samot-

né! Společnou povinností je pak účinně 

sladit činnost ženy v zaměstnání s její 

úlohou matky v domácnosti. Stejnou 

měrou se toto týká i mužů, jejichž spo-

luúčast na tom v lásce by měla být sa-

mozřejmostí v míře takové, jakou tomu 

poskytují jejich možnosti v zaměstnání! 

Vše je řešitelné tam, kde panuje LÁSKA!

BIBLICKÁ CHARAKTERISTIKA 

LÁSKY (1. Korint. 12-13)

„Láska je trpělivá, láska nezávidí, 

láska se nevychloubá a není domýš-

livá. Nejedná nečestně, nehledá svůj 

prospěch, nedá se vydráždit a nepo-

čítá křivdy. Nemá radost ze špatnosti, 

ale vždy se raduje z pravdy. Ať se děje 

cokoliv, láska vydrží, láska věří, má 

naději a vše přetrvává“.          H. Fadrus

MUSÍME BÝT OPATRNĚJŠÍ
Lidé v důchodovém věku jsou z hle-

diska silničního provozu hned po dě-

tech nejohroženější skupinou obyvatel-

stva. Nejen jako řidiči, ale i jako chodci 

a cestující v městské hromadné dopravě. 

Mívají zdravotní problémy jako zúžené 

periferní vidění, prodlouženou reakč-

ní dobu v důsledku zhoršeného zraku 

i sluchu, jsou pomalejší v přecházení vo-

zovek.

Z dostupných pramenů vyplývá, že 

loni bývalo v našem městě nejvíce ne-

hod v pondělí, před prázdninami a v do-

pravních špičkách v pracovních dnech 

od 14:00 do 17:00 a od 08:00 do 11:00. 

Nejčastější nehody chodců jsou zazna-

menány na vozovkách mimo značené 

přechody při náhlém vstoupení do vo-

zovky z chodníku nebo odděleného os-

trůvku, z nástupišť tramvají, trolejbusů 

či autobusů hromadné dopravy při ne-

respektování svislých nebo vodorovných 

dopravních značek, dokonce ani světel-

ného signalizačního zařízení.

Nejkritičtější bývají situace v takových 

dopravních uzlech, jako jsou nástupiště 

před hlavním nádražím, na Mendlově, 

Malinovského, Moravském a Halasově 

náměstí. Také u královopolského nádra-

Dokončení na str. 5
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NENÍ TU VLTAVA, ALE SVRATKA, SVITAVA
Pod tímto názvem přichází na knižní trh z nakladatelství 

Moravskoslezský kruh stodvaapadesátistránková publikace, 

jejímiž editory jsou Ladislav Vencálek a Antonín Hošťálek. 

Autorem fotografi í je Igor Šefr, obálka a grafi cká úprava jsou 

dílem Borise Myslivečka.

Editoři této brunensie požádali 17 osobností z Brna nebo 

s životním vztahem k tomuto městu, aby vyjádřily své pohle-

dy na moravskou metropoli. Sešly se příspěvky rázu osobní-

ho a vzpomínkového i historického. Historička Milena Flo-

drová ten svůj nazvala Brno a Jošt k sobě nerozlučně patří. 

Brno v Janáčkově zrcadle přibližuje publicista a hudebník Jiří 

Plocek. Publicista Ladislav Plch opatřil svůj příspěvek titul-

kem Kamenka – tip pro fajnšmekry a vlastivědně zanícené. 

Publicistka Jana Soukupová nepochybně zaujme čtenáře 

obsahem příspěvku Brno mafi ánské. Herečka a spisovatel-

ka Ivanka Devátá se narodila v Praze, ale vyznává se, že Brno 

je Město mého mládí. Strávila v něm nádherných šestnáct 

let, na něž vzpomíná se zamženýma očima. „Přeji Brnu jen 

úspěšné a smysluplné inovace, aby bylo stále hezčí a aby se 

vám v něm krásně žilo“, vzkazuje čtenářům.

Dalšími autory jsou rozhlasová moderátorka a lektorka 

Pavlína Dufková, divadelník a spisovatel Arnošt Goldfl am, 

divadelník a historik Ludvík Kavín, krajinný ekolog Jan Laci-

na, politik a ekonom Luděk Niedermayer, architekt Petr Pel-

čák, architekt Jan Sapák, historik a sociální psycholog Petr 

Schnur, spisovatel a televizní dramaturg Josef Souchop, pub-

licista, psycholog a spisovatel Jaroslav Štěpaník, kněz, biolog 

a spisovatel Marek Vácha a psycholožka Kateřina Vencálko-

vá. Samozřejmě, že svá vyznání nabídli i oba editoři. Hošťá-

lek svá nazval Duše Brna – ozvěna starých diskusí a Brno je 

zelené, Vencálek V Brně se vždycky teskní a Mé Brno.

Bohumil Hlaváček

Zpráva o účasti na konferenci

DIALOGEM K AKTIVNÍMU OBČANSTVÍ SENIORŮ, 9. 2. 2016, 

HOTEL CONTINENTAL BRNO
Konference byla závěrečným setká-

ním k projektu Asociace center pro rodi-

nu (ACER) fi nancovanému prostřednic-

tvím NROS z Norských fondů.

Konferenci moderovala Petra Oppelto-

vá. Zahájil ji Ing. Celý informací o připra-

vovaném projektu Aktivní mezigenerační 

dialog ve spolupráci se SŠ a ZŠ.

