
Brněnský senior vychází
za finanční podpory

statutárního města Brna

Když rozkvetou šeříky, je jaro 
v  plném proudu. Ulice a  restaurač-
ní zahrádky našeho města oživly mla-
dými i staršími. Dětská hřiště se zapl-
nila dětmi s  lopatečkami a  bábovič-
kami, starší děti soupeří při sportov-
ních utkáních. Zvláště po  zmrzlých 
mužích jsme mohli sledovat v  měst-
ské hromadné dopravě muže i  ženy 
s  předpěstovanými rostlinami urče-
nými k  výsadbě. Zahrádky se zaplnily 
pilně pracujícími lidmi. Záliba, zdra-
vý pohyb a užitek z vlastní práce, to je 
to, co mnoha lidem přináší uspokoje-
ní. Záliby jsou různorodé. Mnozí krou-
tí nad činnostmi jiných hlavou a sami 
nasedají třeba na  bicykly a  projíždějí 
naší krásnou krajinou. Další využívají 
ke stejnému účelu čtyř kol s více koňmi 
pod kapotou. Pořádají se různé kultur-
ní akce v ulicích. Součástí měsíce květ-
na byly i  oslavy Svátku práce a  vzpo-
mínkové akce k  ukončení II. světo-
vé války. Války, která přinesla smrt 70 
milionům lidí. Vzpomínky na  smut-
né události vždy zamrazí svou kru-
tostí, které přinášejí. A  lidé si upřím-
ně přejí:“Nikdy více!“ Snad stejný 
záměr měli i  ti, kteří nechali nainsta-
lovat na  Komenského náměstí „růžo-
vý tank“ našich osvoboditelů. Jak jsou 
různorodé naše záliby, tak různoro-
dé jsou i naše pohledy a názory na lid-
ské konání. Setkali jsme se i  s  nevolí 
starých pamětníků s výstavbou make-
ty Německého domu na  Moravském 
náměstí. Ptají se: „Je to nutné připomí-
nat? Nebylo by vhodnější ty prostřed-

ky kolem jednoho milionu dát na něco 
užitečnějšího?“

A jak jsou různorodé záliby a zájmy 
lidí, tak jsou různorodé zájmy a záliby 
našich politiků. S přicházejícím létem 
se však zdá, že největší zálibu mají 
v  hašteření, osočování a  rozdělová-
ní společnosti. Předvolební boj začal. 
Pryč jsou asi doby nazývané „okurková 
sezóna.“ Vzpomínáte? V době dovole-
ných a letních veder nás tisk překvapo-
val neskutečnými událostmi. Ať už to 
byly nevysvětlitelné kruhy v obilí, léta-
jící UFO, nebo znovu o sobě dala vědět 
Lochneska… Při posezení na  zahra-
dě, na chatách nebo u vody to bývaly 
pře o tom, zdali a čemu lze věřit. Čemu 
lze věřit a  čemu už ne našim politi-
kům, o  tom to je v  dnešních dnech. 
Našim zahrádkářům však lze věřit bez 
výhrad. Pracují pro sebe a  svoji rodi-
nu, aby z toho měla užitek. Naši politi-
ci by si z nich měli vzít příklad! Dosta-
li důvěru občanů, aby řídili stát k užit-
ku všech. A tak přejeme našim země-
dělcům a  zahrádkářům dobrou úro-
du a  našim politikům popřejme více 
zdravého rozumu. Vám, našim milým 
čtenářům, přejeme pěkné léto, přá-
telská setkávání při opékání špekáčků 
a akcích Svazu důchodců. Všem přeje-
me, aby svět byl v pořádku!
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Marná přání

Chtěl bych ti napsat krásnou báseň, 
vložit do ní svá vyznání, 
která by zněla jako píseň, 
co smutek z mysli vyhání. 

Chtěl bych rozeznít všechny zvony, 
jichž tóny k tobě doletí, 
ozdobí tě jako zlaté spony, 
jež ukryjí tě v objetí. 

Chtěl bych, a to mi musíš věřit, 
podělit se o lásku svou, 
poslat kus srdce, když se šeří 
a já jsem svírán samotou. 

Proč k tobě nikdy nedoletí, 
čím srdce mé tak přetéká, 
nejsme již dávno malé děti, 
přesto nás smutek vyleká. 

Já totiž nevím, 
kde se skrýváš, 
zda vůbec někdy poznám tě, 
ty přesto ze mě hříchy snímáš 
a chováš se tak přesvatě. 

Vysnít si lásku není špatné, 
špatné je nemít lidi rád, 
však smutek zůstal, málo platné,
ten není dobrý kamarád. 

Zdeněk Kratochvíl

NA OBZORU ROZMARNÉ LÉTO? 



Jako každoročně, pravidelně dva-
krát ročně, blahopřeje výbor členům 
naší organizace, kteří se v  probíhají-
cím půlroce dožívají 70, 75, 80 a 85 let, 

po devadesátce pak každý rok. Letos se 
na takovéto oslavě sešlo 18. května čtyři-
cet dva jubilantů. Při setkání byli sezná-
meni s  akcemi, které proběhly a  kte-

ré nás čekají do konce roku, zazpívali si 
a zatančili při živé hudbě. Každý oslave-
nec dostal blahopřání a malé pohoštění.

