
Brněnský senior vychází
za finanční podpory

statutárního města Brna

Voda

Našla jsem spřízněnou duši 
Spolu nám to sluší 

Rozmotáváme můj svět  
Trpělivost  

Nejde to hned  
Pomalu  

Krůček po krůčku  
Jak čistá voda v potůčku  

Přes kameny 
Přes překážky  

Přes všechna možná úskalí  
Někdy se voda zakalí  

Až se vleje do velké řeky 
Co už je tu věky 

Voda plyne 
Tryská ze země  

Odkud se stále bere ?  
Proč nám ji země dává ?  

Kde ta voda spává ?  
Nespí, stále bdí  

Kdy už se konečně rozední ? 

Markéta Dohnalová 

Na konci posledního týdne měsíce dubna nás zastihla zpráva o nevratném 
odchodu pana Jana Klimeše. Návštěvník sdružení brněnských seniorů na uli-
ci Běhounská jej pravidelně nacházel hned u vchodu do této organizace, vždy 
ochotného poskytnout informace o všem potřebném. Společně s tehdejším 
předsedou Svazu důchodců panem Floriánem Břouškem pomáhali brněn-
ským seniorům dlouhodobě a celotýdenně nejen ve vlastním bytě Jana Kli-
meše u Fakultní dětské nemocnice, po získání potřebných prostor od Magis-
trátu města Brna na ulici Běhounská 17. 

 Je nemálo z nás, kteří bychom si měli vzít z obou zmíněných příklad z toho, 
jak svými radami a pomocí zůstávají natrvalo v naší paměti. V jejich odpočin-
ku budiž jim oběma země lehká!

                                                      Redakce BS

Historické prameny dokazují, že 14. 
května 1316 se v Praze jako třetí poto-
mek (po dcerách Markétě a Jitce) krá-
lovského páru Jana Lucemburského 
a  Elišky Přemyslovny narodil dědic 
české koruny. Při křtu dostal jmé-
no po  patronu české země Václavo-
vi. Po dobu sporů mezi rodiči a český-
mi pány žil v izolaci (Loket, Křivoklát). 
V roce 1323 ho otec poslal do Francie 
ke dvoru krále Karla Sličného a králov-
ny Marie Lucemburské (byla Václavo-
vou tetou), aby získal potřebné vzdělá-
ní, rozhled a dobré mravy. Při biřmo-
vání přijal jméno královského kmotra 
Karla. Po předem vyjednaném sňatku 
s  královou sestřenicí Blankou z  rodu 
Valois dostali novomanželé mnoho 
darů: zejména od  královského páru 
vzácné šperky s  drahokamy a  perla-

mi. Některé z  těchto drahých kame-
nů se dochovaly a  mnohé zdobí sva-
továclavskou korunu. Unikátní zlaté 
předměty tvoří část královského pokla-
du, střeženého za dob panovníka Kar-
la IV. na  Karlštejně. Po  dobu pobytu 
Karla ve  Francii a  v  podstatě po  celý 
život je s  českým princem spojováno 
jméno mimořádné osobnosti – Pier-
ra de Rosières, moudrého, ušlechti-
lého a  zbožného člověka, milovníka 
umění, univerzitního profesora teolo-
gie na pařížské Sorbonně, avignonské-
ho kardinála a později papeže Klimen-
ta VI. Byl jeho vzorem, rádcem a učite-
lem. Vedl ho ke  zbožnosti a  dodržo-
vání šlechtického mravního kodexu, 
ke  kterému patřila moudrost, uvážli-
vost, obezřetnost, ale také hrdost a sta-
tečnost. 

Papež Kliment VI., ve svaze podpo-
řit vládu Karla IV. v  českých zemích, 
povýšil pražské biskupství na  arcibis-
kupství (1344). Prvním pražským arci-
biskupem jmenoval Arnošta z  Pardu-

VZPOMÍNKA
NA NEZAPOMENUTELNÉHO

700. VÝROČÍ NAROZENÍ PANOVNÍKA KARLA IV.
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bic. Papež i arcibiskup připravili koru-
novaci Karla IV. českým králem (1347) 
a spoluvytvářeli Karlovu vizi konstituo-
vat z Prahy politické, duchovní a vzdě-
lanostní centrum českého království 
a celé říše římské. 

Karel IV. hodně cestoval po Evropě 
a měnil i místa pobytu rodiny. Po mat-
ce ambiciózní, po otci temperamentní 
a odvážný, dosáhl prvních úspěšných 
výsledků v diplomacii. Po smrti matky 
Elišky Přemyslovny navštívil její hrob 
ve  Zbraslavském klášteře. Po  jmeno-
vání markrabětem moravským se zno-
vu vrátil do  Čech, které našel zpus-
tošené a  zadlužené. Po  smrti svého 
otce Jana Lucemburského se ujal vlá-
dy a  začal s  přestavbou královského 
paláce na  Pražském hradě a  stavbou 
chrámu sv. Víta na základech baziliky 
a rotundy. Na pomoc si přizval nejlep-
ší stavitele, řemeslníky a umělce Evro-
py (Matyáš z  Arrasu, Petr Parléř aj.). 
V  rozestavěné katedrále sv. Víta byl 
korunován českým králem (1347).

Pro moudrost, jemnou a  obratnou 
diplomacii a bojovou odvahu se Karlu 
IV. za  jeho života dostalo mnoha oce-
nění a  uznání. Využíval svých znalos-
tí pěti jazyků i rodinných vazeb. Pyšnil 
se i dalšími tituly: král římský, lucem-
burský, král Lombardie, císař římský 
a císař říše římské. Karel IV. byl zname-
nitým zákonodárcem. Nejvýznamněj-
ším dokumentem byla Zlatá bula Kar-
lova /1356/, upravující státní pomě-
ry v  říši a  posilující postavení českých 
králů.

Aby posílil svou moc, podporoval 
těžbu zlata v  Pošumaví a  začal razit 
zlaté Karlovy dukáty, které byly nej-

cennějším platidlem v mezinárodním 
obchodu. 