Moderátorka uvedla téma – přínos 

babičky pro ni osobně v jejích 10 letech 

(obědy), ve 20 (buchty na koleje), ve 

30 (mluvila do zařizování domácnosti 

mladé rodiny), ve 40 (hlídá děti). „V 50 

zatím neznám.“

Zástupkyně MPSV Mgr. Zuzana 

Jentschke Stöklová, náměstkyně minis-

tryně, defi novala JmK jako jeden z nej-

aktivnějších krajů v rodinné politice. Po-

ukázala na Národní akční plán stárnutí 

na léta 2013-2017, který je součástí pro-

gramového prohlášení vlády; v součas-

nosti se chystá další, na léta 2018-2022 

v součinnosti s obcemi i NNO. Zmíni-

la, že je u nás málo rozšířeno dobrovol-

nictví, na rozdíl např. od Německa, kde 

pracuje dobrovolně každý 5. senior. Do-

jde k propojení vládní koncepce rodin-

né politiky s regionálními koncepcemi 

prostřednictvím nově utvořeného pla-

ceného místa koordinátora aktivního 

stárnutí – jeho podmínky byly dotazo-

vány v dotazníku. Všechno toto je mimo 

oblast sociální, jen na půdě pro-rodin-

né politiky.

Dále informoval Mgr. Sekanina o his-

torii a aktivitách odboru rodinné politiky 

JmK: Rodinné pasy 2005, Seniorpasy, 

Seniorpointy od 2010, pod hlavičkou 

organizace Společně, s.r.o. byl vydána 

Zpráva o rodině v roce 2014 (přednesl ji 

na krajské komisi Ing. Vít Janků, dostali 

jsme krásně vázanou). Dále informoval 

o připravovaných aktivitách v roce 2016. 

Cílem je napravit vztah mladé generace 

k seniorům všeobecně, který je horší ve 

velkých městech, a zabudovat poznatky 

do metodiky školního předmětu Občan-

ská nauka.

Dále referovala Mgr. Eva Rossí, refe-

rentka Magistrátu města Brna pro seni-

ory, o projektu Plán aktivního stárnutí, 

který proběhl v roce 2012 pod Kanceláří 

Brno - Zdravé město; v roce 2013 přešel 

projekt pod Odbor zdraví. V roce 2012 

byl vydán Atlas přístupnosti, nejen pro 

vozíčkáře. Zůstaly aktivity Dny pro seni-

ory v rámci Dnů pro zdraví – září-říjen, 

informace se dostávají prostřednictvím 

brněnského Metropolitanu do zhruba 

90% domácností. Do budoucna plánují 

spolupráci se zpravodaji městských čás-

tí. Dále vzniknou webové stránky, kde 

bude i katalog NNO pro seniory (nejen 

brněnských), a průběžně aktualizovaná 

mapa přístupnosti.

Byl představen velice vtipně vlastní 

projekt Dialogem…, důvody, proč vzni-

kl (jako reakce na demografi cký vývoj 

společnosti, výsledky průzkumu s pře-

kvapivým zjištěním, že senioři chtějí být 

aktivní, a potřebu místní samosprávy 

v tom, jak pracovat se seniory), jeho akti-

vity, např. kulatého stolu, odkud vznikla 

příručka Příklady dobré praxe – dostali 

všichni účastníci konference v mate-

riálech. Padlo několik vtipných výroků 

o mezigeneračních vztazích, jako rada 

pro seniory: „nedívat se ráno do zrca-

dla“ - nebo studentky boskovického 

gymnázia o generaci seniorů: „Nejsou 

to jen učitelé, dávají i lásku, a nejsou tak 

upjatí jako mamka a taťka“.

Dále byly citovány výroky „Kdo má 

v hlavě průvan, tomu nezplesniví myš-

lenky“ (Jiří Žáček), nebo „Lepší je se 

uštvat nežli zrezavět“ (Stanislav Zindul-

ka), které si vzaly jako motto své práce 

některé organizace představené v bloku 

dobré praxe.

Dopolední část programu vygradoval 

MUStr. Th Mgr. Milan Klepetek z odboru 

celoživotního vzdělávání Vysokého uče-

ní technického (VUT) Brno velice vtip-

ným vystoupením.

Zástupkyně společnosti Age Mana-

gement informovaly o trendu zaměst-

návání seniorů, myšlence, která začala 

ve Finsku v 70.letech průzkumem, na co 

všechno ještě senioři v pracovním pro-

cesu stačí, a promítly nám video o fi rmě, 

zaměstnávající seniory i nad 90 let (ma-

jitel fi rmy prohlásil, že s ním zakládali 

fi rmu, když byli mladí a že nevidí důvod, 

proč je nezaměstnávat i teď, když oni 

chtějí pracovat…).

Poslední vystoupení mělo téma Senio-

ři a mezigenerační učení profesorek z Fi-

lozofi cké fakulty, Ústavu pedagogických 

věd. Myšlenka vznikla v USA v 70. letech 

k překlenutí rozporů mezi generacemi 

společnými aktivitami – kurzy kreslení, 

keramiky, hudebními, … Dále předsta-

vily některé možnosti vzájemné pomoci 

generací - Živá paměť, Experimentální 

univerzita, kam chodí starší generace 

s vnoučaty, Biblioeduca, pražský projekt 

3G, něco jako brněnský Trojlístek.

Moje poznámka: v ČT se začínají ob-

jevovat spoty na téma mezigeneračních 

vztahů.

Celá konference byla velice vtipná 

a podnětná!

RNDr. Bronislava Milinková



SENIOR str. 5

BÁSNÍK IVO ODEHNAL ROZŠÍŘIL ŘADY OSMDESÁTNÍKŮ
Stalo se tak letos 4. dubna. Přeji mu 

ještě dlouhá léta plodného života.

Rodák z Valašských Klobouků, žijí-

cí nyní v brněnských Černých Polích, 

v květnu před čtyřmi roky četl v Maheno-

vě památníku ze svého dosud nepubli-

kovaného rukopisu Labutí píseň šama-

na z Kančích hor. Krátce poté mi napsal, 

že je to možná jeho labutí píseň. Dodal, 

že „poezie (jako náročná činnost na re-

cepci čtenáře) je vytlačována z našeho 

kulturního povědomí nenáročnějšími 

konzumními aktivitami. V masovém 

měřítku se tak stává poezie nadbyteč-

nou, případně vykazovanou do omeze-

ného okruhu vnímatelů“. Loni před svý-

mi devětasedmdesátinami si mi posteskl 

veršem:

 Stárnou mi spermie,

 ráno, v poledne, večer,

 stále bych jen brečel.

