Vážení přátelé,

Ročník 13 * Číslo 4 * Srpen 2009 * Cena 8 Kč

PROHLÁŠENÍ RADY SENIORŮ ČESKÉ
REPUBLIKY K PŘEDČASNÝM
PARLAMENTNÍM VOLBÁM 2009
Kolegium Rady seniorů jako nejvyšší orgán sjednoceného důchodcovského hnutí v České republice projednalo dne 8. července 2009 participaci
seniorských organizací na předčasných volbách do Poslanecké sněmovny
Parlamentu České republiky 2009 a přijalo následné usnesení:
Kolegium RS ČR:
1. Vyzývá členské organizace, členské kluby seniorů i individuálně organizované seniory k širokému oslovení seniorské populace a k zajištění masové účasti seniorů na předčasných parlamentních volbách 2009.
2. Žádá členské organizace a členské kluby seniorů o umožnění politickým
stranám a hnutím představit svoje kandidáty na poslance na svých členských
schůzích a besedách.
3. Zmocňuje vedení RS ČR, předsedy krajských rad a předsedy přípravných
výborů pro založení krajských rad seniorů uskutečnit předvolební kulaté stoly
politických stran o seniorské problematice v jednotlivých krajích.
4. Zmocňuje vedení RS ČR požádat politické strany o volební programovou
podporu programové orientace Rady seniorů. přijaté na 1. sjezdu a k uveřejnění jejich odpovědí.
5. Žádá členské organizace, aby usnesení 1. zasedání Kolegia RS ČR a odpovědi
politických stran na výzvu RS ČR k podpoře její programové orientace uveřejnily
ve svých periodikách a participovaly na přípravě krajských kulatých stolů.
Rada seniorů ČR umožní politickým stranám za úplatu představit svoje kandidáty na poslance na stránkách Doby seniorů.
V Praze dne 8. července 2009
Kolegium RS ČR

NEPŘEHLÉDNĚTE!!
Pozvánka na členskou schůzi MO SDČR v Brně, která se koná ve
čtvrtek 17. září 2009 ve 14 hodin v „Bílém domě“ v sále Břetislava Bakaly.
Hlavní náplní schůze bude beseda se zástupci parlamentních stran k jejich
volebním programům, k tomu, co připravují hlavně pro seniory.
Přijďte se zeptat na to, co Vás trápí, pobesedovat s kandidáty na poslance,
s těmi, jimž se chystáte dát svůj hlas ve volbách.
Zve výbor MO SDČR