Sám se čtyřikrát oženil, provdal 
výhodně šest svých dcer, domluvil 
sňatky svých synů – Václava IV., Zik-
munda a Jana Zhořeleckého. 

Po povodni dal na místě zničeného 
Juditina mostu postavit kamenný most 
Karlův (1347).

Karel IV. založil na  svou dobu vel-
mi moderní Nové Město pražské. 
Nebyl pouze stavitelem, urbanistou, 
ale i  estétem, který vybavoval nové 
stavby se smyslem pro krásu i praktič-
nost. Pokračoval v  přestavbě chrámu 
sv. Víta v gotickou katedrálu francouz-
ského typu.

Na  základě papežské buly zalo-
žil pražskou univerzitu (1348) a  udě-
lil jí svobodná, nezávislá vlastní práva 
a statuty.

Karlovou chloubou a srdeční záleži-
tostí byla stavba hradu Karlštejna s kap-
lí sv. Kříže, zdobenou deskovými obra-
zy Mistra Th eodorika. Panovník zde 
pracoval, odpočíval a v okolních lesích 
pořádal hony. Hrad  sloužil také jako 
pokladnice korunovačních klenotů.

Život Karlu IV. ztrpčovala čas-
tá bolestivá zranění, s  některými se 
dokázal vyrovnat, jiná byla fatální. 
Podle zkoumání kosterních ostatků 
prof. MUDr. Vlčkem, anatomem, a pří-
tomnými ortopedy, měl král mnoho-
četné vážné zlomeniny (včetně dvou 
krčních obratlů), které ho ochromi-
ly a  dlouhodobě připoutaly na  lůžko. 
Vedle toho ještě trpěl dnou, která dále 
ztížila jeho pohyblivost. Při posled-
ní návštěvě Francie v  lednu 1378 ces-
toval v nosítkách. Když si zlomil krček 
stehenní kosti, dostal zápal plic a  29. 

listopadu 1378 král Karel IV. umírá. 
Smutné je, že v druhé generaci od Kar-
la IV. vymřel rod Lucemburků po meči. 

Životu a  významu Karla IV. byla 
věnována řada publikací, odborných 
i  populárních. Za  mnohé připome-
nu knihu Jana Bauera: Karel IV. – Císař 
a  král, která vyšla k  jubileu panovní-
ka, dále premiéru fi lmu Hlas pro řím-
ského krále. Národní galerie v  rám-
ci největšího projektu 2016  připravila 
v  Jízdárně Pražského hradu výsta-
vu  věnovanou katedrále sv. Víta, nej-
významnější stavbě Karla IV., ve  Vla-
dislavském sále dvoutýdenní výstavu 
českých korunovačních klenotů a sérii 
dalších pěti výstav na  různých mís-
tech Hradu. Národní technické muze-
um připravilo výstavu Stavitelství doby 
Karla IV. Národní pokladnice vydala 
repliku Karlova zlatého dukátu, Pamět-
ní medaili Karla IV. a stříbrnou cihličku 
s portrétem Karla IV. z Votivního obra-
zu Jana Očka z  Vlašimi. Vyšla i  emise 
hradu Karlštejn a nová kolekce pamět-
ních medailí Karel IV. – Čech, který vlá-
dl Evropě. Dne 4. května 2016 vyšla 
pamětní poštovní známka s  Karlovým 
portrétem. Na Staroměstském náměstí 
se konal koncert k poctě Karla IV., kte-
rý doplnily i  fanfáry z věže Staroměst-
ské radnice a zvony Týnského chrámu.

Mimořádnou událostí meziná-
rodního významu bylo konání slav-
nostní bohoslužby za  vlast v  chrámu 
sv.Víta, kterou sloužil pražský arcibis-
kup Dominik Duka za  účasti nejvyš-
ších představitelů našeho státu, vede-
ní Karlovy univerzity a  představitelů 
jednotlivých církví působících na úze-
mí ČR a diplomatický sbor. Ze zahra-
ničních hostů byl přítomen apoštolský 
nuncius s poselstvím papeže Františka 
a  pozvaní zástupci starých panovnic-
kých rodů Evropy, spřízněných s  Kar-
lem IV. Čestnými zahraničními hosty 
byli i nejvyšší státní i církevní předsta-
vitelé Lucemburska. Hradní stráž při-
nesla před oltář svatováclavskou koru-
nu, obřadní meč a  zemský obřadní 
kříž. Bohoslužbu doprovázel smíšený 
pěvecký sbor česko-švýcarský, zazně-
ly úryvky Janáčkovy Gregoriánské mše 
a části skladeb Sergeje Rachmaninova.

Karel IV. nám zanechal i  přes cha-
otickou dobu středověku prosperující 
zemi se silnou kulturou a  vzděláním. 
Oslavy jubilea narození Otce  vlasti 
ozřejmily, v  čem jsou jeho myšlenky 
aktuální a proč musíme chránit kultur-
ní dědictví našich předků. 

V Brně dne 17. 5. 2016 
Jana VrabcováKarolinum

Dokončení ze str. 1.
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•  Členové Klubu seniorů v Komá-
rově nezahálejí a  zúčastňují se všech 
aktivit, co jim dovolí vlastní síly 
a  zdraví. Zahájili lednovým „Plesem 
 dů chodců“, pokračovali hned míst-
ním „Společenským plesem“ MČ 
Brno-jih a každý druhý čtvrtek v měsí-
ci se zúčastňují pravidelných tanečků 
na  Křenové. Navštěvují rovněž někte-
ré další kluby na jejich společenských 
akcích. V  měsíci dubnu navštívili ter-
mální lázně Dunajská Streda, pokračo-
vali návštěvou Ostravy, kde si prohlédli 
centrum města, vyhlídkovou věž i zoo-
logickou zahradu. Společně navštívi-
li i fi lm a  jejich zájmu neušly ani obě 
vily rodiny Löw-Beerů. Nezapomína-
jí ani na  návštěvy divadel, v  březnu 
absolvovali rovněž výstavu v Letohrád-
ku Mitrovských a koncem měsíce upá-
lili čarodějnice. V měsíci květnu absol-
vovali zájezd s  městskou organizací, 
v místním klubu oslavili Svátek matek, 
společně s  ostatními členkami MěO 
SDČR si jej připomněli i na Magistrá-
tu města Brna.