Jen několik dnů před osmdesátinami 

mi napsal:“ Ptáš se, co je nového a jak je 

to s onou mojí šamanskou „labutí písní“?

Především mohu říci, že Šaman 

z Kančích hor, který už na konci roku 

2013 začal pouštět žílou motýlům pamě-

ti, si během minulého roku vcelku nevedl 

špatně. Po „vernisáži“ nové sbírky v Pa-

láci šlechtičen v Brně, při uvádění kniž-

ních novinek nakladatelství VUTIUM 

a SURSUM, byla skladba Tvou zásluhou 

jako první prezentována v internetovém 

periodiku Novináři jižní Moravy. Poté 

počátkem roku 2014 bylo na ni upozor-

něno i v Brněnském deníku Rovnost.

Jako autor jsem pochopitelně rád, že 

skladba „neunikla“ pozornosti literární 

kritiky, onomu katalyzátoru tvorby.

V prestižním literárním časopise Host 

č. 2/2014 ji recenzoval Ivo Pospíšil pod 

názvem Prodírání paměti do lůna bytí, 

v pražském Týdeníku pro literaturu 

a kulturu (Obrys-Kmen, ročník 14/2014) 

se touto skladbou zaobíral Alexej Miku-

lášek v recenzi nazvané Šamaní paměť.

O Šamanovi se vyjádřily také literární 

TEXTY, které vycházejí ve Vsetíně, obdr-

žel jsem rovněž řadu osobních čtenář-

ských vyznání.

Když jsem jako autor mohl skladbu 

v dubnu 2014 představit ve svém rodišti, 

díky pozvání Městské knihovny ve Valaš-

ských Kloboukách, mělo toto autorské 

čtení o rodácích před rodáky, spojené 

s besedou s rodáky, jedinečnou atmosféru.

S přispěním Aleny Blažejovské z Čes-

kého rozhlasu Brno byl výňatek ze sklad-

by Šaman zařazen do rozhlasového pořa-

du Svět poezie a odvysílán v režii Zdeňka 

Kozáka (recitace Pavel Zatloukal) 20. září 

2014 na stanici Vltava.

Tím ovšem „labutí píseň“ Šamana 

ještě nekončí.

Jestli vše dobře dopadne, tak na pod-

zim letošního roku se plánuje v brněn-

ském Mahenově památníku scénické 

provedení této skladby ve formě drama-

tického pásma s původním hudebním 

doprovodem, a to v rámci projektu Aga-

dir uvádí. Konkrétní termín ještě není 

upřesněn. K dispozici bude studiová na-

hrávka tohoto pořadu na CD v provedení 

ing. Ondřeje Fucimana…

V loňském roce jsem se věnoval ně-

kolika rozpracovaným rukopisům, pro 

jejichž konečnou realizaci ještě nedozrál 

čas, proto je nebudu ani vyjmenovávat. 

Pár textů mi bylo uveřejněno v almana-

chu české poezie Pastýři noci (2014), 

jejímž editorem je neúnavný básník 

Vladimír Stibor, který letos chystá další 

z mnoha svých publikačních záměrů, 

jimiž poskytuje realizační prostor mla-

dým autorům a starším dává možnost 

ukázat, že ještě žijí…

Byl bych rád, kdyby na závěr mé vlast-

ní „spisovatelské kariéry“ spatřilo světlo 

světa něco z toho nejlepšího, co jsem 

za života napsal pro děti. Mám něko-

lik takových souborů (Kozí balet, Opice 

a slepice, Plavaly plavky po vodě, Tuleň 

na kobyle, Kara karamádka). Jisté brněn-

ské nakladatelství, které sídlí nedaleko 

našeho bydliště, nejdříve kývlo na Kozí 

balet, vydání veršů dokonce doporučil 

v tomto žánru renomovaný básník Jiří 

Žáček. Vydavatelství ale z fi nančních 

důvodů upustilo od vydávání poezie 

pro děti vůbec. Nezbývá než se obrátit 

na jiný podnik, který nemá hluboko do 

kapsy, pokud se jedná o knížky pro děti, 

případně má štědrého sponzora.

U knížek pro děti je veledůležitou 

osobností ilustrátor textu. Ale jak ho ob-

jevit a najít?

Moje žena Alena má víc jak rok po 

náročné „trojoperaci“, kterou naštěstí 

zvládla. Udržuje kontakty se svým gym-

náziem – Jaroškou, doučuje jednu holku 

češtinu. Občas posílá své postřehy do 

Brněnského deníku Rovnost, často si po-

steskne nad novinářskou etikou. Lituje, 

že už v redakci nesedí např. paní Alena 

Závišková nebo Michal Sklenář, kteří za 

neplacený příspěvek například poděko-

vali.“                        BOHUMIL HLAVÁČEK

ží, když cestující pospíchají od autobu-

sů přijíždějících z Globusu či Ořešína. 

V zastávce autobusů v Reissigově ulici 

nebo před nákupním centrem v Krá-

lově Poli by cestující neměli stávat na 

hraně nástupních ostrůvků, aby měli 

řidiči možnost přistavit vozidlo co 

nejblíže k jejich kraji a usnadnit tak 

pohodlnější nástup těm nejstarším. 

Za nebezpečný nešvar pokládají řidiči 

městské hromadné dopravy, že cestují-

cí se začínají zvedat ze sedadel někdy 

už daleko před zastávkami. Za kritic-

kých situací, kdy je řidič nucen náhle 

zabrzdit, tito lidé mohou upadnout 

a zranit se. Za dostačující pokládají, 

MUSÍME BÝT OPATRNĚJŠÍ
když se cestující zvedají až po zastavení. 