Výbor MěO SDČR Brno-město

SENIOR str. 2

POSTŘEHY ZE STUDIA SENIORŮ UNIVERZITY TŘETÍHO VĚKU
(Pokračování z minulého čísla) 

Zajímavé bylo sledování oblíbe-
nosti kurzů na  jednotlivých vysokých 
školách. Senioři uvádějí témata, kte-
rá přinášejí nové informace o  histo-
rii Brna a  jižní Moravy, na  VUT mají 
senioři soustavný  zájem o kurz komu-
nikace a  rétoriky, z  exkurzí se nejvíce 
zajímají o  prohlídku Jaderné elektrár-
ny v Dukovanech, na Univerzitě vete-
rinární a  farmaceutické je po  něko-
lik roků největší zájem o  kurz zdravé 
výživy a exkurzi do Kuksu s prohlídkou 
botanické zahrady a  původní barok-
ní lékárny. Podle autorky výzkumu  
je bezesporu největší zájem seniorů 
o studium na obou fakultách (divadel-
ní a hudební) JAMU. Vzhledem k ome-
zeným prostorám (zejména fakulty 
hudební), specifi čnosti přípravy mla-
dých talentovaných umělců a  atrak-
tivnosti nabízeného programu kurzů 
U3V JAMU, může být přijato do jedno-
ho dvousemestrálního kurzu HF JAMU 
maximálně 40 uchazečů, na  DIF dva-
krát více. Vedení této vysoké umělecké 
školy zdvojnásobilo výuku u  tří kurzů 
pro 2 skupiny seniorů, i když si tím při-
dělalo starosti. Mladí umělci musí vyu-
žívat ke studiu hry na nástroje i volné 
prostory na  chodbách. Vedení fakul-
ty navíc projevuje mimořádnou vstříc-
nost a  důvěru, když umožňuje senio-

rům volný pohyb v prostorách a učeb-
nách, kde se nacházejí vzácné hudeb-
ní nástroje nepředstavitelné hodnoty. 
Proč je tak velký zájem o studium seni-
orů na JAMU? Senioři čekají i několik 
let, než budou přijati. Senioři, jejichž 
život je spjat s  hudbou, touží osob-
ně se setkat s koncertními mistry, kte-
ří na  JAMU přednášejí, chtějí poznat 
vzácné hudební nástroje včetně histo-
rických. V  neposlední řadě se všichni 
senioři těší na produkci živé hudby (je 
součástí téměř každé výukové hodiny 
kurzu U3V) v podání pedagoga, poslu-
chače JAMU nebo hostujícího kon-
certního mistra. 

Všichni, kteří navštěvují páteč-
ní výuku U3V na HF JAMU v letošním 
roce 2016/2017 shodně uvedli, že kur-
zy (Básníci klavíru, Jazz, Bicí, Dechy 
a  Smyčce) jim přinášejí nejen hlubo-
ké poznatky k  dějinám hudby, tvorbě 
předních skladatelů a  vývoji hudeb-
ních, zvláště koncertních nástrojů, ale 
i  pocity štěstí, radosti, lásky a  naděje. 
Pocity krásna,  nevšednosti a víry, které 
činí náš život snesitelnějším a  bohat-
ším. Podobné pocity a  přání zažíva-
jí uchazeči o studium U3V DIF JAMU. 
Jde o  krásu slova, pohybu, kontak-
tu herce a  diváka, o  poznání zákulisí 
brněnských divadel, prostorů katedry 
muzikálového  herectví v Astorce, kde 

sídlí i  knihovna JAMU. V  neposlední 
řadě o setkání se známými herci, reži-
séry, scénografy a návštěvu představe-
ní posluchačů JAMU v Divadle na Orlí, 
kde zkouší a připravují se na své povo-
lání. 

Centra U3V zabezpečující vzděláva-
cí kurzy pro seniory, jsou podle autor-
ky určitou vizitkou vědecké práce, 
směřující k  sebezdokonalení a  sebe-
realizaci starší generace. Jinými slovy: 
napomáhají k  zvyšování kvality života 
seniorů, jejich životního stylu včetně 
morálních hodnot. Včasná informo-
vanost o  studiu na  U3V v  příslušném 
centru VŠ (nejlépe osobně) je žádoucí.  

Studium na  U3V nepřináší senio-
rům pouze nové poznatky, ale zvyšu-
je jejich sebevědomí a sebekritičnost, 
napomáhá k  překonávání pohod-
lí, pocitů osamění a  odcizení a  při-
spívá k  navazování nových kontaktů. 
Tuto společenskou funkci, kterou plní, 
považuji za  velmi důležitou. Občané 
vyššího věku, zejména osamělí, zdra-
votně postižení, těžko nacházejí nové 
a dobré přátele. 

Noví „spolustudující“ na  U3V 
mohou potřebným pomoci zbavit se 
pocitů méněcennosti, ukázat mož-
nost výměny názorů a hlavně jim vrátit 
radost ze života a štěstí. 

 PhDr. Jana Vrabcová                

Naši jubilanti
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Nejen „bývalí“, ale i další naši kole-
gové a přátelé se dokážou nadchnout 
a přesvědčit, že pohyb a pobyt v kolek-
tivu těch správných lidí je lékem nejen 
na běžné denní trampoty (i zdravotní), 
ale také na to, aby se člověk necítil osa-
mělý. 

A právě v tomto duchu probíhaly již 
čtvrté „Sportovní hry důchodců“ města 
Brna, tentokrát v městské části Slatina. 
I tady se našlo pár ochotných a schop-
ných nadšenců, stejně jako v předcho-
zích letech jinde, i  oni obětovali svůj 
volný čas na  přípravu vždycky nároč-
né akce. Pod vedením předsedy místní 
organizace Svazu důchodců pana Jiří-
ho Čížka, ten vytvořil štáb stejně zalo-
žených a schopných, a už se vše moh-

lo připravovat. A výsledek? Slatina byla 
připravena a  může být na  všechno 
hrdá, jak to, co proběhlo, na konci sou-
těží zhodnotil její starosta pan Jiří Ides. 
A pochvala od nás patřila i jemu – vyšel 
nám vstříc a  zajistil pro nás dosud 
nepoznané – pozorný dohled městské 
policie na místní komunikaci při pře-
chodu zúčastněných na místo konání. 