•  Klub důchodců v Žebětíně osla-
vil 20.výročí svého založení příjem-

ným posezením s  dobrým občerstve-
ním a pitím. K tomu jim zahrála kape-
la „Dolňáci“ a přišel je pozdravit i pan 
starosta. Jejich kulturní dění oživují 
i  takové akce, jako na  příklad výstava 
fotografi í a texty v kronikách.

•  Obřanský klub seniorů neza-
hálí a  rozvíjí svou bohatou činnost 
i  nadále. Připravil pestrý maškarní 
ples, pokračoval pochováváním basy, 
připomněl si dobu postní a pokračuje 
v  pravidelných narozeninových stře-
dách. Samozřejmě se nezapomnělo 
ani na veselou a bohatou velikonoč-
ní pomlázku. Pěkně a důstojně osla-
vili MDŽ vystoupením dětí s harmo-
nikou a zpěvem. Důstojně byl oslaven 
i Svátek matek opět s dětmi a pohoš-
těním.

•  Klub důchodců „Zetorák“ Brno 
se schází pravidelně dvakrát měsíč-
ně vždy v pondělí v Dělnickém domě 
v  Juliánově. Všichni členové klubu 
zde oslavují své narozeniny v  kruhu 
svých přátel. Čtvrtky jsou určeny pro-
cházkám po  okolí  Brna. Nezapomí-
nají ani na své dlouhodobě nemocné 

členy, navštěvují je doma, ale i v LDN 
a  v  domovech důchodců. Společně 
s partnery z OS KOVO Tarktory ZKL se 
uskutečňují setkání jubilantů. Výbor 
připravil i zájezdy, pravidelně se upra-
vují klubové informační panely. Juliá-
novský klub měl vždy bohatou a  růz-
norodou činnost, na ní se podílí řada 
obětavých členů.

•  Senioři v Černých Polích, Hu -
so vicích, na  Lesné, v  Soběšicích 
a  Zábrdovicích mají hned tři klu-
by, jejich činnost tomu také odpoví-
dá. Oslavují jubilea hned 38 devade-
sátiletých a  starších členů, 29 seni-
orů ve  věku nad 85 let. Nabídka klu-
bů je opravdu pestrá a bohatá, v čin-
nosti jde hlavně o pravidelné vycház-
ky do okolí a úterní přednášky v klu-
bovně. Ke  Svátku matek koncertova-
li studenti z  JAMU, promítali si zde 
obrázky z Nepálu a Indie, členové klu-
bu ukazovali  práce zhotovené z vos-
ku pomocí žehličky, naučili návštěv-
níky vyrobit z  papíru pěknou krabič-
ku nebo tašku.

Libuše Gottwaldová

ZE ŽIVOTA MÍSTNÍCH KLUBŮ

Členové Klubu seniorů v Komárově před radnicí města Ostravy 23. 4. 2016
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ŽÍT BRNO
Vážená paní Kudličková,  
posílám odpovědi na  Váš otevřený 

dopis. Pokud by něco nebylo jasné, vel-
mi ráda odpovědi doplním nebo upřes-
ním.
1.  Náš obecný postoj vystihuje násle-

dující předvolební heslo: 
http://www.zitbrno.cz/program/

chcu-vesele-seniory/
Daří se zpřístupňovat veřejný pro-

stor - odbornice na  bezbariérovost se 
bude od  nynějška vyjadřovat k  připra-
vovaným projektům, bude se účastnit 
kolaudací tak, aby veřejné stavby spl-
ňovaly nároky lidí se sníženou mobili-
tou, zhoršeným zrakem apod. Velkým 
tématem je prevence chudoby, kte-
rá se do  velké míry týká právě senio-
rů. Toto téma je součástí velkého pro-
jektu, na nějž bychom prostřednictvím 
Agentury pro sociální začleňování měli 
dostat několik set milionů korun.

Hledáme cesty, jak zlepšit komuni-
kaci s lidmi, kteří jsou v obtížných situ-
acích a mají omezené možnosti, jak se 
dobrat pomoci. Jde například o  peču-
jící osoby (je skvělé, že právě v  Brně 
vznikla Unie pečujících, která tuto 
téměř neviditelnou skupinu obyvatel 
sdružuje).  V  rámci kompetencí, které 
město má, hledáme způsob, jak infor-
movat seniory o jejich právech, o mož-

nostech příspěvků, o  nárocích na  péči 
- zdá se, že nejvhodnějším informač-
ním kanálem jsou praktičtí lékaři, ale 
na  druhou stranu nelze po  zdravotní-
cích vyžadovat plnohodnotnou sociál-
ní práci.

Jednou z  oblastí, kterou velmi pod-
porujeme, je domácí hospicová péče: 
současné medicinské možnosti spo-
lečně s dobrou sociální prací umožňu-
jí lidem strávit i poslední chvíle života 
doma.  

Bohužel vázne příprava koncep-
ce bydlení v Brně (která ovšem nespa-
dá do  naší gesce) - město Brno potře-
buje na  základě kvalitních dat zjistit, 
kolik bytů v jakých velikostech potřebu-
je mít ve své správě tak, aby byla dob-
rá prostupnost bydlení, aby se senioři 
mohli stěhovat do menších bytů v mís-
tě svého dosavadního bydliště, aby 
měli možnost získat byty uzpůsobené 
jejich potřebám - širší průchody, mad-
la, bezbariérový přístup apod. Dává-
me přednost neinstitucionální péči 
(péče v rámci rodiny, odlehčovací služ-
by, stacionáře atd.), případně začleňo-
vání domovů s  pečovatelskou službou 
a domovů důchodců do běžné zástavby 
tak, aby byl co nejvíce zachován kon-
takt seniorů s  veřejným životem a  aby 
nevznikala seniorská ghetta.