Pokud autobus má nízkopodlažní pří-

stup, neměli by méně pohybliví nastu-

povat dveřmi se schody. Zvláštní opatr-

nosti je zapotřebí na ostrůvcích, kdy za 

sebou zastavují tramvaje a autobusy.

Připojuji své vlastní varování z mé 

zkušenosti jedenaosmdesátníka ze za-

stávky Zimní stadion, když tam autobus 

67 přijíždí přes křižovatku ze Sportovní 

ulice. Výstupní chodníček je široký jen 

asi půl metru podél lužáneckého parku, 

přechod přes křižovatku do Erbenovy 

ulice není příliš blízký a svádí netrpě-

livce k riskantnímu přebíhání v hustém 

obousměrném provozu.

Bohumil Hlaváček

Dokončení ze str. 3

Ivo Odehnal

VÍTÁNÍ JARA 2016
Městská organizace Strany zelených 

organizuje pro naše členy 

3. Jarní setkání generací 
dne 19. 05. 2016 od 16,00 hodin 

v prostorách hřiště Brno – Jundrov.

POZOR, ZMĚNA!

Právní poradna bude ze 

zdravotních důvodů 

od 1.4.2016 do 

30.4.2016 uzavřena.
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NA OKRAJ ISLÁMSKÉHO TERORISMU A PUTOVÁNÍ BĚŽENCŮ EVROPOU
V současnosti jsme svědky informační smrště zpráv, myšlenek, názorů a analýz šířených tra-

dičními masovými médii, masovou kulturou, internetem a sociálními sítěmi. Informace směřující 

k divákovi, posluchači nebo čtenáři, mnohdy nejasné, zavádějící, či dokonce nežádoucí, se snaží 

vyjadřovat stanoviska a postoje politiků, členů vlády, odborníků, reportérů i občanů k hlavnímu 

globálnímu problému dneška.

Jde o občanskou válku v Sýrii ve znamení islámského terorismu a agresivity bojovníků Islám-

ského státu v kontextu geopolitických mocenských zájmů a boje na Blízkém a Středním východě 

– USA, Ruska, Francie a Velké Británie (na konci roku 2015 bylo jen v Sýrii 300 000 obětí války).

Mezinárodní situaci vyhrotila největší migrační krize od druhé světové války. Jsme svědky zou-

falé snahy uprchlíků dostat se co nejdál z válečné zóny do bezpečí a získat azyl k pobytu v Evropě. 

Enormní zájem uprchlíků o povolení (v roce 2015 žádalo o azyl 1,200 000 běženců) zastihl Ev-

ropskou unii nepřipravenou. Vnější hranice Schengenského prostoru byly narušeny, bezpečnostní 

a záchranářské složky zpočátku nestačily registrovat tisíce uprchlíků denně. Evropa se stala tran-

zitem putování migrantů do záchranných azylových center, kde čekali na povolení pobytu cizinců 

na území EU. Po kontrole dokladů pokračovali do vnitrozemí. Jejich cílem bylo Německo, Francie, 

Velká Británie a Nizozemí, státy s největším počtem muslimských komunit, od nichž očekávali 

pochopení, podporu a pomoc.

Evropská unie na základě závěrů mimořádných summitů zástupců vlád Turecka, Řecka 

a Makedonie, dále premiérů vlád a ministrů zahraničí a bezpečnostních složek přistoupila k razant-

ním opatřením. Jednalo se o tyto zásadní body: přerozdělování uprchlíků v rámci EU; zastavení 

přílivu migrantů na vnějších hranicích Schengenu; monitorování pohybu zločinecké sítě převaděčů 

na mořské trase; důsledná kontrola dokladů na hranicích a v tranzitních centrech; navrácení ne-

legálních a ekonomických migrantů na Balkán nebo jejich deportace do země původu; povolení 

k pobytu cizinců na území EU pouze pro Syřany, Iráčany a Libanonce; řízení a koordinace humani-

tární pomoci; ochrana vnitřních hranic EU; prevence bezpečnostních opatření; spolupráce pomoci 

(Řecku, Makedonii, Turecku) v nových záchytných centrech, kde se shromažďují tisíce uprchlíků, 

a příprava jejich návratu zpět na Blízký a Střední východ.

Přijatá opatření EU a diplomatická jednání přispívají k vytváření pozitivní bezpečnostní atmo-

sféry a „malých zázraků“, jako bylo vyhlášení příměří, klid zbraní od 27. 2. 2016.

Na tomto místě si dovolím několik poznámek k motivaci přístupu Čechů k masivní koncentro-

vané migraci uprchlíků do Evropy. Zarážející je neobratné komentování názorů a analýz některých 

politiků, členů vlády, a sugestivně vedené dialogy reportérů a moderátorů k aktuální migrační krizi, 

určitá lhostejnost, nevole a podceňování kritických připomínek občanů, což je v rozporu se samot-

nou podstatou demokracie a jejích morálních hodnot.

Udivující je přehlížení životních zkušeností pamětníků dvou světových válek, veteránů domá-

cího i zahraničního odboje. Na strádání, strach, bolest a zoufalství, provázející násilnou smrt nej-

bližších, nikdo z nich nezapomněl. Pamětníci nezapomněli, že republiku v době okupace opouštělo 

jen několik stovek občanů. Většina Čechoslováků zůstala v republice, chránila své rodiny, pomáhala 

sousedům a všem, kteří pomoc potřebovali.

Nepochopitelný pro nás je nejen ohromný počet uprchlíků ze zemí Blízkého a Středního 

východu, ale i smutné konstatování, že prozatím nenašli účinnější pomoc u muslimských zemí 

a hledají azyl v křesťanské Evropě. Považuji za důležité zdůraznit (v souvislosti s morálním konsen-

zem), že nelze nejistotu, nedůvěru, obavy a strach občanů z náporu takového množství migran-

tů do Evropy zaměňovat za rasistické názory. Stejně tak není možné lásku k rodné zemi a obavy 

o její kulturní dědictví zaměňovat za nacionalismus a obavy o bezpečí a budoucnost našich dětí 

a vnoučat za xenofobní hysterii.