Akce se konala pod hlavičkou měst-
ské organizace Svazu důchodců ČR 
Brno-město, do  soutěže se přihlásilo, 
a  pak soutěžilo, pět družstev z  Brna, 
a to ze Slatiny, Tuřan , Ivanovic, Bystrce 
a  Brna-města. Všechna družstva byla 
pětičlenná, její členové ukázali své 
dovednosti v  ruských kuželkách, bol-
lobalu, šipkách, hodu granátem na cíl 

a  v  běhu s  míčkem na  tenisové rake-
tě. Všichni si ověřili, že tyto nenároč-
né discipliny přes svůj věk a již unave-
nou tělesnou stránku zvládnou. Všich-
ni zúčastnění měli důvod mít skvě-
lou náladu, vždyť i  počasí jim přálo. 
A  sejdou se znovu a  změří síly, ti nej-
lepší, již 21. června 2017 při „Krajských 
sportovních hrách“ v Chudčicích. 

A  vítězové? Některé můžete najít 
na  připojených fotografi ích, celkově 
hodnocení dopadlo v družstvech takto: 

1. Družstvo Brno-město 
2. Družstvo Brno-Tuřany 
3. Družstvo Brno-Slatina 
Sportu zdar! 

Libuše Gottwaldová, místopředsedkyně 
MěV SD ČR Brno-město

MY, BÝVALÍ SPORTOVCI



V  sérii několika navazujících člán-
ků bychom se rádi zaměřili na proble-
matiku spojenou s  přítomností dlou-
hodobě nemocného v  rodině. Bude-
me se věnovat otázkám dlouhodobé-
ho tzv. chronického onemocnění, kde 
je malá pravděpodobnost úplného 
vyléčení a  léčba vede pouze ke  zmír-
nění příznaků (symptomů) onemoc-
nění se snahou o zlepšení kvality živo-
ta nemocného. 

Chronickým onemocněním chá-
peme dlouhodobé onemocnění vyvo-
lané opakující se nebo nevyléčitel-
nou příčinou nemoci s nedostatečnou 
adaptací lidského těla. Probíhá měsí-
ce a roky. Mohou se objevovat období 
bez příznaků (remise), může však dojít 
k  náhlému zhoršení stavu (progrese) 
s  opakovanými projevy onemocnění 
(recidiva). U  chorob s  kolísavým prů-
během se můžeme setkat s odborným 
názvem kompenzace (období zlepše-
ní) a  dekompenzace (období zhorše-
ní). Opakované dekompenzace pak 
vedou ke  zhoršení průběhu nemoci 
současně i ke zhoršení celkového sta-
vu a soběstačnosti nemocného. 

Z  hlediska hlavní příčiny může-
me onemocnění charakterizovat jako 
somatické či psychické onemocnění 
nebo psychologickou poruchu. Soma-
tické onemocnění je takové, kdy nemoc 
postihuje tělo a narušuje funkce nebo 
struktury tělesných orgánů. Na  roz-
díl od  těchto dobře defi novatelných 
somatických onemocnění známe 
ohromnou skupinu psychických one-
mocnění a  psychologických poruch, 
pro které existuje celá řada defi nicí. 
V  širším pojetí jsou to psychické pro-
cesy, projevující se v  myšlení, proží-
vání a chování člověka, znesnadňující 
jeho fungování ve společnosti.

Situaci navíc komplikuje i  to, že 

u  celé řady nemocí je výsledný stav 
pacienta ovlivněn vzájemnou interak-
cí somatických a psychických poruch, 
kdy tyto stavy podle prvotní příčiny 
označujeme jako somato-psychické, či 
psycho-somatické. U  těchto kombino-
vaných typů onemocnění je nezbytná 
současná diagnostika i  terapie obou 
složek onemocnění, přičemž psychic-
ká složka těchto nemocí je bohužel 
z různých příčin často opomíjena.

Dlouhodobé onemocnění nás 
může zastihnout v kterékoliv fázi naše-
ho života a  ruku v  ruce s  ním se pojí 
i určitá změna, nezřídka i ztráta, spo-
lečenských a sociálních rolí.  

V  produktivním věku může nemoc 
výrazně změnit naši pracovní a potaž-
mo i  společenskou roli. Člověk ztrá-
cí své místo v  pracovním kolektivu, 
postupem času i  pracovní dovednos-
ti a  návyky. Změna společenského 
postavení a role pak může vést k růz-
nému stupni sociální izolace a  poci-
tům osamělosti. V  průběhu nemoci 
se v závislosti na její délce a závažnos-
ti mění také role nemocného v  rámci 
jeho vlastní rodiny. Roli rodičů musí 
- se všemi důsledky a  zodpovědnos-
tí - přebírat jejich partneři a sourozen-
ci, případně i  jejich děti. Onemocně-
ní může také ovlivnit fyzickou zdatnost 
a  soběstačnost nemocného na  jed-
né straně a  na  druhé straně je třeba 
mít na  zřeteli, že tento se musí vypo-
řádat s  vědomím nově vzniklé závis-
losti na  pomoci jeho okolí. Stejně tak 
omezující může být i  zhoršení funk-
ce smyslových orgánů (např. sluch, 
zrak), což také vede ke  zhoršení vní-
mání okolního prostředí   a  omeze-
ní okamžité orientace nemocného. 
V  neposlední řadě se mění i  fyziolo-
gický vzhled nemocného, což může 
být příčinou ustávajících společen-
ských styků a  aktivit. Mimo zdravotní 
potíže spojené s vlastní nemocí vedou 
všechny tyto společensko – sociální 
změny a ztráty k novým životním situ-
acím, které jsou často velmi náročné 
a jistě i zatěžující nejen pro samotné-
ho nemocného, ale v minimálně stej-
né míře i pro jeho rodinu a okolí.