opět se blíží jedny z několika voleb, které musí občan České republiky absolvovat, aby demokraticky
zvolil svoje představitele – ať už do
obou komor Parlamentu, do obecních a krajských zastupitelstev nebo
do Evropského parlamentu. Někteří
v tomto množství voleb ztrácejí poněkud přehled, proto něco málo na
vysvětlenou.
V měsíci říjnu proběhnou volby do
Parlamentu České republiky. Už volby
do krajských zastupitelstev na podzim
2008 ukázaly, že většina voličů není
spokojena se stávajícím rozvržením sil
– proto volby dopadly jak dopadly. Právem proto voliči očekávají, že ke změnám dojde i na vládní úrovni.
Není na škodu si ve stručnosti připomenout, jak a co udělala vláda vedená Mirkem Topolánkem pro seniory – já bych se zmínil jen o tzv. dohodě
ODS s voliči a o zdravotnických reformách a nic neregulujících regulačních poplatcích. Na stránkách Brněnského seniora i na stránkách Doby
seniorů je o těchto otázkách psáno
dost, stejně jako o nájemném, celkové
sociální situaci seniorů, zvyšování důchodů apod. Přesto bychom Vám
chtěli ve stručnosti připomenout,
s čím se obracíme na jednotlivé parlamentní strany, co seniory tíží, co by
měly tyto strany dát do svých volebních programů a hlavně – co by tyto
strany měly prosazovat a prosadit
v dalším volebním období.
V první řadě je to otázka důchodů –
v roce 1989 byl poměr průměrného
výdělku a důchodu 53 : 100, v současné době 40 : 100. V porovnání s rokem
1989 by měl být průměrný důchod
vyšší o 2 800 Kč. Prý nejsou peníze –
– možná, kdyby se vrátilo do fondů to,
co si předchozí vlády vypůjčily na jiné
účely, kdyby se upravily odvody od
vyšších příjmových skupin, tak by se
peníze určitě našly.
Další věcí je tolik diskutované zdravotnictví: bezplatná zdravotní péče
daná Ústavou a poskytovaná vlastně
už od dob 1. republiky až po vládnutí
p. Julínka. Senioři (a děti) jsou skupinou, která zřejmě navštěvuje lékaře
nejvíce a stejně tak čerpá i léky. Proto
se jich zákonitě tyto poplatky dotýkají
nejvíce. Ono ale naše zdravotnictví na
tom musí být opravdu velmi špatně,
(Pokračování na straně 2)
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když tyto poplatky platí i lidé, kteří tomuto zdravotnictví bezplatně darují
krev nebo kostní dřeň a zpětně je toto
zdravotnictví zinkasuje za obyčejnou
prohlídku nebo předepsání a odebrání léku. Člověk se potom pozastaví
i nad rozhodnutím Ústavního soudu.
Vážný problém vzniká i v oblasti
nájemného. Podle zákona, který byl
schválen ještě za vlády sociální demokracie, se mělo nájemné regulovat
přiměřeně, do roku 2010 bylo stanoveno tzv. cílové nájemné – ovšem
všechno se vyvíjí, a proto již příští rok
na tato čísla nebyl brán zřetel, stanovilo se nové cílové nájemné a tak se to
opakuje rok co rok. Kam to dojde – senioři s nižšími důchody nebudou mít
na zaplacení nájemného, sociální síť
je všechny nezachytí, dostanou se do
neřešitelné finanční situace.
Ve spoustě věcí si bereme příklady
ze západní Evropy – tam se předpokládá návratnost kapitálu vloženého
do obytných domů asi 60 let při asi
pěti procentním zisku. U nás je snaha
získat vložený kapitál asi za 20 let,
o zisku se nemluví, protože by se asi
jednomu zdálo o lichvě.
Dalším závažným problémem je oblast sociální – výstavba domovů pro seniory, jejich stávající kapacita. Stejně tak
je nutno řešit i financování organizací
a občanských sdružení, která poskytují
seniorům různé služby a pomoc.
Toto je velmi stručně několik věcí,
se kterými se chceme obrátit na jednotlivé parlamentní strany. Proto
chceme, ve spolupráci s Radou seniorů ČR, uspořádat setkání představitelů parlamentních stran k těmto otázkám. Proto Vás i touto cestou zveme:
přijďte ve čtvrtek 17. září 2009 ve 14
hodin do sálu Břetislava Bakaly, kam
budou zástupci parlamentních stran
pozváni. Přijďte s nimi pobesedovat
a zeptat se na to, co Vás zajímá.
Florián Břoušek
předseda Krajské rady Svazu
důchodců ČR