2. Sledujeme zejména sociální oblast - 

viz předchozí zmínka o  projektu soci-
ální inkluze. Dalšími prioritami jsou 
otevřená data, kvalita veřejného pro-
storu a  ovzduší (což souvisí s  dopra-
vou), tvorba územního plánu, podpo-
ra kultury a  tradic. Díky naší iniciativě 
se například podařilo dostat do  velmi 
nadějné fáze dlouho odkládané inves-
tiční projekty (Janáčkovo kulturní cent-
rum, fotbalový stadion Za Lužánkami). 

V JmK nepůsobíme.

3. Jak už jsem napsala výše: velkým 
úkolem je překonat propast mezi zdra-
votní a  sociální oblastí, najít způso-
by, jak se co nejlépe postarat o  senio-
ry, kteří už nemají dost sil opouštět své 
domovy a jsou odkázáni na pomoc blíz-
kých. Obsahuje to komplex problémů 
- od  depistáže přes odlehčovací služ-
by, sociální asistenci, kvalitní zdravot-
ní péči... až třeba po  zapojení dobro-
volníků. Jsme si vědomi toho, že ideální 
péče o seniory probíhá v rodinách, pro-
to považujeme za  důležité poskytnout 
rodinám oporu - informační i  praktic-
kou.  

4. Na  většinu těchto témat nedoká-
žu odpovědět za celou stranu, protože 
jsme o nich nediskutovali v reprezenta-
tivním složení. Berte to prosím tedy spí-
še jako odhad postojů, než jako kvanti-
tativní vyjádření názoru: 

Vážení čtenáři, 
otevíráme pro vás novou rubriku: Zeptali jsme se poli-

tiků. 
Všem politickým stranám jsme rozeslali níže uvedený 

dopis. 
První část došlých odpovědí vám nabízíme již v  tomto 

čísle. Další vám zprostředkujeme v  číslech následujících 
tak, abyste si mohli sami vytvořit názory na  svoje zvolené 
zástupce.

Otevřený dopis zastupitelům města Brna, Jihomoravské-
ho kraje, poslancům a senátorům PČR za Jihomoravský kraj 

Dobrý den, členové Svazu důchodců ČR v Brně a čtenáři 
našeho časopisu Brněnský senior se na nás obracejí s poža-
davkem více informovat o  aktuálních tématech týkající se 
města Brna a  Jihomoravského kraje. Jsou to senioři, kteří 
mají rozdílné politické názory. Sdílejí však spolu svoje posta-
vení v dnešní společnosti, radosti i starosti stáří. Zúčastňu-
jí se organizovaných společenských, kulturních a  sportov-
ních akcí. Mnozí z nich se dnes potýkají s nedostatkem pro-
středků nutných pro zajištění bydlení, léků, bojí se zdražo-
vání energií, tepla, vodného a stočného. V současné době je 
trápí i obavy o budoucnost svoji a svých blízkých. Zajímají 
se nejen o život v městě Brně, ale i o celospolečenská témata, 
která na svých setkáních živě diskutují. Je to početná skupina 

spoluobčanů, která očekává, že po celoživotní práci pro spo-
lečnost si zaslouží pozornost svých zvolených politiků. 

Proto se redakce Brněnského seniora rozhodla otevřít 
v každém čísle BS rubriku „Zeptali jsme se politiků.“ 

Nabízíme tak všem politickým stranám možnost se 
v našem časopisu vyjadřovat. 

Pro začátek nabízíme okruh otázek, které naše čtenáře 
zajímají nejvíce. 

1.  Co měla vaše strana v komunálním volebním progra-
mu ve vztahu k seniorům a jak se vám daří váš volební 
program plnit? 

2.  Jaké priority sleduje vaše strana při tvorbě rozpočtu 
města Brna, JmK ? 

3.  Čím by chtěla vaše strana do budoucna přispět k zlep-
šení postavení  seniorů ? 

4.  Jak se staví vaše strana k  celostátním tématům, kte-
ré zajímají většinu společnosti, jako je migrace, účast 
nebo neúčast v  EU, NATO, povinná vojenská služba, 
církevní restituce, připojení se ke smlouvě TTIP a jiná. 

Vaše odpovědi rádi našim čtenářům zprostředkujeme ! 
V Brně 12. 4. 2016 Za SD ČR v Brně, Běhounská 17

 Mgr. Alena Kudličková, předsedkyně 

Svoje odpovědi zasílejte na  e-mailovou adresu: svaz.
duchodcu.brno@seznam.cz 

Zeptali jsme se politiků...
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Migrace - Máme za  to, že je naší 
povinností postarat se o  lidi v  nouzi. 
Jsme bohatý a  sebevědomý stát, navíc 
s bolestnou migrační historií: z Česko-
slovenska byly vyhnány (a zavražděny) 
desítky tisíc židů, tisíce Romů, miliony 
Němců, a v letech 1948 a 1968 i statisí-
ce Čechů. Projevit lidskost je podle nás 
daleko přínosnější než podléhat stra-
chu z imaginárních hrozeb. Jasně jsme 
to vyjádřili i loňským Rokem smíření.

EU, NATO - rozhodně ano, odchod 
z těchto struktur by nás velmi oslabil 

Povinná voj. služba - ne 
Církevní restituce - nedokážu 

odpovědět 
TTIP - v této podobě ne

S přátelským pozdravem
Barbora Antonová

předsedkyně Žít Brno
732 632 019

STRANA ZELENÝCH
1. Důležitým úspěchem brněnských 

zelených je, že jsme prosadili od letoš-
ního roku pro všechny seniory sníže-
ní poplatku za  odpad. Místo 670 Kč, 
na  které poplatek zdražilo předchozí 
vedení města, zaplatí senioři od  letoš-
ka opět původních 500 korun za  rok. 
Zároveň jsme zavedli projekt Druhý 
život, který omezí zbytečné vyhazová-
ní funkčních věcí. Všechno, co by ještě 
mohlo sloužit někomu jinému – drob-
ný nábytek, nádobí, knížky, hračky, 
sportovní potřeby apod., můžete nyní 
na  sběrných dvorech odložit v  sek-
ci Druhý život a  jiní lidé si tyto věci 
budou moci za  symbolický příspěvek 
vzít a používat. Výtěžek sbírky poputu-
je na projekt Květiny pro Brno, v rámci 
kterého pracovníci Veřejné zeleně vysá-
zí v ulicích další květinové záhony.