Máme-li tedy v  rodinném prostře-
dí nebo v kruhu našich blízkých dlou-
hodobě nemocného pacienta, je více 
než potřeba se na  tuto situaci co nej-
dříve dobře připravit a počítat s pomo-
cí všech v úvahu přicházejících členů 

rodiny a  přátel. Pro tuto situaci exis-
tují následující zásady péče a  nástin 
dostupných možností určených pro 
nemocné a osoby o ně pečující:

1. plánování času – koordinace 
času potřebného pro zajištění péče 
o  nemocného a  přítomnost u  něj, 
uzpůsobení pracovní doby pečují-
cích osob, využití možností příspěv-
ků na péči, koordinace péče s časový-
mi možnostmi zdravotnických a soci-
álních pracovníků.

2. přizpůsobení bytu a  pokoje 
nemocného - přístupné lůžko, kvalitní 
křeslo, prostor pro pohyb s mobilními 
pomůckami, držáky a madla v koupel-
ně a na toaletě, atd.

3. kvalitní komunikace – s  nemoc-
ným, zdravotnickými a sociálními pra-
covníky mezi jednotlivými pečujícími 
osobami.

4. psychologická podpora - nemoc-
nému, vzájemně mezi pečujícími, 
konzultace s  psychologem. V  případě 
závažnějších psychických projevů je 
nutná konzultace s  ošetřujícím léka-
řem.

5. základy ošetřovatelské péče 
a osobní hygieny

6. využití kompenzačních pomůcek 
– zlepšujících kvalitu života nemocné-
ho a pomáhajících pečujícím ve snad-
nější péči o nemocného

7. využití rehabilitačních a  aktivač-
ních pomůcek – k  udržení pohybové 
a duševní aktivity nemocného.

8. využití možností zdravotních 
a sociálních služeb – agentury domácí 
péče, osobní asistence, pečovatelská 
služba, odlehčovací služby (respitní 
péče), následná lůžková péče, mobil-
ní hospic, hospic, atd.

9. péče o  pečující osoby – pečující 
osoby jsou velmi často vyčerpány psy-
chicky i fyzicky. Proto potřebují kvalit-
ní podporu i ony. Například dostupná 
psychosociální pomoc, formou svépo-
mocných skupin, podpora psycholo-
gem.

V  následujících článcích se bude-
me zabývat podrobnějším rozborem 
jednotlivých zásad péče o  dlouho-
době nemocné v  domácím prostředí 
a  budeme rádi, pokud někomu z  vás 
poskytneme alespoň tímto způsobem 
pomocnou ruku.

MUDr. Pavel FADRUS, Ph.D.
Ilustrační foto
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HISTORIE  JE . . . (3. pokračování) 

S L O V A N É   

Popis prvotních Slovanů najde-
me téměř v  každé učebnici dějepisu. 
Vědecky fundované, a  přitom napro-
sto srozumitelné, je podání ve  „Vše-
obecné encyklopedii“, díl 7., str. 71, 
uvádím  proto doslovný přepis: „Slo-
vané jsou skupinou národů, jejichž 
jazyk se utvářel v  sousedství Baltů 
a okraji iránské jazykové slupiny, nej-
spíš v oblasti od Zakarpatí až po řeku 
Dněpr. 

První nejisté zmínky se nacháze-
jí v  pozdních antických pramenech. 
Spolehlivě doloženi jsou (pod jmé-
ny Venedi a Antové) od 6. století, kdy 
začali pronikat na  západ a  na  jihozá-
pad a dostali se na Balkánském polo-
ostrově do kontaktu s vyspělou byzant-
skou kulturou. V 6. století je doložen 

kmenový svaz Antů na  dolním toku 
Dunaje. Roku 602 n.l. byl zničen Ava-
ry. V  průběhu expanze (6.–7. stole-

tí) Slované  obsadili 
území  na  západě až 
k  linii vymezené ústím 
Labe, řekami Nábou 
(Bavorsko) a  Enží (Ra -
kousko) až po   Istrii 
u  Jaderského moře, 
na jihu až po Peloponés 
a  na  východě až téměř 
k  Volze. Archeologic-
ky doloženými projevy 
Slovanů je kultura praž-
ského typu a  doby hra-
dištní. 

V období expanze se 
slovanské etnikum skládalo z  něko-
lika kmenů, které se zřejmě spojily 
ve  svaz (Srbové, Chorvati, Doudlebi, 
Obodriti). Historicky jsou doloženy 
další názvy slovanských skupin, nelze 
však odlišit, zda se jedná o názvy kme-
nové či místní, či mocenských útvarů, 
na příklad Polané, Vislané, Moravané, 
Čechové, Slovinci, Volyňané, Severja-
né, Radiniči, Vjatiči.  

Vznikem avarské říše (568 n. l.) bylo 
souvislé slovanské osídlení naruše-
no. Byl zahájen pozvolný proces dife-
renciace Slovanů na  západní a  jižní. 
V  7.  století vznikla u  západních Slo-
vanů  Sámova říše (kmenový svaz), 
v  9.  století Velká Morava, v  10. stole-
tí český stát a  Polsko, u  jižních Slova-
nů v  9. století Chorvatsko a  Srbsko. 

Východní Slované vytvořili Kyjevskou 
Rus. 

Pobaltští a polabští Slované nepřija-
li křesťanství a vytvořili silné kmenové 
svazy (Obodrité, Lutici) – ty byly zni-
čeny v  průběhu 11. a  12. století. Bul-
haři, žijící nomádským způsobem, 
v  8. – 10. století tak zvaně slavjanizo-
váni – vzniklo první bulharské králov-
ství. Z jazykového hlediska se Slované 
dělí na  východní (Bělorusové, Ruso-
vé, Ukrajinci) – asi 200 milionů osob, 
západní (Češi, Slováci, Lužičtí Srbové, 
Poláci) – asi 55 milionů a jižní (Slovin-
ci, Srbové, Chorvati, Černohorci, Bul-
haři a Makedonci) – 29 milionů osob. 