UPOZORNĚNÍ
Právní poradna Svazu důchodců
ČR – MO Brno na Běhounské ulici
30

je vždy v pondělí od 13 do 15, hod.,
v úterý od 9 do 12 hodin.
SENIOR str. 2

STRUČNÉ INFORMACE O NEJBLIŽŠÍCH ZÁJEZDECH JEŠTĚ TENTO ROK
Ve čtvrtek 17. září se uskuteční zájezd do Bratislavy.
Když už budeme v Bratislavě, podíváme se i na velkolepé vodní
dílo Gabčíkovo.
Program v závislosti na počasí bude takovýto:
 Odjezd v 7 hodin ze známého stanoviště – rohu Hybešovy ulice a Nových sadů, známým autobusem, se
známým řidičem panem Romanem
Kyselkou.
 V 9 hodin bychom se měli na chvilku zastavit pod hradem Děvín (výstup
na hrad je náročný, nepůjdeme tam),
podíváme se na soutok Moravy a Dunaje a zamyslíme se u opravdu netradičně pojatého pomníčku obětem,
které zahynuly při přechodu řeky do
Rakouska v dobách nedávno minulých.
 Z Bratislavského hradu si prohlédneme panorama Bratislavy a něco
málo si řekneme o historii hradu
i města.
 Sejdeme k mauzoleu Chatama Sofera, neoficiální hlavy evropského
a světového židovstva 18. století
a zbytkům židovského hřbitova ze
17. století na nábřeží armádního generála Ludvíka Svobody. Mauzoleum
i hřbitov je v podzemí, dozvíme se
proč. Jsou tu pochovaní i příbuzní německého básníka Heinricha Heineho
a mnoho jiných význačných židovských osobností. Výklad je opravdu
velmi zajímavý. Jedná se o světový
unikát. Vstupné 2,50 EUR.
 Potom si uděláme osobní volno na
procházku podél Dunaje. Plavba lodí
se bohužel neuskuteční, je už po sezóně a plavby jsou pouze v sobotu
a v neděli. Za výtah do kavárny a restaurace na visutém mostě se platí
3,50 EUR. Výhled na Bratislavu je překrásný, ale ceny v restauraci jsou vysokohorské. Raději se naobědvejte
skromněji ve městě, v nějaké méně
atraktivní restauraci.
 Sejdeme se v 15 hodin a projedeme
motorovým vláčkem Presporáčkem
staré město. Projížďka je s výkladem,
cena 3,50 EUR.
 Ze starého města autobusem, ti čilejší pěšky, přes překrásné Hviezdoslavovo nám., kolem starého Národního divadla na ulici Bezručovu
k Modrému kostelíku, secesnímu
kostelu sv. Alžběty, ke kterému se váže

krásná legenda zobrazená v majolikové mozaice na průčelí kostela. Vše
v modré a bílé, jako letní nebe s obláčky.
 A odtud z historie do současnosti.
Gabčíkovo – 40 km cesty mezi starým
Dunajem a vodním dílem. Vpravo
Dunaj a jeho vnitrozemská delta, vlevo ohromná čeřící se plocha vody.
Zdymadla v Gabčíkově, hloubka 30 m
pod hladinou, 25 minut nahoru, 14
minut dolů. Stojí za to vystoupat po
schodech na řídicí věž, délky nedohlédneš. Nesmírné dílo, nejde jen
o elektrickou energii, jde především
o ochranu přírody, a tím myslím zejména lidi žijící po proudu Dunaje. Na
ostrově v Čunově je galerie moderního umění Danubiana, budeme unaveni, galerii už nenavštívíme.
Na společné vstupy bude třeba asi
7 EUR, proto se v autobuse bude vybírat 200 Kč. Cesta, kterou jste si
předem zaplatili, činí 370 Kč.
Přihlásit se je možno ještě 31. 8. a 7.
9. Pokud bude ještě místo, tak i 14. 9.
na Běhounské 17 od 9 do 12 hodin, telefon 545 575 257.

Na 14. října plánujeme zájezd
přes Hradec Králové do Turnova
do muzea Českého ráje, na výstavu
polodrahokamů, na zámek Hrubý Rohozec, zámek Hrubá skála, lázně Sedmihorky a do Rovenska pod Troskami
na obrácené rebelské zvony a samozřejmě do Jičína.
Doprava 400 Kč + vstupné asi 100 Kč.
Přihlášky jako na Bratislavu a ještě
21. 9. a 5. 10.

Předvánoční zájezd za betlémy a pro betlémy
do Třebechovic pod Orebem a na zámek Častolovice se uskuteční 12. 11.
a to bude v roce 2009 zájezd poslední.
Doprava 320 Kč + vstupné asi 100 Kč.
Těšíme se na Vás
Ing. Milena Leichmannová
a Jindřiška Přecechtělová
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Poznámky k obsahu zřízení věcného břemene
ve prospěch osoby (in personam) u darovací smlouvy –
– zejména u doživotního bezplatného užívání bydlení
Mnoho našich seniorů stojí před rozhodnutím, jak
naložit s majetkem, který po celou dobu svého ekonomického života budovali pro sebe a pro své děti.
Zpravidla šlo o postavení rodinného domu, chaty,
garáže, zahrady apod. Nyní, kdy začínají chybět síly,
které jsou potřebné k údržbě těchto nemovitostí nebo
jejich děti usilují o předání těchto nemovitostí do
vlastnictví pro sebe, respektive již pro své děti, požadují, aby rodiče převedli tento majetek na ně. Většinou z nich předkládají svým rodičům návrh, aby darovací smlouvou tyto nemovitosti převedli do jejich
vlastnictví, a to bezplatně. Při jednání o tomto převodu mnozí slibují „hory a doly“, jak se o své rodiče bu-