Podporujeme také poskytování asis-
tenčních služeb pro seniory i výstavbu 
domů s pečovatelskou službou.  Velmi 
dbáme na to, aby postavené domy pro 
seniory byly kvalitní, nízkoenergetické. 
Jedině tak lze zajistit, že senioři v zimě 
nebudou platit zbytečně vysoké účty 
za teplo a v horkém létě se byty nebu-
dou zbytečně přehřívat. 

Městskou hromadnou dopravu 
zdarma pro seniory prosadila Stra-
na zelených již v  předminulém voleb-
ním období. Nyní bojujeme za zvýšení 
počtu bezbariérových tramvají, auto-
busů a  trolejbusů. Při rekonstrukci 
zastávek i  chodníků prosazujeme, aby 
normou byl snížený vstup tak, aby se 
bez problémů nastupovalo všem.  

Z volebního programu se nám poda-

řilo splnit i  další věc: otevřít městský 
grantový program na  podporu aktivit 
pro seniory. Díky němu mohou organi-
zátoři akcí pro seniory žádat o pravidel-
nou fi nanční podporu od města. 

Za velice důležité považujeme vytvá-
ření nabídky pro zapojování senio-
rů do  dění v  městských částech. Tam, 
kde mají zelení své starostky (Jund-
rov, Komín, Nový Lískovec), jsou běžná 
mezigenerační setkávání. Organizu-
jeme také nabídky babičkám a  dědeč-
kům k pravidelnému čtení dětem a tato 
aktivita začíná mít velice pozitivní 
ohlas.

Neopomenutelnou součástí poli-
tického programu zelených v  Brně je 
i záchrana hlavního vlakového nádraží 
v jeho výhodné poloze v centru města. 
Prosazujeme jeho důkladnou moder-
nizaci, aby se stalo důstojnou branou 
do města. Trváme však na tom, že jeho 
poloha v centru je výhodná pro cestu-
jící i město Brno. Nádraží v centru má 
mnoho evropských měst a  nikde ho 
nechtějí dobrovolně odsouvat pryč. 
Také Brno by mělo na  této historické 
výhodě stavět svou budoucnost. 

2. Prioritou Strany zelených je udr-
žitelný rozvoj města – vytváření příjem-
ného a  zdravého prostředí pro život 
s  množstvím parků a  zeleně v  ulicích, 
ale také s kvalitními službami pro obča-
ny za rozumnou cenu.   

Prosazujeme snížení ceny ročních 
předplatních jízdenek na MHD, snižo-
vání cen tepla i  nezdražování poplat-
ku za  komunální odpad. Prosazuje-
me sociálně citlivou výši nájemného 
v  obecních bytech, ale také investice 
do  pohodlnější a  rychlejší MHD nebo 
lepší péči o čistotu ovzduší či úklid ulic.  

Podporujeme také projekty, kte-
ré usnadní život seniorům. V  součas-
nosti například vznik projektu Senior 
bus, který zajišťuje dopravu seniorům 
na  úřady či za  zdravotním vyšetřením 
přímo od domu.

Dbáme také na  podporu místních 
občanských a  kulturních spolků, kte-
ré podporují uchování místních tradic, 
pečují o veřejná prostranství nebo orga-
nizují zábavu a kulturní aktivity v měst-
ských částech (letos například vznikl 
v  rozpočtu fond na  podporu krojova-
ných hodů a místních slavností v MČ). 

3. Zelení se dlouhodobě zasazu-
jí především o to, aby senioři nezůstá-
vali stranou zájmu společnosti: podpo-
rujeme zapojování seniorů do  komu-
nitních aktivit, podporujeme zlepšová-
ní poskytovaných služeb. Hlavně však 

považujeme za  zásadní, aby všechny 
důležité služby byly pro seniory ceno-
vě dostupné. To je podstatou zajištění 
důstojných podmínek pro život senio-
rů.   

4. Zelení dlouhodobě usilují o  udr-
žitelný rozvoj a  spravedlivou společ-
nost, která bude pečovat o  zajištění 
důstojných podmínek pro život všech. 
Důležitým předpokladem je pak samo-
zřejmě také udržení života v míru. 

Aktuálně nás hodně trápí například 
snahy o  prosazení smlouvy TTIP, kte-
rá hrozí jak omezením sociálních stan-
dardů dosažených v  Evropě, tak ome-
zením práv spotřebitelů na  kvalitu 
a zdravotní nezávadnost výrobků. Proti 
takovým snahám budeme určitě vystu-
povat.

Mgr. Martin Ander, Ph.D,
předseda SZ Brno

KDU-ČSL
1. V  Brně žije několik tisíc lidí 

v  důchodovém věku a  právě stá-
ří s sebou nese i jisté zátěže a zdravot-
ní problémy. Téměř každého seniora 
trápí docházkové vzdálenosti a  strach 
o  vlastní bezpečnost. Proto jsme se 
snažili v  rámci našeho programu pro-
sadit tzv. Senior bus. A  to se nám 
povedlo. Novou službu pro seniory nad 
70 let a  zdravotně postižené s  trvalým 
bydlištěm v  Brně nabídne od  června 
Dopravní podnik města Brna (DPMB). 
Na žádost Odboru sociální péče MMB 
začne fungovat na  území Brna Seni-
or bus, který dopraví seniory či držitele 
průkazu ZTP a ZTP/P k lékaři, na úřad 
nebo za  službami. Město, které bude 
hradit náklady na provoz, se tak postará 
o převoz klientů speciálně upravenými 
automobily tzv. „od  dveří ke  dveřím“. 
Služba se bude objednávat telefonicky 
nebo e-mailem u dispečera DPMB nej-
později do 20 hodin předchozího dne. 
Poskytována bude v rámci zón 100+101 
a  do  vzdálenosti maximálně 10 km 
mimo tyto zóny – ve  všední dny od  6 
do  22 hodin, o  víkendech od  8 do  22 
hodin. Cena by měla činit 50 Kč za jíz-
du, doprava mimo zóny bude podle 
tarifu 11 Kč za  kilometr. Doprovod má 
jízdu zdarma. 