Pokud jde o  slovanské jazyky, tzv. 
„Klasifi kační přehled jazyků světa“ 
rozeznává tyto skupiny: 

a) západní slovanské jazyky: češti-
na, slovenština, horní a  dolní lužická 
srbština, kašubština, polština a polab-
ština – na  dolním Labi, v  průběhu 
18. století zanikla.

b) východní slovanské jazyky: rušti-
na, běloruština, ukrajinština

c) jižní slovanské jazyky: slovinšti-
na, srbština, ale také srbochorvatština, 
makedonština a  bulharština. K  jižní 
skupině se řadí také staroslověnština. 
Skupiny se rozlišily v 7.–9. století hlás-
kovými změnami, ale rozdíly vznik-
ly i v přízvuku a slovní zásobě. Rozvoj 
písemnictví je spojen se staroslověn-
štinou. 

Z výše uvedeného materiálu připravil
PhDr. Miroslav Vespalec
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Zájezd k přátelům

Městská organizace SDČR Brno pořádá ve  dnech 
24.–25. 8. 2017 dvoudenní autobusový zájezd do  Ban-
ské Štiavnice a  Zvolena. Součástí zájezdu bude prohlíd-
ka v Banské Štiavnici nejhezčích a nejzajímavějších míst 
na Slovensku zapsaných do seznamu světového kulturní-
ho a přírodního dědictví UNESCO.

Ve  Zvolenu je v  programu prohlídka zámku a  jiných 
pamětihodností. Organizátoři neopomněli ani večer-
ní raut s hudbou a občerstvením společně s důchodci ze 
Zvolena. 

Cena zájezdu je 700 Kč, v  ceně je zahrnuta doprava, 
stravování, ubytování a vstupné.

Přihlášky členů Svazu důchodců se přijímají na sekre-
tariátě Svazu důchodců ČR na  Běhounské ulici č. 17 
od  12. června 2017 každé pondělí od  11.00 do  13.00 
hodin. Organizací zájezdu je pověřen Ing.  Josef Štofan, 
tel. 737 322 669.

Píšete nám…

Josef Mathauser - Praotec Čech na hoře Říp

Banská Štiavnica
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Na  knižní trh přišla 
Hošťálkova Všehochuť 
r. 2017

Všehochuť r. 2017 
je název stošedesáti-
stránkové publikace, 
v níž brněnský novinář, 
publicista a  zakládají-
cí člen spolku Morav-
skoslezský kruh Anto-
nín Hošťálek (1950) 
sesbíral drobné plody 
své práce, letos přichá-
zí na  knižní trh. Autor 
v  současné době vede 
periodikum Pečuj doma, které vydává 
Diakonie Českobratrské církve evan-
gelické. 

Těch sesbíraných drobných plo-
dů Hošťálkovy práce – jak napovída-
jí jejich titulky – je 36. Dotýkají se tak 
závažných problémů, jako je zneu-
žívání opiatik k  eutanázii v  paliativ-
ní péči či omezování prostředků, mezi 
něž patří i  kurtování, rostoucí sebe-
vražednost seniorů a  stoupající počet 
žebrajících důchodců. V  Brně bylo 
před několika lety napočítáno 1306 
bezdomovců. Lidé bez domova jsou 
stále v pohybu jako ryby v moři, nelze 
je přesně spočítat. Poměr mužů a žen 

v  této cílové skupi-
ně je přibližně 1:3 
nebo 1:4 ve prospěch 
mužů. Podle statis-
tického sčítání v roce 
2011 bylo bezdo-
movců v  naší repub-
lice přes 9000 a  bez-
domovkyň přes dva 
a půl tisíce. Ženy jsou 
praktičtější.

Hošťálek v  návaz-
nosti na  loňské osla-
vy 28. října na  praž-
ském Staroměstském 

náměstí otevřel rozpravu přátel pro-
střednictvím e-mailu, které se zúčast-
nili sociolog a  historik Petr Schnur, 
žijící v  Hannoveru, slavista a  ameri-
kanista Ladislav Plch, prozaik a vědec 
Zdeněk Gába a publicista Karel Nečas. 
Rozprava skončila 21. listopadu a čte-
náři je předkládána v autentické podo-
bě, jen časově uspořádána. Majdanský 
puč vzdor výzvám představitelů repro-
dukčních umění s  mediálně „profl ák-
nutými obličeji“ k  neklidu, se u  nás 
nekonal. 

Letos uplyne 170 let od úmrtí Josefa 
Jungmanna. Stvořil slovník, který měl 
150 svazků po  3000 stranách formátu 

17 x 13 cm. Co nenašel v češtině, hle-
dal v  moravštině, slovenštině, staro-
slověnštině, slovinštině a končil větši-
nou v polštině. Nashromáždil nakonec 
na 300.000 slovních předpon a přípon. 
Nakonec se podařilo vytvořit záso-
bu z  98 procent ze slovanských jazy-
ků a  germanismy z  češtiny prakticky 
vymýtit. Vsadil na  časoměrnost, stří-
dající se dlouhé a krátké slabiky. Chtěl 
vytvořit jazyk citový, hudební, básnic-
ký, obrazotvorný, libozvučný, zpěv-
ný. Důsledně dbal, aby čeština nebyla 
huhňavá, mumlavá, štěkavá, skřehota-
vá, chrchlavá... Jazyk je tím libozvuč-
nější, čím více má samohlásek.  

Hošťálek od  mládí žije v  Černých 
Polích. Srdečný vztah má k  soused-
ním Husovicím, zejména těm starým. 
Teď se mu tam nelíbí nevkusné stav-
by a  přestavby. Tato čtvrť se stále více 
začala připodobňovat těm sousedním. 
Ve své zatím poslední publikaci vzpo-
míná Hošťálek na  své rodiče, na  otce, 
který mu své názory nevnucoval a často 
mu jen opakoval, aby se učil, ať nedo-
padne jako on. Ať nemusí dřít jako on. 
„To, že jsem nemusel fyzicky dřít, bylo 
nakonec jedno z mála, co se mu v mém 
případě splnilo“, vyznává se.