dou starat – bohužel má desetiletá praxe v právní poradně důchodců mne opravňuje vás upozornit, že
tomu je často naopak a staří lidé se dožívají trpkého
zklamání, nevděku a také i v krajním případě zůstanou bez přístřeší, či jsou „odloženi“ do domova důchodců.
Proto jsem se rozhodl vypracovat návrh na zřízení
doživotního věcného břemene při uzavírání darovací
smlouvy. Vás důchodce žádám, abyste si velmi pozorně podmínky pro zřízení věcného břemene nejen přečetli, ale i u notáře trvali, aby níže uvedené podmínky
byly včleněny do vymezení povinností z věcného břemene plynoucích.

Tento druh darovací smlouvy by měl být formulován následovně:
I. bod smlouvy – popsat a identifikovat účastníky
smlouvy:
dárce – jméno a příjmení, nacionále aj. – dále jako strana oprávněná z věcného břemene
a
obdarovaný – nacionále aj. – dále jako strana povinná
z věcného břemene.
II. bod smlouvy – popis darované nemovitosti (domu,
bytu aj.) zatěžované věcným břemenem podrobně
podle Listu vlastnictví, resp. podle jiných dokumentů
o vlastnictví.
III. bod smlouvy – zřízení věcného břemene na darované nemovitosti – mělo by obsahovat, a to:
Strana povinná z věcného břemene zřizuje ve prospěch
svého otce (či jiného blízkého), jakožto straně oprávněné z věcného břemene, věcné břemeno, jehož obsahem
je:
• právo bydlení spočívající v doživotním bezplatném
bydlení a užívání bytu v domě p. č. . . . . v obci . . . . . . . .
na pozemku dle listu vlastnictví v katastrálním území
obce . . . . . . . . spočívající v samostatném užívání bytu
v I. patře, tj. pokoje, ložnice, kuchyně, WC a koupelny
(popis užívaných místností by měl být co nejpodrobnější). Dále podrobně popsat nárokované služby od obdarovaného.
• právo obsluhy a ošetření spočívající v tom, že strana
povinná poskytuje straně oprávněné v případě její nemoci a stáří potřebnou obsluhu a ošetření, bude udržovat její byt v uživatelném stavu a čistotě, nejdéle jednou
za 10 let jej vymaluje, bude jej dostatečně vytápět, zajistí praní a žehlení osobního a ložního prádla oprávněné
strany tak, aby tato žila stále v čistotě; z prostředků

oprávněné strany pro ni obstará všechny nákupy a dodá
je do jejího bytu a na místa určená oprávněnou stranou,
zajistí dovoz strany oprávněné k lékaři, obstará jí a podá
léky a poskytne straně oprávněné veškeré zaopatření
tak, jak si to žádá slušný způsob života.
Dále by měly být konkretizovány povinnosti podle
podmínek té které osoby.
Např. přijímání návštěv v denní i večerní době, užívání
a práce na zahradě, na zahrádce, užívání dalších prostor domu – nezapomenout na další specifické potřeby
k zajištění dobrého a bezproblémového užívání věcného břemene.
IV. bod smlouvy – Hodnota věcného břemene
Výše popsaná práva zřizovaná jako věcné břemeno byla
pro účely vyměření daně darovací smlouvy ve znaleckém posudku soudního znalce například: Ing. Jana
Nového č. 45/2009 ze dne 11. 2. 2009 oceněna částkou
12 156,- Kč ročně, což kapitalizováno deseti léty plnění
činí 121 560,- Kč (slovy . . . . . . ). Je lépe kapitalizovat
věcné břemeno i delším časovým údobím (pro případ,
že by strana obdarovaná chtěla dar prodat).
V. bod smlouvy – Strana povinná z věcného břemene
se zavazuje, že se zdrží všeho, co by výkon práva
stranou oprávněnou z věcného břemene omezovalo.
V takovém případě může strana oprávněná z věcného
břemene požadovat u soudu zrušení darovací smlouvy
podle § 630 občanského zákoníku v platném znění.
Náklady spojené s údržbou a celkovým zachováním nemovitostí zatížených tímto věcným břemenem ponese
pouze vlastník nemovitostí; náklady spojené s užíváním
těchto nemovitostí (např. topení, odběr elektrického
(Pokračování na straně 4)
SENIOR str. 3
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Poznámky autora:

proudu aj.) ponese strana oprávněná z věcného břemene v poměru k rozsahu užívání.
VI. bod smlouvy – Nabytí oprávnění z věcného břemene
Účastníkům je známo, že strana oprávněná nabývá právo z věcného břemene na základě této smlouvy vkladem
do katastru nemovitostí; jeho účinky nastanou na základě pravomocného rozhodnutí o povolení vkladu ke dni,
ke kterému bude návrh na vklad doručen příslušnému
katastrálnímu úřadu.
Finanční náklady spojené s uzavřením této darovací
smlouvy včetně zápisu do katastru nemovitostí nese
strana povinná.
V Brně dne . . . . . . . .

V Brně dne . . . . . . . .

........ ..............
podpis povinného
z věcného břemene

........ ..............
podpis oprávněného
z věcného břemene

Podpisy na této darovací smlouvě musí být úředně ověřeny!

Vědom si toho, že toto rozhodnutí má mnoho neočekávaných peripetií, mnoho neznámých budoucích
a těžko předpokládaných změn, mne vede k nedoporučení uzavírání tohoto druhu smlouvy.
Zejména v dnešní dynamické době, kdy mnoho lidí
neví, kde naleznou odpovídající druh zaměstnání a zda
v místě, kde se nemovitost nalézá. Rovněž lze těžko předjímat u svobodných, zda při založení rodiny nebudou nuceni následovat svého partnera do jiné části republiky – ba
někdy dokonce do vzdálené ciziny. A pak je takový dar
s věcným břemenem pro obdarované neřešitelným rébusem.
Tyto nové objektivní skutečnosti lze těžko všestranně
postihnout, a tak lze je jen tušit. Proto bych rád upozornil,
že i notáři, zvyklí vymezovat věcná břemena doživotního
užívání, ještě nestačili postihnout tyto nové, společenské
změny, které se nám před očima dynamicky mění.
Přeji všem, kteří budou přece jen své životní rozhodnutí řešit darovací smlouvou se zřízením věcného břemene, aby měli šťastnou ruku.
JUDr. Karel Neveselý

Občanské sdružení sociálních a finančních poraden ČR
spolu s Krajskou radou JMK Svazu důchodců ČR
informuje
Kdo může poradnu využívat?

Co nabízíme?






 držitelé průkazů ZTP, ZTP/P, TP
 sociálně slabší rodiny
 nezaměstnaní

 senioři
 rodiny s dětmi
 ostatní klienti

Informace a pomoc při sjednávání slev:

na pojištění nemovitosti a domácnosti,
na pojištění zákonné a havarijní osobních automobilů,
na pojištění za škodu způsobenou zaměstnavateli,
na služby vybraného mobilního operátora a pevné linky,
na dodávku plynu a el. energie u vybraného dodavatele,

sleva 10 - 20 %
sleva 10 - 15 %
sleva 10 – 20 %
sleva až 7 %

 prevence před nebankovními úvěry, předlužení a exekucí s možným dopadem na slabší sociální skupiny;
 informace a pomoc při vyřízení žádosti na aktuální státem podporovanou akci „Zelená energie“, zateplení domu,
zřízení topení na biomasu, a její zprostředkování s dotací až 50 % od státu;
 nabídky pracovní příležitosti v poradnách Občanského sdružení sociálních a finančních poraden po celé ČR;
 kurzy finanční gramotnosti, s osvědčením o odbornosti.

Kde nás najdete?

Viz panel webových stránek adresa: www.socfinporadnycr.cz

Veškeré základní informace poskytuje jednatelka sdružení paní Eva Hufová tel. 777 246 847, 739 623 273.