V současné rozporuplné době je potřebné vracet se k myšlenkovému odkazu nejvýznamněj-

ších osobností českých dějin (i těch, kteří vystupují v roli „svědomí národa“) a vysvětlovat mladé 

generaci, jaká je podstata etického poselství Mistra Jana Husa, J. A. Komenského, F. Palackého, 

T. G. Masaryka, K. Čapka  Přes časový odstup je třeba rozumět, v čem je myšlenkový svět a morální 

faktor těchto osobností aktuální pro budoucí generace.

Tito velikáni české duchovní kultury vycházeli především z principů, norem a hodnot křesťan-

ské morálky, jejich obecné platnosti pro mravní chování lidí ve společnosti (víra, naděje a láska). 

V souvislosti s vývojem doby (reformace, humanizace, demokratizace) a českým přínosem pro 

evropskou kulturu (rozvoj jazyka, písma, literatury a umění), včetně sociálních aspektů (právo, 

svoboda, sociální spravedlnost, solidarita). Mimo obecně známé mravní hodnoty (pravda, moud-

rost, čestnost, milosrdenství a j.) charakterizovali důležitost morálních postojů, jako jsou tolerance, 

lidskost, zdrženlivost, úcta, sociální cítění.

V současné době migrační krize náš stát přijal první migranty, poskytl jim azyl, lékařskou po-

moc, právní poradu, ubytování a stravování. Naši občané z vlastní iniciativy organizovali peněžní 

sbírky, věcné dary, potraviny a další prostředky základní životní potřeby přímo v tranzitních cent-

rech na hranicích Schengenu. Naše republika již vloni vyhověla žádosti o pomoc krajanů – volyň-

ských Čechů žijících na Ukrajině – a letecky je přepravila a vydala jim průkazy k trvalému pobytu 

u nás. Náš stát uvolnil fi nanční prostředky a zajistil krajanům nový domov, práci a zabezpečil jejich 

další integraci.

Z iniciativy Ministerstva zahraničí byla po diplomatickém jednání předána povolení k pobytu 

několika rodinám uprchlíků z Libanonu a Sýrie. Jedná se o arabské křesťany, kteří stále tvoří vý-

znamnou část arabského obyvatelstva zemí na Blízkém východě. Křesťanské komunity najdeme 

v Afghánistánu, Íránu, Iráku, Sýrii, Libanonu, Lybii, Egyptě a Izraeli s Palestinou. V době válečných 

konfl iktů hrozí arabským křesťanům v uprchlických táborech největší nebezpečí právě od radikál-

ních islamistů.

V kontextu s válkou v Sýrii chci upozornit na pozitivní roli arabských křesťanů žijících ve střední 

části Sýrie v okolí Damašku, kde probíhaly nejtěžší boje vládních vojsk s Islámským státem. Byli to 

právě arabští křesťané, kteří upozornili pracovníky Archeologického a památkového ústavu a ak-

tivisty ochránců lidských práv v Damašku na zničení Palmýry. Archeologicky zakonzervované více 

než 2000 let staré památky prezentují expanzi řecké a římské civilizace na Blízkém východě. Radi-

kálové Islámského státu (sunnitští extrémisté) dvěma útoky zničili převážnou část tohoto města. 

Do zahraničí převezli drobné cenné předměty k zpeněžení. Důvodem bombardování Palmýry pod-

le sdělení Islámského státu byly křesťanské stavby postavené v rozporu s koránem. Palmýra byla 

zapsána do seznamu kulturního dědictví UNESCO v roce 1980.

V aktuální politicko-ekonomické a nábožensko-vojenské situaci na Blízkém východě je těžké 

pro Evropana se orientovat, zvláště když se politici a média stále staví negativně vůči všem nábo-

ženstvím působícím v této oblasti.

Ještě donedávna se Evropané dívali na islám jako na společenství, které přispělo k rozvoji 

matematiky, astronomie, zeměpisu a medicíny a obdivovali nejprestižnější muslimskou památku 

– Tádž Mahal v Indii. Ženy obdivovaly černě oděné romantické a bohaté šejky. Po rozpadu kolo-

nizace a národně osvobozeneckém hnutí v těchto zemích ve druhé polovině 20. století se islám 

zpolitizoval, zradikalizoval. Zostřily se naopak konfl ikty mezi šíity, sunnity a bratrstvem a jejich 

jednotlivými odnožemi. Křesťané znají muslimský Korán a Sunnu, ramadán a pouť do Mekky 

a Medíny. Co je méně známo, je učení „svatých otců“, náboženských a současně státních předsta-

vitelů a nejvyšších vojenských vůdců (Lýbie – Kaddáfí (†2011), Írán – Chomejní (†1989). Pro oba 

svaté otce je shodný titul imám, ajatolláh.

V současnosti představuje islám jedno z nejdynamičtěji se rozvíjejících náboženství. V počtu 

věřících je na druhém místě za křesťanstvím (1,6 miliardy; ke křesťanství se hlásí 2,2 miliardy věří-

cích). Muslimové převažují ve 30 zemích. V posledních letech je největší nárůst muslimských obcí 

v USA a Evropě. USA a Evropa se dostaly do konfl iktu s islámem nepochopením věrouky (šarie), 

muslimského zákona, kde se za smrtelnou urážku muslimů považuje zpodobňování proroka Mo-

hameda (karikatury) a nesmí se jakýmkoliv způsobem kritizovat muslimská víra a její stoupenci.

Obavy a nejistotu přinesl světu atak islámských teroristů 11. září 2001 v USA a následující 

válečné konfl ikty na Blízkém východě, vedené radikální organizací Al-Kaidy, a organizací Hamásu 

a Džihádu proti Izraeli a Palestině, související s cílem vytvořit Islámský stát.

Další teroristické útoky v Paříži, Londýně a Kodani otřásly celou Evropou.