Bohumil Hlaváček

Jak se Česká republika dopouští 
věkově diskriminace seniorů-řidičů?

Je to formou ustanovení § 87 odst. 3 
a  násl. Zákona č. 361/200 Sb. o  silnič-
ním provozu ve znění pozdějších záko-
nů, které ukládá seniorům-řidičům pod 
hrozbou sankce, že v souvislosti s dosa-
žením věku 65 let a pak každé 2 roky musí 
povinně a bez ohledu na jejich skutečný 
zdravotní stav absolvovat lékařské pro-
hlídky. Tato povinnost je seniorům-ři-
dičům uložena bez objektivního pod-
kladu. To nám potvrdil už v  roce 2012 
i předchozí Ochránce lidských práv Var-
vařovský, podle něhož navíc povinné 
prohlídky seniorů-řidičů skutečně dis-
kriminační charakter mít mohou.

I  naprostému právnímu laiko-
vi přece musí být jasné, že ukládat 
bez objektivního podkladu komuko-
liv jakékoliv povinnosti jen proto, že 
se dožil určitého věku, je ryzí a skan-
dální věková diskriminace.

O půlnoci z 64. na 65. rok života pře-

ce nikdo najednou nezchroml, neo-
slepl ani nezhloupl tak, aby – pokud 
dosud schopen bezpečně řídit byl – 
o tuto schopnost najednou přišel. 

A  jako kdyby toto nestačilo, proti 
seniorům-řidičům je vedena koordi-
novaná mediální masáž:  

Tak se například z  materiálu vyda-
ného autoškolou K. senioři-řidiči se 
o  sobě dozvídají, že se stali hlupá-
ky, kteří „neznají význam současných 
dopravních značek“, nebo že je potřeba 
je dopravním psychologem školit, „jak 
se mají oblékat, co mají jíst a kdy si mají 
odpočinout“, nebo že senioři-řidiči jsou 
nebezpeční, i když mají nejméně zavi-
něných nehod, protože „když málo jez-
dí, tak je sice pravda, že nehody nezpů-
sobují, ale kdyby jezdili víc, tak by byli 
nejnebezpečnějšími řidiči“, atd.

A  mediální masáž přituhuje: tele-
vize N. odvysílala ve  večerních Tele-
vizních novinách reportáž s nepravdi-

vým tvrzením, že „podle statistik lidé 
pokročilého věku zaviní víc než třetinu 
dopravních nehod“, portál A. uveřejnil 
článek E.S. „Povinné lékařské prohlíd-
ky u  řidičů seniorů jsou v  Česku moc 
mírné, míní odborníci i někteří lékaři“; 
deník  iD. publikoval článek M.P. „Špat-
né zdraví zvyšuje riziko nehod, prohlíd-
ky by mohly být častější“, jiný deník otis-
kl článek „Starší řidiči reagují pomale-
ji“ a za vrchol hulvátství lze považovat 
další tvrzení pisaleny J.Š. z deníku iD., 
že „Řidičák je někdy pro seniora posled-
ní známkou mužství, říká lékař“…

Proč je kampaň proti řidičům-seni-
orům vedena?

K autorství polopravd až vyložených 
lží se samozřejmě nikdo dobrovolně 
hlásit nebude, podle zásady „Cui bono 
– Komu to prospívá“ se domníváme, že 
mediální výkřiky vycházejí od  zájmo-
vých skupin, které chtějí vytvořit fac-
kovacího panáka seniora-řidiče pro-
to, aby se: 

STOP! VĚKOVÉ DISKRIMINACI A ŠIKANĚ SENIORŮŘIDIČŮ

Všehochuť
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•   odvedla pozornost  veřejnosti 
od neschopnosti státu a jeho orga-
nizací zajistit bezpečný provoz 
na  českých silnicích. Na  nich kaž-
doročně umírá kolem 650 lidí a  ten-
to počet mrtvých se nijak podstatně 
nesnižuje;

•   zdůvodnil a  umožnil další výpro-
dej bezpečnosti na českých silnicích 
bezohledným a  životu nebezpeč-
ným zahuštěním dopravy – zejména 
tranzitní kamionové - kterou nejsou 
komunikace schopny bezpečně 
absorbovat a  která má na  svědomí 
každodenní silniční krvavé masakry. 
Zdá se, že pro stát je důležitější pří-
jem z  mýta, než zajištění bezpečné 
dopravy;

•   zajistil stálý přísun platící kliente-
ly seniorů-řidičů pro zavedení pla-
ceného povinného „doškolová-
ní“, „prohlížení“, „psychozkoumání“ 
a další buzerace ze strany zájmových 
profi skupin; 

•   vytvořily předpoklady pro další 
šikanu seniorů-řidičů  
Máme například zdokumentován 

konkrétní případ, kdy naprosto zdra-
vému a  způsobilému seniorovi-řidiči 
bylo omezeno řidičské oprávnění tak, 
že teď může vyjet až hodinu po výcho-
du slunce, musí skončit už hodinu 
před západem slunce a může se pohy-
bovat pouze v  okruhu svého bydliště 
nejvyšší rychlostí 70 km/hod. A za toto 
„dopravně psychologické vyšetření“ 
musel ze svého skrovného důchodu 
zaplatit několik tisíc korun… 

Jsou senioři-řidiči opravdu takovou 
bezpečnostní hrozbou jak straší česká 
media?

To je naprostý nesmysl, samozřej-
mě že je to úplně naopak, senioři-ři-
diči jsou nejbezpečnějšími účastní-
ky silničního provozu s  nejmenším 
počtem nehod. 