KONTAKTNÍ MÍSTO PRO BRNO:

Svaz důchodců ČR, Krajská rada JMK
Brno, Běhounská 17,

telefon 545 575 257
mobil 721 344 323

Neplaťte víc než je třeba!
SENIOR str. 4

ZE

ŽIVOTA MÍSTNÍCH KLUBŮ

 Dočetli jsme se o činnosti klubu důchodců v Chrlicích. Na první členské
schůzi byla zvolena předsedkyní klubu
paní Ludmila Kořínková. Přítomní byli
též seznámeni s uvažovanými akcemi
klubu v letošním roce. Na svých členských schůzích v každém měsíci mají
přednášky různých témat. Navštívil je
též starosta Ing. Kučera, který je informoval o činnosti městské části.
Ing. Miloslav Richter měl přínosnou
přednášku o vysazování a pěstování
ovocných stromů. Velice pěkné bývají
ukázky aranžování z různých přírodních materiálů v období významných
svátků. Mezi oblíbené akce klubu patří
posezení při hudbě na Orlovně v Holáskách. Příští se uskuteční 24. října 2009.
Letos zahájili cvičení žen, která jsou
každý čtvrtek v Ústavu sociální péče.
Nezapomínají organizovat každý rok
4 poznávací zájezdy. První byl do Bratislavy – zastávkou byla zřícenina hradu
Děvín. Po Bratislavě byla zajištěna prohlídka turistickým vláčkem. Mohli
zhlédnout významné objekty historické
části města. Zájezd se vydařil – měli výborného průvodce, který je po celou
cestu informoval. Další zájezd byl v Rymicích, kde se nachází soubor lidových
staveb. Následoval další zájezd do Tlumačova, kde navštívili hřebčín a v Morkovicích zhlédli výrobu košíků. Celodenní zájezd zakončili na ranči Bolka
Polívky v Olšanech. Klub má dobrou
spolupráci se členy Jednoty důchodců
z obce Krajné na úpatí Malých Karpat.
Zbývá poděkovat městské části BrnoChrlice za porozumění a finanční pomoc, bez níž by nemohli mnohé akce
uskutečnit.
 V seniorklubu na Vinohradech mají
zvláštnost. Každý den se schází někteří
v klubovně na Bzenecké 21, aby si popovídali a následuje krátká vycházka.
Jako každý měsíc i v červnu se uskutečnila blahopřání jubilantům. Následovala přednáška Léčivé účinky barev
s promítáním. Předvedla akademická
malířka p. Janová. Paní E. Vacková též
s promítáním vzpomínala L. Domanínskou, poválečnou hvězdu brněnské
opery. Nechybělo náboženské rozjímání, tentokrát Mgr. K. Bezdíčkové, farářky Československé církve husitské. Pokračovalo již třetí vyprávění o českých
panovnících PhDr. J. Čejky. Zajímavá
byla přednáška RNDr. M. Suka – Geologie a medicína. Nezapomněli s gratula-

cemi na jubilanty narozené v měsíci
červenci. Manželé Plíhalovi vzpomněli
svým vystoupením na K. Högra. Paní
J. Vrbická opět uvedla další přednášku
o historii Brna. 30. června 2009 se uskutečnil zájezd na Jižní Portál.
I stalo se – v seniorklubu na Bzenecké
ulici v Brně na Vinohradech se změnila
společenská místnost v divadelní sál, ve
kterém se uskutečnilo divadelní představení s názvem KABARET HOKUS POKUS. Představení bylo vytvořeno studenty JAMU, obor divadlo a výchova a bylo
určeno především seniorům. Diváci měli
možnost v netradičním divadelním odpoledni hledat koření života, tedy to, co
je třeba pro co krásnější partnerský
vztah, zazpívat si známé písně, ale také
sdělit názor ke zhlédnutému představení. Právě při hledání koření života mohli
zavzpomínat na své první lásky, zamilovanost, manželství, ale také studentům
poradit, co je třeba k udržení partnerského vztahu. Diváci se jasně shodli, že koření života si vlastně každý míchá sám,
ale určitě nesmí chybět kompromis a trpělivost. Divadelní odpoledne bylo velmi
příjemným propojením vzpomínek,
zkušeností a mládí jak pro studenty
JAMU, tak pro samotné diváky.
 Klub seniorů v Kohoutovicích pokračuje ve své úspěšné činnosti. Pod vedením Ing. Lumíra Uhra a též ochotných spolupracovníků to jde. Jako vždy
se kroužek společenských her schází
každé pondělí v klubovně na Libušině
třídě od 13,30 hod. Pěvecký kroužek se
schází každou středu ve 14 hod. Hudební odpoledne bylo 17. června – Paul
Robeson. Rehabilitační cvičení v ZŠ
Chalabalova každý týden ve čtvrtek. Zájemci o plavání na stadionu za Lužánkami každé pondělí od 11 do 12 hod. Stále
vzpomínají na svůj výlet v Novém Městě
nad Metují, kde bylo opravdu hezky.
Výbor klubu popřál všem členům krásné prázdniny.
 Je potěšitelné, že některé městské
části organizují pro své dříve narozené
občany zájezdy. V Komíně se tohoto
úkolu dobře zhostily za úřad městské
části paní Černá a Kopecká. Tentokrát
se vydali do Kroměříže. Zhlédli krásně
upravené zámecké zahrady a poté se
vydali na prohlídku zámku. Prohlédli si
též arcibiskupské sklepy, které byly plné
lahodného mešního vína. Samozřejmě
nezapomněli též ochutnat a třeba si nějakou tu láhev koupit. Zřejmě to byl pří-