2. Nejdůležitější je, aby byl rozpočet 
města Brna postaven na funkční ekono-
mice, a pro občany to tím pádem zna-
mená, že se nebude zdražovat a město 
bude mít své fi rmy a příspěvkové orga-
nizace pod kontrolou. V  praxi to tedy 
znamená, že nechceme holding, ale 

Dokončení na str. 6.
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prosazujeme koncernové řízení fi rem, 
zrušení představenstev a  řízení mana-
gementem pod dohledem správních 
rad. A  proč? Jsou dva důvody: Proto-
že pokud budeme prosazovat komer-
cializaci a  ziskovost městských fi rem, 
pak to pocítí občan v  tom, že za  služ-
by jako je teplo, voda nebo komunál-
ní odpad, zaplatí mnohem více, jed-
noduše řečeno – bude se zdražovat. 
A zisk z takto řízených městských fi rem 
se rozdělí jen mezi vyvolené, vznikla by 
nám tu tak vláda jednoho muže, bez 
toho, že bychom měli nad vším kont-
rolu. Nejsme ochotni postupovat meto-
dou pokus – omyl. Pokud nám dal volič 
svůj hlas, musíme dodržet to, že maje-
tek všech Brňanů v hodnotě 11 mld. Kč 
nebude rozkraden. 

3. Těch věcí, které se snažíme udělat 
je celá řada. Myslím si, že velký úspěch 
má Senior Pas, který umožňuje senio-
rům výrazné nákupy se slevou a pocho-
pitelně i  levnější vstupné na  kulturní 
a další akce. Podle posledních údajů je 
držiteli těchto pasů téměř 124 tisíc oby-
vatel jižní Moravy. Je to nárůst o 10 tisíc 
oproti roku 2015. Pro lidi v důchodovém 
věku fungují také takzvané Senior poin-
ty, tedy místa, kde mohou využít napří-
klad právní a  spotřebitelskou poradnu 
nebo pracovat na počítači s internetem. 
Na  celé jižní Moravě je jich jedenáct, 
z toho šest v Brně. A rozhodně budeme 
prosazovat, aby jich tu bylo ještě více. 
Zásadní otázkou je pro důchodce také 
bydlení, je potřeba nabídnout těmto 
lidem možnosti, jak si udržet standard 
a přitom neplatit vysoký nájem za  byd-
lení. Řešením jsou např. malometrážní 
byty nebo prostupné bydlení, které již 
postupně realizujeme.

4. Těch celostátních otázek je z vaší 
strany celá řada. Dovolím si odpově-
dět na otázku imigrace, která je teď nej-
více aktuální. Odmítáme povinné kvóty 
a  prosazujeme řešení imigrace, pokud 
možno mimo hranice EU.  KDU-ČSL 
opakovaně požaduje navýšení naší 
pomoci pro uprchlické tábory v  regio-
nech bojů, abychom lidem v nich zajis-
tili důstojné podmínky, což je neje-
fektivnější způsob jak zabránit, aby se 
vydávali na pochod do Evropy. KDU-Č-
SL důsledně rozlišuje mezi ekonomic-
kými migranty a  válečnými uprchlí-
ky. Ty první musíme rychle vracet zpět. 
Těm druhým jsme povinni pomoci, 
pokud budou o naši pomoc stát (o což 
zatím drtivá většina z  nich nestojí). 
K pomoci nás zavazují nejen ženevské 

konvence a naše zákony, ale i křesťan-
ská solidarita a obecně lidskost.Statisí-
ce zoufalých lidí, kteří nemají co ztratit, 
nezastaví ani zavřená hranice a ostna-
tý drát. Musíme hledat společné řeše-
ní v  rámci EU. Přičemž KDU-ČSL kla-
de důraz na to, aby Evropská unie lépe 
bránila své vnější hranice, aby se urych-
lil proces vracení ekonomických mig-
rantů, aby se bojovalo s  pašeráky lidí 
a  zejména aby se EU podílela na  sta-
bilizaci a  pomoci v  regionech, odkud 
pocházejí uprchlíci. Zároveň trváme 
na  tom, aby si každá země EU mohla 
svobodně zvolit svou vlastní imigrační 
politiku. 

Ing. Klára Liptáková

STRANA PRÁV OBČANŮ 
Na Stranu Práv Občanů byly vznese-

ny dotazy k politickému postoji a otáz-
ky k dění v ČR pro čtenáře Brněnského 
senioru. Jelikož SPO - dříve Zemanov-
ci jsou stranou, která hájí zájmy všech 
občanů naší země, jsou i témata, která 
zajímají seniory pro nás velice důležitá.

1. SPO není v  zastupitelstvu žád-
né městské brněnské části, proto není 
schopna v současné době ovlivnit fun-
gování MČ, přesto se seniory dlouhodo-
bě spolupracujeme při různých akcích, 
hovoříme o jejich problémech a snaží-
me se prosazovat sociální část voleb-
ního programu jako například dorov-
nání penzí starodůchodcům, o  kte-
rém ve  svém vánočním projevu hovo-
řil i  prezident republiky Miloš Zeman, 
který je naším čestným předsedou, pro-
sazujeme lepší postavení seniorů v naší 
společnosti a větší kontrolu nad sociál-
ními službami, které využívají zejména 
handicapovaní občané a senioři.

2. Do  krajských voleb zbývá něko-
lik měsíců a  SPO neslibuje voličům 
nemožné nebo dokonce zázraky, ale 
jistě je prioritou zlepšení dopravy, aby 
nedocházelo k  jejím kolapsům, které 
zejména obyvatelé Brna dobře znají, 
protože dostupnost a  bezproblémové 
fungování MHD a spojů v JMK, na kte-
rých jsou většinou senioři závislí je 
nadmíru důležitá, dále podpora a osvě-
ta ve  všech směrech, tady konkrét-
ně dostupnost informací, které vedou 
k  zjednodušení života seniorů a  ne 
k zbytečným komplikacím jako je tomu 
doposud. Vždyť i  úředníci by si měli 
konečně uvědomit, že oni jsou zde pro 
občany a nikoli naopak.