Závěrem bych chtěla uvést, že není možné (v rozmezí populárního článku) ani naznačit, 

v čem všem spočívá složitost a různorodost tří hlavních náboženství (křesťanství, islám, judaismus) 

v novém geografi ckém, historickém či politickém prostředí Blízkého a Středního východu. Pokusila 

jsem se zaměřit na islám a jeho radikalismus v souvislosti s korigováním migrační krize a ochranou 

a bezpečností států. Naznačila jsem motivaci uprchlíků pronikajících dále do vnitrozemí Evropy 

a úskalí, s kterými se budou muset jednotlivé státy poprat: válka, nedostatek vody, potravin, léků, 

neznalost jazyka, právních norem, neznalost evropského životního stylu, šíření zákeřných nemo-

cí, nárůst kriminality, pašeráctví, obchod s „bílým masem“, ničení kulturních památek, narušení 

životního prostředí.

Při rozmachu turistického ruchu si mohli Evropané vytvořit mikroobrázek návštěvou Jeruzalé-

ma, města tří náboženství, s jeho zajištěnou vojenskou ochranou „svatých míst“ včetně vojenského 

koridoru a bezpečnostní prohlídky před Zdí nářků. Jeruzalém se svými čtyřmi chráněnými koridory, 

s babylonem národů, teologií, jazyků a tradic, může napomoci k poznání některých konfl iktů ju-

daismu s islámem, Izraele s Palestinou, Tóry s Koránem a Biblí a učením “svatých otců“. Pro Česko 

může do budoucnosti sloužit k pochopení nutnosti dialogu mezi různými náboženskými systé-

my hledání kompromisů mezi státem a křesťanskými či nekřesťanskými představiteli. Především 

ve vzájemné spolupráci a pomoci. Konkrétně se domnívám, že církevní organizace působící na 

Blízkém a Středním východě by nám mohly být nápomocny a podle svých seznamů islámských 

radikálů tuto část uprchlíků zadržet a vrátit a ostatním vystavit tzv. humanitární víza, což by značně 

ulehčilo práci všem bezpečnostním orgánům. K „mravnosti v nás“ bylo autorkou v našem SENIORU 

napsáno mnohé. Snad jen připomenutí: zachovat zdravý rozum, obezřetnost a nepanikařit.

Jana Vrabcová
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ZE ŽIVOTA MÍSTNÍCH KLUBŮ

Senioři v Líšni mají svou činnost 

nejen obsáhlou, různorodou, ale 

i poutavou. Jejich pravidelné setkává-

ní v Klubu seniorů spočívá nejen ve 

volné zábavě, ale dobu pobytu tam 

naplňuje i tanec, vystoupení různých 

souborů, večery s cimbálovou muzi-

kou, benefi ční koncert, vážná hudba 

a další. Klub působí také jako poradna, 

řeší se v ní různé problémy, je zde na 

příklad léková poradna, rady, jak re-

klamovat různé zboží, ale i jak poradit 

při samoléčbě, využívání doplňků stra-

vy. Senioři dokonce mají v plánu pořá-

dání příměstského tábora pro babičky, 

dědečky a jejich vnoučata.

Senioři z Černých Polí, Husovic, 

Lesné, Soběšic a Zábrdovic využívají 

při své činnosti hned tři kluby. Klub 

na Ibsenově ulici měl na programu 

tři přednášky - o Jemenu, zamýšleli se 

o minulosti, přítomnosti a budouc-

nosti, ve vyprávění se podívali i do Ant-

arktidy, s pěkným vystoupením přišly 

mezi ně děti z folklorního souboru, 

společně si členové vyšli do okolí. Klub 

Kutílek měl na programu „velikonoční 

tvoření“, návštěvu Letohrádku Mitrov-

ských, besedy o knize a návštěvu Vily 

Löw-Beer. Klub seniorů Šrámkova se 

schází při kávě a volné zábavě, probí-

rali zprávy ze světa, oslavili MDŽ, na-

vštívili muzeum, zašli si i do přírody.

Závazné podmínky k zájezdům pořádaných SD ČR, Městská organizace Běhounská 17, Brno

Kohoutovičtí senioři mají také více 

možností kam jít, v jejich případě jde 

o dva kluby. V klubovně na Libušině 

třídě působí kroužek „tarokářů“, dva-

krát v týdnu tu tančí členové country, 

funguje tady kroužek výtvarný i pěvec-

ký. Uskutečnila se cestovatelská bese-

da o cestě po Irsku, proběhlo hudební 

odpoledne, podívali se i do Letohrád-

ku Mitrovských.

Klub křesťanských kohoutovic-

kých seniorů navštívil Moravský zem-

ský archiv v Brně-Bohunicích, členové 

absolvovali přednášku Mgr. Opatrného 

s promítáním a slovním doprovodem. 

Procvičují jemnou motoriku, navštívili 

MČ Komín, seznámili se s jeho histo-

rií. Zúčastnili se i tradiční pouti po les-

ní křížové cestě.

Činnost Slatinského klubu seniorů 

je také pestrá. Během roku absolvovali 

společnou dovolenou ve Třech stud-

ních, navštívili westernové městečko 

a o své klouby se postarali v termál-

ních lázních. V programu jim rovněž 

nechyběly zajímavé zájezdy a besedy 

s pamětníky (mezi nimi na příklad po 

stopách českých legií v Rusku), opa-

kovaly se besedy s příslušníky měst-

ské policie. Vedení klubu připravuje 

návštěvy divadelních představení. 

V klubu vznikl velmi zajímavý projekt 

předčítání pohádek rodiči i prarodiči 

dětem, jeho autoři věří, že se jim jeho 

realizací podaří nejen zlepšit vztah dětí 

k českému jazyku a české literatuře, ale 

že se zlepší i vztahy mezigenerační.