Sestavil Jan Klimeš

jemně krásný den pro všechny účastníky. Příště zas někam jinam.
 Též v městské části Řečkovice a
Mokrá Hora nezapomněli na své starší
občany a organizují zájezdy. 10. června
2009 to bylo na trase Letovice – zámek,
pískovcová jeskyně, Rudka – kostel ve
Vitochově a rozhledna Karasín. Další
zájezd se uskuteční 17. září 2009. V Želeticích navštíví ruční výrobu papíru. Ve
Znojmě si prohlédnou historický střed
města a dále navštíví zámek ve Vranově
nad Dyjí. Dík Vám, konšelé a pane Mgr.
Pivoňko za odbor sociálních věcí radnice.
 Senior klub na Lesné, Ibsenova 2
měl v měsíci červnu přednášky:
Přechod ostrova Nová Guinea – RNDr.
Alena Žáková
Generál Dr. Milan Rastislav Štefánik –
90. výročí tragické smrti – Ing. M. Berka
Reduta – srdce Brna – Dana Viceníková
Setkání jubilantů – hudba – zpívání –
Ing. Lubomír Vaďura, host Libor Pantůček. Každý čtvrtek od 14 hodin volná zábava v klubovně. V prázdninových měsících je volno.
 Klub Kutílek – Ibsenova 2 – inspirace pro prázdniny – šijeme, pleteme,
háčkujeme. 18. června 2009 uskutečnili
výlet na rozhlednu Klucanda – vlakem
do Tišnova. 22. června měli závěrečné
posezení – volná zábava.
 Klub Zetorák – členové se scházejí
v Dělnickém domě na Jamborově 65
každé pondělí. Tam se vyřizují přihlášky na všechny zájmové činnosti – zájezdy, rekreace, příspěvky klubu. Nabízejí
pobyty v penzionu Kukla u Sněžného,
pobyt v Horácku na Třech studních, pobyt v Karlovicích u Vrbna pod Pradědem.
Uskutečnili setkání jubilantů a starších členů nad 80 let v termínu 18. května 2009. Stanovili si společné vycházky
vždy ve čtvrtek, které organizuje pan
Šlezinger. Jsou to při použití městské
dopravy krátké trasy vhodné i pro starší
členy. Stanovili si setkání na měsíce květen, červen a září.
Absolvovali 10. června 2009 zájezd
Svrateckou brázdou – Brno – Černá
Hora, Rájec nad Svitavou, Letovice,
Doubravice nad Svitavou, přehrada
Křetínka.
Výbor Klubu důchodců věří, že se podaří nadále využívat prostor v Dělnickém domě.
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Zase jsm
yhr
áv
ali…
jsmee vvyhr
yhráv
ávali…
Postupně jsme s našimi hudebníky navštívili
domov pro seniory na Táboře 22 a také na ulici
Podpěrově.
Na PodpěByli jsme překvapeni mnoha změnami na Táboře. Někteří klienti odešli rově byl důnavždy, mnozí byli přemístěni pro vod k oslavě.
svůj zdravotní stav do domovů s pečo- Na zahradě
vatelskou službou. Také personál se byl rozšířen
Jan Klimeš
změnil. Vedoucí je nyní paní Lenka dosavadní alJandásková a má též několik nových tánek. Všichni, pokud mohli o svých
spolupracovnic. Při každé zahrané berličkách nebo na vozíčcích, se dopísni bylo několik ochotných zpěvá- stavili. Hudba hrála, podávaly se uzeků. Překvapilo mnohé i nás, že nejvíce né klobásky. Také se zpívalo a tančilo
zpívala paní ve svých 92 létech. Sama jak zamlada. Jeden z klientů, i když má
žádala o zahrání těch svých oblíbe- svých 92 roků, si dodal odvahu a po
ných písní. Zřejmě se vystoupení na- dohodě s hudbou tančil se svými vyšich hudebníků líbilo. Jak už to bývá, volenými tanečnicemi k překvapení
bylo též malé občerstvení pro všech- ostatních. Zřejmě i v tomto případě
ny přítomné. Při hraní a zpívání se platí, že muži nestárnou. Jen to počasí
i tančilo a tak to přeci má být. Přinesli se zhoršilo a tak před deštěm se mujsme jim trochu radosti do jejich všed- selo naše vystoupení ukončit.
Škoda.
ního života.