Ano – děda, který se v opráskaném 
Favoritu  šine padesátkou tam, kde 
může jet devadesát, dokáže někdy 
pěkně vytočit, ale určitě nebude ani 
opilý ani zfetovaný a především niko-
ho nezabije. Tak nanejvýš pomačká 
plechy, to sice taky rozčílí, ale neumí-
rá se na to!  

A úplně nejprůkaznějším důkazem 
o bezpečnosti seniorů-řidičů je „Infor-
mace o  nehodovosti na  pozemních 
komunikacích České republiky“, 
kterou každoročně vydává Policejní 
prezidium České republiky, Ředitel-
ství služby dopravní policie a  ve  kte-
ré je podrobně sledováno všechno, co 

má na  nehodovost vliv. A  považte, že 
senioři-řidiči tam vůbec nikde uvede-
ni nejsou. Ptáte se proč? No, protože 
podíl seniorů-řidičů na české doprav-
ní nehodovosti je naprosto zanedba-
telný a nestojí za řeč.

Proč ke kampaním proti seniorům-
řidičům nemůžeme a  ani nesmíme 
mlčet?

Protože bezpečnost na  silnicích 
České republiky se týká nás všech. 
A  pokud je kampaň zlovolně a/nebo 
dokonce úmyslně zaměřována špat-
ným směrem, tj. na  seniory-řidiče, 
pak skutečné příčiny stávající a  dlou-
hodobé fatální české dopravní neho-
dovosti se neřeší a lidé zbytečně umí-
rají dál. Určitě by nikdo z nás nechtěl 
být nevinnou obětí nebezpečných čes-
kých silnic a  jistě by ani nechtěl, aby 
něco takového potkalo jeho příbuzné 
nebo známé.

A  taky proto, že bezdůvodně kopat 
do  nevinných lidí je sprostota a  umě-
le vytvářené negativní vnímání senio-
rů-řidičů včetně jejich věkové diskri-
minace taková vzorová sprostota taky 
je. Proto je nutné tyto snahy odsoudit 
a jejich podněcovatele, nositele i šiřite-
le vést k odpovědnosti za to, co vypouš-
tějí, protože jejich jednání má znaky 
znevažování konkrétní  skupiny oby-
vatel, podněcování, navádění k šikaně 
a útisku. A to je dokonce i trestné!

Co budeme dělat pro nápravu?
Už jsme se obrátili na  Radu senio-

rů České republiky (RSČR) s návrhem 
na ustavení pracovní skupiny v soula-
du s posláním a pověřením RSČR hájit 
zájmy seniorů.  

Požadujeme především zrušení 
věkově diskriminačního ustanovení 
§ 87 odst. 3 a násl. Zákona č. 361/200 
Sb. o silničním provozu ve znění poz-
dějších zákonů a  zavedení systé-
mu, jaký existuje v  Německu a/nebo 

Rakousku. A  o  tom, že jejich systém 
funguje dobře, svědčí i podstatně nižší 
nehodovost i smrtnost na jejich komu-
nikacích.

Dále požadujeme vyhodnocení (ne)
efektivnosti dosavadních aktivit Minis-
terstva dopravy a jeho organizací urče-
ných pro zajištění bezpečností dopra-
vy na  komunikacích České republiky 
s cílem navození osobní odpovědnosti 
za dosavadní (ne)výsledky a neefektiv-
ně utrácené peníze a zjednání nápravy 
dosažením nehodovostních paramet-
rů srovnatelných s Německem a/nebo 
Rakouskem. Je potřeba vyvodit co nej-
rychleji osobní odpovědnost a náprav-
ná opatření za  zbytečně mrtvé a  zmr-
začené oběti dopravních nehod.

Nejde nám vůbec o  to, aby po  sil-
nicích jezdili řidiči nezpůsobilí bez-
pečně řídit a  ohrožující bezpečnost 
ostatních, ale nemůžeme a  nebu-
deme mlčet k  tomu, že stát dává stá-
le větší moc a  podporu organizova-
ným a  hlučným zájmovým skupinám 
a umožňuje jim stále víc formou pro-
sazování špatných zákonů a  dalších 
nesmyslných norem (vzpomeňme tře-
ba kauzu „autolékárničky“) omezo-
vat občanské svobody těch, kteří si to 
zatím nechají líbit. 

A  pokud se nechceme postupně 
stát méněcennými obyvateli své vlas-
ti, musíme všem dobrodějům a rádo-
byodborníkům, kteří si dovolují 
na občanské svobody ostatních zpup-
ně útočit, říct jasné DOST! 

Totality obvykle začínají pozvol-
na a  rozvinout se mohou tehdy, když 
ti „slušní“ mlčí, protože si myslí, že 
jich se to přece netýká a týkat nebude. 
Týká, přátelé, týká a zdá se, že dnes to 
zase začíná zrovna těmi řidičáky, takže 
buďme ve střehu!

Za: KRS JmK, Milan Hemzal  170409
Ilustrační foto



3. 7.   zastávka tramvaje č. 2, 5, 6 
nemocnice Milosrdných bratří

  - vycházka směr Kamenná - 
kolem Svratky - Pisárky Anthro-
pos (odchod v 9.00)

10. 7.   Mendlovo náměstí - autobus 
č. 52 - zastávka Říčanská

  - vycházka směr Helenčina stu-
dánka - v lese dole odbočit vlevo 
směr Žebětín (odjezd v 8.44) 

17. 7 .   nádraží Kr. Pole - autobus č. 43 
- Soběšice Klarisky

  - vycházka směr Vranov - odbo-
čit vpravo - lesní cesta Malinová 
- Bílovice 

24. 7.   tramvaj č. 1, 11 zastávka Kame-
nolom (na znamení)

  - vycházka údolí oddechu - 
u branky do obory odbočit vpra-
vo pod starou dálnicí - podél 
potoka po  panelové cestě směr 
Bystrc - odbočit vpravo  Bystrc, 
ulice Foltýnova - smyčka tram-
vaje č. 1 Ečerova (odchod 
v 9.00)