3. Postavení seniorů v  naší společ-
nosti není až tak legislativní záležitos-

tí, ale je to způsob myšlení, komunika-
ce a  lidskosti, které se již před mnoha 
lety začaly vytrácet. Modelem rodiny 
není vícegenerační soužití a  to je vel-
ká škoda, protože úcta ke  stáří začíná 
právě v rodině. Vždyť místo třiceti dru-
hů pečiva v  supermarketech,  na  které 
senioři díky nízkým důchodům a vyso-
kým nákladům na  bydlení, léky a  dal-
ším nutným výdajům nemají prostřed-
ky, by stačila pomoc při nastupování 
do MHD, s taškou do schodů, milé slo-
vo a úsměv.

4. Migrace je ve společnosti odjakži-
va, ale co se nyní děje s přirozenou mig-
rací nemá nic společného. Když mla-
dí muži plní síly mnohdy dobře fi nanč-
ně zabezpečení opouští svoji zemi mís-
to aby ji bránili, převaděčům „kvete živ-
nost“ a  kladou si podmínky o  cílové 
zemi je migrace uměle vytvořená a musí 
se zastavit. Česká republika každý rok 
poskytne azyl několika stovkám migran-
tů, ale jakékoliv kvóty ze strany EU jsou 
pro nás nepřijatelné. Jednoduše islami-
zaci Evropy říkáme jasné NE. O  člen-
ství v EU rozhodli v referendu roku 2004 
sami občané a pokud EU nesplňuje oče-
kávání, je možné dát znovu občanům 
možnost se v  referendu vyjádřit. Zru-
šení základní vojenské služby bylo vel-
kou chybou a  i  když naše profesionál-
ní armáda je na výborné odborné úrov-
ni jak se ukazuje počty profesionálních 
vojáků nestačí, a  proto je alespoň čás-
tečné řešení v aktivních zálohách. Člen-
ství v  NATO je  za  této situace  jediným 
možným řešením. Proti církevním resti-
tucím jsme jako strana bojovali od prvo-
počátku, vždyť všechny nároky na  vrá-
cení majetku nejsou oprávněné a teprve 
čas ukáže, jak s nimi církev naloží. Cír-
kevní restituce v  takovém rozsahu byla 
další nevratnou chybou.

Připojení ke  smlouvě TTIP (trans-
atlantické obchodní a  investiční part-
nerství) nemůžeme nazvat jinak než 
neprůhlednou polodohodou, kdy by 
do Evropy směrovaly americké produk-
ty mnohdy zdraví škodlivé a otevřela by 
se nekontrolovatelná pravomoc mimo 
legislativu jednotlivých států, tudíž 
opět jasné NE.

Tato i  další témata jsou otázkou 
dlouhých diskuzí a  věříme, že bude-
me mít ještě další příležitost našim 
seniorům odpovědět na  to, co je zají-
má a seznámit je se směrem, kterým se 
Strana Práv Občanů dlouhodobě ubírá 
ve prospěch občanů naší země.

Jana Fialová, 
místopředseda KV SPO 

Dokončení ze str. 5.
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Taková běžná věc, nákup u  řezní-
ka, pár deka šunky, a  vyvolá ve  mně 
vzpomínky, které byly už dávno zapo-
menuté.

Je po válce, válku jsme přežili, zase 
jsme všichni tři, ale přišly staros-
ti běžné, i  když tehdy existenční. Co 
budeme jíst? Rodina na  vsi nemůže 
zásobovat celé široké příbuzenstvo

Je mi sedm let a maminka mě veze 
k  babičce, abych aspoň já byla jakž-
takž zajištěna. Babička má slepice, 
budou tedy vajíčka, i mouka a bram-
bory a možná i kozí mléko. Fuj!

Ale jak to souvisí s řezníkem a šun-
kou? Hned to vysvětlím. Cesta vlakem 
je dlouhá. Brno, Pardubice, Hradec 
Králové a  konečně Jičín, můj oprav-
du Český ráj. V „dřevěném“ kupé vla-
ku s  námi sedí mladá maminka se 
dvěma dětmi. Po  chvíli cesty máme 
všichni hlad, to patří k  cestování 
s  dětmi. Já dostanu chleba s  povid-
lím a ty dvě děti každé krajíček suché-
ho chleba a kolečko toho nejlevnější-
ho měkkého salámu „brňáku“. Jedno 
kolečko k suchému chlebu. „Mamin-
ko, to je málo!“ „Musí ti to stačit, 
kousni si chleba a  ten salám jenom 
olízni, vydrží ti k celému krajíci.“ Ach, 

jak jsem těm dětem záviděla to koleč-
ko salámu. Já jsem měla jen chle-
ba s povidlím. Tak to je ta souvislost 
s řezníkem a šunkou. Při té vzpomín-
ce jsem si koupila aspoň 5 dkg jaké-
hosi měkkého salámu. Ach, jak mi 
chutnal.

Reakce dětí jsou opravdu zvlášt-
ní. Jistě by se paní Božena Němco-
vá podivila, proč jsem po  přečtení 
knížky „V  zámku a  v  podzámčí“ tuto 
okamžitě založila někam, kde ji ani 
po letech nemohu najít. 

Paní Božena v krutém kontrastu líčí 
osudy panského psíka Žolínka, krás-
ného, bílého, voňavého, masíčkem 
krmeného, paní hraběnkou milova-
ného a kojence Josífka, usmrkaného, 
rachitického, nemocného, hladové-
ho a  ubrečeného, sice také mamin-
kou milovaného, ale jeho vady až 
naturalisticky popisované vyvolávají 
v dětské duši spíše odpor než soucit, 
aspoň v  té mé dětské duši určitě to 
tak bylo. Oba nakonec umřou. Žolí-
nek i  Josífek. Žolínka jsem upřím-
ně oplakala, Josífek mě vůbec nedo-
jímal. Takové byla má bezprostřed-
ní reakce. To by se paní Božena divi-
la! Teprve ve škole nám paní učitelka 

vysvětlila, co paní spisovatelka chtěla 
svou knížkou sdělit.