Aktivizuje se Židenický klub, který 

má vyhrazeny pondělky v Centru Ka-

ras. Kromě jiného při své činnosti zde 

členové a členky tvoří výtvarné dekora-

ce, v předvelikonoční době to jsou ne-

jen velikonoční vejce, ale také rozličné 

jiné. Začínají zde vznikat i náměty na 

lehčí sportovní aktivity (právě pro se-

niory). Jeden den v týdnu bývají před-

nášky na různá témata a připravují se 

i zájezdy a vycházky. Do budoucna 

členové klubu chtějí využívat prosto-

ry, které se rozhodla pro ně zajistit 

a upravit Rada jejich MČ. Věří, že tak-

to budou moci mezi ně přijít další, 

v této době ještě stále osamělí dů-

chodci.

Tuřanští senioři si neopomněli 

připomenout a oslavit tradiční „Svá-

tek Josefů“. Za účasti hlavního organi-

zátora a jeho týmu probíhal celý večer 

v mimořádně příjemné atmosféře, celý 

večer provázela populární hudba pana 

Vyziny. Vedle tance byly uskutečněny 

další kulturní, ale i sportovní akce -

- velmi aktivní sportovní klub dokonce 

v minulém roce vyhrál pohár pro vítěze 

soutěžení důchodců věnovaný primá-

torem města.         Libuše Gottwaldová

INFORMACE K ZÁJEZDŮM

Svaz důchodců ČR, Městská orga-

nizace Brno, Běhounská 17, organi-

zuje každoročně pro své členy pozná-

vací zájezdy po území ČR. Vzhledem 

k tomu, že o tyto zájezdy je ze strany 

členů velký zájem, seznamujeme čle-

ny s podmínkami účasti:

� zúčastnit se může pouze člen SD 

ČR po splnění povinnosti, tj, po uhra-

zení ročního členského příspěvku ve 

výši 50,- Kč;

� účast bude potvrzena sekretariátem 

SD v Brně na Běhounské 17 po uhraze-

ní ceny zájezdu;

� v případě zrušení účasti na již za-

placeném zájezdu stanovujeme:

a) 100% uhrazené ceny zájezdu bude 

vráceno v případě zajištění náhradní-

ho účastníka, který již uhradil cenu zá-

jezdu, a to i z řad nečlenů SD;

b) 50% uhrazené ceny zájezdu bude 

vráceno, pokud bude účast zrušena 

nejpozději do 14 dnů přede dnem od-

jezdu; v této lhůtě je ale možné zajistit 

si náhradníka, a to i z řad nečlenů SD. 

Po jím uhrazené ceně zájezdu pak bude 

vráceno 100% ceny zájezdu;

c) uhrazená cena zájezdu nebude vrá-

cena vůbec v případě zrušení účasti 

2 dny max. 3 dny přede dnem odjezdu, 

příp. v den odjezdu.

Je ale možné zajistit si náhradníka, 

a to i z řad nečlenů SD.

Po jím uhrazené ceně zájezdu pak 

bude rovněž vráceno 100% ceny zájez-

du.

Závěrem také žádáme zájemce 

o zvážení své účasti vzhledem k náplni 

a náročnosti zájezdu ke svému zdra-

votnímu stavu, případně si zajistili 

doprovod. Informace o konkrétních 

zájezdových akcích budou vždy zve-

řejňovány v novinách brněnských dů-

chodců „Brněnský senior“.

Tyto Podmínky nabývají účinnosti 

dnem 1. 4. 2016.

Mgr. Alena Kudličková,

předsedkyně

Květnový zájezd:

Kuks a Nové Město nad Metují 

Koná se 3. 5. 2016.

Cena zájezdu: 580 Kč.

Odjezd: v 7.30 hod. od Bohémy.

Červnový zájezd:

na Rejvíz 

Koná se 23. 6. 2016.

Cena zájezdu: 450 Kč.

Odjezd: v 7.30 hod. od Bohémy.

Prodej zájezdů:

od 11. 4. 2016, každé pondělí v době 

od 10 do 13 hodin na Běhounské 17.
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Další číslo vyjde

v červnu 2016

Vycházky v květnu
a červnu 2016

� každé pondělí � sraz kolem 8.45 hod. �

 2. 5. Mendlovo náměstí, autobus č. 52 

směr Žebětín – výstup zastávka 

Ruda – Rakovec – přístaviště.

 9. 5. Židenice, Stará osada, autobus 

č. 78 – výstup zastávka Podpěro-

va, vycházka Růženin lom – Ma-

loměřice autobus č. 64.

 16. 5. Štefánikova čtvrť, autobus č. 57 

směr Vranov, výstup Útěchov 

rozcestí – vycházka směr Ořešín.

 23. 5. Nádraží Královo Pole, autobus 

č. 70 směr Ořešín, výstup koneč-

ná Ořešín, vycházka směr Mokrá 

Hora.

 30. 5. Mendlovo náměstí, autobus 

č. 52 – výstup Kohoutovice hájen-

ka – vycházka do obory Habrten-

ky – Juranka – Jundrov.

 6. 6. Přístaviště, tramvaj č. 1 a 11 – vy-

cházka směr přístaviště kolem 

přehrady na Osadu a zpět.

 13. 6. Mendlovo náměstí, trolejbus 

č. 37 – konečná Jírovcova – vy-

cházka směr Myslivna – Pisárky.

 20. 6. Obřany, konečná tramvaje č. 4 

– přejít železný most, směr Bílo-

vice proti proudu Svitavy, přejít 

most a po proudu Svitavy zpět do 

Obřan.

 27. 6. Štefánikova čtvrť, konečná tram-

vaje č. 5 - autobus č. 57 směr Vra-

nov, vycházka výstup Útěchov 

náměstí – jít směrem na Vranov 

– odbočit vlevo na lesní cestu 

– jezírko s lekníny – kolem jezírka 

vpravo do Jehnic.

Eva Suchomelová

POZVÁNKA

Městská část Brno - Bosonohy

Vás srdečně zve na 

X. Přátelské setkání heligonkářů.

Sobota 23. 4. 2016 od 14,00 hod., 

Bosonožská orlovna.