31. 7.   Mendlovo náměstí - trolejbus 
č. 37 - zastávka Jírovcova

  - vycházka kolem pomníku 
nadučitele Bašného - Bosonohy 
(odjezd v 8.53) 

7. 8.   Stará osada, autobus č. 78 - VK 
zastávka Podbělová - vycházka 
VK lesem kolem silnice na Hor-
nek - vyhlídka - zpět ke hřbitovu 
- autobus č. 58 (odjezd v 8.57) 

14. 8.   Štefánikova čtvrť - autobus 
č. 57 zastávka Útěchov – rozcestí

  - vycházka směr Ořešín (odjezd 
v 8.41)

21. 8.   Mendlovo náměstí - autobus 
č. 52 - zastávka Kopce - pol-
ní cestou směr farma koní Eli-
ot - odtud směr Bystrc (odjezd 
v 8.44)

28. 8.   Stará osada - autobus č. 55 
- Mariánské údolí - vycház-
ka směr Podolí a  zpět (odjezd 
v 8.52)

Eva Suchomelová

Vycházky v červenci 2017

Vycházky v srpnu 2017

 každé pondělí  sraz kolem 9. hod. 

 každé pondělí  sraz kolem 8.45 hod. 

PRÁVNÍ PORADNA
pro členy Svazu důchodců, Běhounská 17

Ve 2. polole   roku 2017 se bezplatná 
poradna pro seniory uskuteční v těchto 

termínech:
Červenec a srpen: dovolená

Září: 5. 9., 19. 9.
Říjen: 3. 10., 17. 10., 31. 10.

Listopad: 14. 11., 28. 11.
Prosinec: 12. 12.

Poradna je od 9 do 13 hodin 

UPOZORNĚNÍ 

V červenci a srpnu bude 
sekretariát Svazu důchodců 

ČR MěO Brno
otevřen pouze v pondělí 

od 9.00 do 13.00 hod.

SPOLEČENSKÁ SETKÁNÍ

Termíny společenských setkání v přírodě
Brno-Jundrov – hřiště,

červenec 20. 7. 2017 od 15.00 hod.,
srpen 17. 8. 2017 od 15.00 hod.

Těšíme se na Vaši účast

Brněnský SENIOR - noviny MV Svazu důchodců ČR v Brně.
Adresa vydavatele a redakce, předplatné: Svaz důchodců ČR Jihomoravský kraj - městská organizace Brno, Běhounská 17, 602 00 Brno. 
Tel./fax: 545 575 257 • svaz.duchodcu.brno@seznam.cz • www.duchodcibrno.cz • IČO 69706824 • Editor: PaedDr. Jan Žáček, dále tvoří redakční radu: Mgr. Alena Kudličková, PaedDr. Anna Štofanová, 
Libuše Gottwaldová, Ing. Milena Leichmannová, PhDr. Jana Vrabcová. • Redakční uzávěrka 15. 5. 2017, vyšlo 7. 4. 2017 • Uzávěrka dalšího čísla 15. 7. 2017 
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PŘIJĎTE 
NA TANEČKY!

Tanečky – Křenová 67
8. června 2017 v 15 hodin

POBOČKA BRNO 
Vás a Vaše známé zve na besedy, kte-

ré se konají v budově Pozemstav Brno, 
Masarykova ul. 31 v zasedací místnosti 
ve 2. patře (na konci chodby). 

13. 6. 2017 v  17,00 hod. 
Prof.  PhDr.  Zdeněk Zbořil, polito-
log, komentátor mezinárodních vzta-
hů, emeritní ředitel Ústavu politologie 
FFUK Praha. Česká republika, Evro-
pa, Turecko a  EU. Významný levico-
vý politolog, dřívější šéfredaktor časo-
pisu Mezinárodní politika vydávaného 
Ústavem mezinárodních vztahů, nám 
přiblíží vztahy ve výše uvedených smě-
rech určující významným způsobem 
situaci v  naší zemi, zejména v  oblasti 
bezpečnosti. Rámcově je obsah před-
nášky vymezen těmito třemi okruhy: 

- politika kompetence a ztráta teri-
toriálně ustavené moci státu, 

- „Islám“ a  „Západ“ v  tradici české 
kultury a politiky, 

- srážka civilizací, válka kultur nebo 
jejich setkávání a prolínání ? 

20. 6. 2017 v 17.00 hod. Lenka Pro-
cházková, spisovatelka. Trojí čas. 

Národ, stejně jako člověk, žije 
ve trojím čase (minulost, přítomnost, 
budoucnost). Pokud je tento řád poru-
šován a  vzpomínky přepsány (vyma-
zány), hrozí bezčasí. Jak této národní 
sebevraždě zabránit? Má vůbec národ 
smysl? Na tuto, ale i další nejednodu-
ché otázky, se pokusí odpovědět dcera 
spisovatele Jana Procházky, moudrá 
žena, disidentka obou režimů a  neú-
navná bojovnice za právo a pravdu. 

27. 6. 2017 v  17.00 hod. 
Doc.  Ing.  Radim Valenčík, CSc., 
vysokoškolský učitel, ekonom a  poli-
tik, Praha. 

Civilizace na rozcestí. Kniha „Civi-
lizace na  rozcestí – společenské a  lid-
ské souvislosti vědeckotechnické revo-
luce“, je prací kolektivu 60 autorů pod 
vedením akademika Radovana Rich-
ty. Vyšla poprvé v roce 1966 a je dodnes 
asi vůbec nejpřekládanějším spole-
čenskovědním dílem, jehož originál 
vyšel v  češtině. Přednášející nám při-
blíží okolnosti vzniku publikace, její 
odkaz i  míru naplnění jejího obrazu 
budoucího vývoje společnosti, která je 
dnes naší současností.

Masarykova demokratická akademie
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