Tak, takové vzpomínky ve  mně 
vyvolalo kolečko měkkého salámu.

Děti vnímají jinak než dospělí, 
proto pozor při výběru školní povin-
né četby. 

Milena Leichmannová

Vážení cestující,
Dopravní podnik města Brna, a.s., 

ve  spolupráci s  Odborem sociální 
péče Magistrátu města Brna připra-
vil nový typ dopravní služby „SENI-
OR BUS“ určené pro držitele průka-
zů ZTP, ZTP/P a  seniory starší 70 let 
s trvalým bydlištěm ve městě Brně.

Provoz bude zahájen od 1. 6. 2016.

Jak je možné si službu už nyní 
objednat?

Minimálně den před plánova-
nou cestou (např. k  lékaři, do  obcho-
du, za kulturou) ve všední den od 7:00 
do  15:00 hodin zavoláte na  telefonní 
čís lo:

731  518  348 (hluchoněmí mohou 
poslat SMS zprávu)

Operátor při příjmu Vašeho poža-
davku bude požadovat tyto údaje:
• Datum a čas požadované jízdy
• Místo nástupu
• Místo výstupu
• Jméno a příjmení
•  Datum narození nebo č. průkazu 

ZTP či ZTP/P (vozíčkář, nevidomý, 
chodící apod.)

•  Jméno a  příjmení případného 
nezbytného doprovodu

•  Telefonní číslo, kde jste k zastižení

Důležité informace:
• J ízda je vykonávaná takřka od dveří 

ke dveřím

•  Jízda je zpoplatněna částkou 50 Kč 
(nezbytný doprovod zdarma)

•  Přeprava 1 vozíčkáře i  na  elektric-
kém vozíku bez řídítek je možná

• Přeprava psa je možná
•  Jízdy budou realizovány pouze 

ve  městě Brně, mimo Brno se tato 
služba neposkytuje

Děkujeme za  shovívavost při zavá-
dění nové služby.

Velkolepý moment seniora

Sebedůležitý mladík jdoucí po plá-
ži sám od  sebe začne vysvětlovat 
staršímu občanovi odpočívajícímu 
na  schodech, proč nedokáže star-
ší generace pochopit mladou: „Vy jste 
vyrostli v jiném světě, všeobecně vzato, 
ve velmi primitivním světě“, řekl mla-
dík dost nahlas, aby ho všichni okolo 
slyšeli. „Mladí lidé dnes vyrostli s tele-
vizí, tryskáčema, cestováním ve  ves-
míru, člověkem chodícím po  Měsí-
ci. My máme atomovou energii, lodě, 
mobily, počítače s  rychlostí světla... 
a mnohé další. 

Po chvíli ticha starý občan odpově-
děl takto: „Máš pravdu synu. My jsme 
neměli tyto věci, když jsme byli mla-
dí... tak jsme je vymysleli. No, a  teď 
ty arogantní mladé hovado řekni, co 
ty děláš pro následující generaci?“ 
Zazněl obrovský potlesk.

TROCHU NOSTALGIE NIKOHO NEZABIJE

NOVÝ TYP DOPRAVNÍ SLUŽBY



4. 7.  nádraží Královo Pole, auto-
bus č. 43 - Soběšice - Klarisky, 
směr Vranov  na  konci 
Soběšic odbočit vpravo, lesní 
cesta Malinová - Bílovice 

11. 7.  Mendlovo náměstí - autobus 
č. 52 - zastávka Kohoutovi-
ce - hájenka - do  obory dolů 
pomník Sovětských letců - 
divočáci - údolí oddechu - 
kamenolom   

18. 7.  sraz Přístaviště - Rakovec - 
Kozí horka - přístav U  kotvy 
a zpět 

25. 7.  sraz konečná trolejbus č. 36 
- Komín - jít přes pole pod 
Palacký vrch - odbočit vlevo 
směr medlánecké letiště hos-
poda U  vrtule - Medlánky - 
autobus č. 41

  1. 8.  Štefánikova čtvrť - autobus 57 
- Útěchov rozcestí - směr Oře-
šín

  8. 8.  Mendlovo náměstí - auto-
bus 52, výstup Kohoutovice 
hájenka  - do  obory směr 
Hobrtenka - odbočit vpravo, 
u obrázku odbočit vlevo - Jun-
drov - konečná autobusu č. 67

15. 8.  Stará osada - autobus č. 58 
- konečná zastávka, kolem 
hřbitova do  Mariánského 
údolí 

22. 8.  Mendlovo náměstí - trolejbus 
č. 37 - Kohoutovice, Jírovco-
va kolem pomníku nadučite-
le Bašného - Bosonohy

29. 8.  Stará osada - autobus č. 78 V. 
K. zastávka Podbělová - Ress-
lův pomník - Bílovice

Vycházky v červenci

a srpnu
 každé pondělí  sraz kolem 8.45 hod. 

PRÁVNÍ PORADANA
V  červenci a  srpnu  bude   práv-

ní poradna uzavřena, činnost obno-
ví 6. 9. 2016 od 9.00 do 13.00 hodin. 
Dále bude otevřena každé sudé úterý.

UPOZORNĚNÍ
 V červenci a srpnu bude sekretari-

át Svazu důchodců ČR MěO Brno ote-
vřen pouze ve středu od 9.00 do 13.00 
hodin. 
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INFORMACE
K ZÁJEZDŮM

ZÁŘÍ:

Zájezd Kunětická hora – Lázně Boh-

daneč – Kladruby

Koná se 15. 9. 2016.
Cena zájezdu: 550 Kč.
Odjezd: v 7.30 hod. od Bohémy.

SPOLEČENSKÁ SETKÁNÍ
Termíny společenských setkání 

v přírodě - Brno-Jundrov - červenec 
14. 7. 2016 od  15.00 hodin, srpen 
18. 8. 2016 od 15.00 hodin.

Těšíme se na Vaši účast!

Fotografiemi se vracíme k  Setkání

tří generací s MěO Strany zelených 

dne 19. 5. 2016 v Brně-Jundrově

DALŠÍ ČÍSLO VYJDE V SRPNU 2016