Přijďte se pobavit, zavzpomínat 

a zazpívat! 

O překvapení nebude nouze.

Těší se na Vás pořadatelé.

SENIOR ROKU 2015

MASARYKOVA DEMOKRATICKÁ AKADEMIE

POBOČKA BRNO
Vás a Vaše známé zve na besedy, které se konají v budo-

vě Pozemstav Brno, Masarykova ul. 31 v zasedací místnosti 

v 1.patře (na konci chodby).

6. 4. 2016 (pozor,středa!!!) v 17,00 hod. Bc. Patrik 

Doležal, občanský aktivista, člen Bezpečnostní komise 

Rady města Brna - Celostátní referendum v ČR, idea 

a politická realita. Přednášející nás seznámí obecně 

s myšlenkou přímé demokracie a jejími prvky v našem 

ústavním a právním systému. Představí alternativní návrh 

zákona o celostátním referendu podporavaný občanskými 

iniciativami a porovná jej s vládním návrhem projednáva-

ným v PS PČR.

12. 4. 2016 v 17,00 hod. PhDr. Matěj Stropnický, předse-

da Strany zelených - Strana zelených na ideovém rozces-

tí. Seznámí nás s vývojem strany po sjezdu a se svými před-

stavami, jak ozdravit členskou základnu a naplnit její program 

v politické realitě ČR. Vymezí také její budoucí postavení mezi 

evropskými stranami a v českém politickém spektru.

19. 4. 2016 v 17,00 hod. Ing. Jaroslav Ungerman, CSc., 

člen Evropského hospodářského a sociálního výboru - Hospo-

dářský vývoj EU a ekonomika ČR. Přednášející, významný 

český ekonom, nás seznámí s hospodářským vývojem EU a se 

souvislostmi vztahů české ekonomiky s EU, zejména však se 

SRN, na ekonomický cyklus v ČR. Seznámí nás s novinkami 

evropské legislativy v oblasti bankovnictví (garance vkladů), se 

současným chápáním zlatých rezerv centrálních bank.

26. 4. 2016 v 17,00 hod. JUDr. Stanislav Křeček, zástupce 

veřejné ochránkyně práv - Slepá cesta k ochraně lidských 

práv. Přednášející se poměrně často vyjadřuje k aktuálním 

otázkám především z hlediska jím zastávané funkce, mezi 

adresáty nachází příznivou odezvu. Mimo jiné připomíná, že 

ochrana lidských práv se nemůže omezit jen na ochranu men-

šinových zájmů, musí být celospolečensky vyvážená.

4. 5. 2016 (pozor,středa !!!) v 17,00 hod. Ing. Jaroslav 

Červinka, elektrofyzik, konstruktér, bývalý vládní rada pro 

vědeckotechnický a investiční rozvoj - Úspěchy brněn-

ských vědců v základních oborech přírodních věd, 

II.část. Ve 2. části své přednášky se bude přednášející vě-

novat přínosu brněnských vědců v rozvoji většího vědeckého 

poznání o elementárních strukturách hmoty a základních 

formách přeměny energie. Přednese revoluční pohledy na 

fyzikální podstatu elementárních částic, jako jsou na příklad 

bosony.

10. 5. 2016 v 17,00 hod. - PaedDr. Hynek Kmoníček, 

ředitel Zahraničního odboru Kanceláře prezidenta republiky 

- USA očima českého diplomata. Přednášející, nezpo-

chybnitelná osobnost diplomatického světa, připravující se 

na svou misi ve Spojených státech, nastíní svou představu 

budoucího vývoje světa. Uvede, co by změnil v prezentaci ČR 

a USA a jejich vztatích oproti svým předchůdcům.

17. 5. 2016 v 17,00 hod. - Mgr. Věra Klontza-Jaklová, 

Ph.D., archeoložka, odborná asistentka Ústavu archeologie 

a muzeologie FF MU v Brně - Archeologie mluví k dne-

šku. Přednášející ve své přednášce pohovoří o příčinách 

a důsledcích spontánní migrace, rozpadu dosavadních boha-

tých a hierarchických společností, ukáže, že i v době bezvládí 

a krize elit jsou obyčejní lidé schopni demokratické samoor-

ganizace, která zachrání jejich komunitu a kulturu. Paralela 

s dnešní situací se přímo nabízí.

24. 5. 2016 v 17,00 hod.- PhDr. Lukáš Kaucký, náměstek 

člena vlády, MZV ČR - Strategický dialog mezi ČR a SRN. 

Přednáška se zaměří na vztahy mezi oběma státy v delším 

časovém horizontu a vznik myšlenky o nadstandardní part-

nerství se SRN - koordinace činnosti na úrovni rezortů a dalších 

organizací obou zemí. Lektor nás seznámí s přípravou tohoto 

projektu, jeho strukturou, základními dokumenty.

Na konci loňského roku se 

uskutečnil 1. ročník soutěže 

Senior roku 2015, kdy spolu-

organizátory byly Minister-

stvo práce a sociálních věcí, 

Svaz důchodců ČR a Česká 

televize. Akce se uskutečnila 

v hotelu Hilton dne 19. 12. 

2015. Mezi deseti postupují-

cími důchodci byli i zástupci 

Jihomoravského kraje, a to 

paní Libuše Gottwaldová za 

město Brno a Ing. Ladislav 

Poláček za Hodonín. 5 žen a 

5 mužů se ucházelo o titul Senior roku 2015 

v následujících disciplínách:

Volná disciplína (tanec, zpěv, jóga), 

módní přehlídka, fi lmový medailonek jed-

notlivých soutěžících a společná pohybová 

etuda všech zúčastněných.

Tato akce se setkala z velkým ohlasem 

nejen mezi důchodci, ale i mezi širší ve-

řejností, kdy bylo vidět na jednotlivých 

vystoupeních pohybové schopnosti a vše-

obecné znalosti zúčastněných. Těšíme se 

na 2. ročník Senior roku 2016.
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