OTEVŘEN NOVÝ DOMOV
PRO SENIORY
Dne 4. června 2009 byl slavnostně otevřen Domov pro seniory Holasecká
v městské části Brno-Tuřany.
Otevření se zúčastnili primátor města Brna Roman Onderka a čelní představitelé Magistrátu města Brna, který je zřizovatelem domova.
Jeho kapacita je 105 lůžek, tj. 69 jednolůžkových pokojů a 18 dvoulůžkových
pokojů. Součástí každé obytné jednotky je předsíň, koupelna, WC a balkon.
Domov má vlastní kuchyň a prádelnu.
Pro obyvatele domova je k dispozici místnost pro rehabilitaci, ergoterapii,
společenská místnost.
red.

VYCHÁZKY
V MĚSÍCÍCH ZÁŘÍ
2009
A ŘÍJNU 2
009
 každé pondělí  odjezd před 9. hodinou 

7. 9. Mendlovo náměstí – trolejbus
č. 37 – konečná Kohoutovice
– dub Troják – kamenolom
14. 9. Židenice – Stará osada – autobus č. 56 – Velká Klajdovka –
Hornek – ke hřbitovu na autobus č. 58.
21. 9. Židenice – Stará osada – autobus č. 56 – Velká Klajdovka –
nová lesní cesta – Šumbera –
Maloměřice – autobus č. 64.
28. 9. (svátek) – Mendlovo náměstí
– trolejbus č. 37 – konečná Kohoutovice – koniklece – Myslivna – Pisárky.
5. 10. Královopolské nádraží – autobus č. 43 – Útěchov náměstí –
mufloni – studánka – Útěchov. Odjezd v 8,35 hodin.
12. 10. Královopolské nádraží – autobus č. 43 – výstup U buku –
zpět na lesní cestu – Melatín –
Bílovice. Odjezd v 8,35 hodin.
19. 10. Mendlovo náměstí – autobus
č. 52 – výstup Kohoutovice
hájenka – do obory – jezírka –
Jundrov.
26. 10. Stará osada – autobus č. 56 –
Velká Klajdovka – Resslův pomník – Těsnohlídkovo údolí –
Obřany.

POZVÁNKA

Opět pokračujeme
v našich tanečcích

Místní organizace Svazu důchodců v Brně-Žabovřeskách ve spolupráci
s Nadací Zdraví pro Moravu uskuteční
ve čtvrtek 24. září 2009

Jako obvykle je to vždy druhý čtvrtek v měsíci. Zapište si do kalendáře
následující termíny:

v 17 hodin ke Dni seniorů
v Kulturním domě Rubín, Makovského náměstí,
představení, na kterém zahraje skupina Brněnští heligonkáři
Jiřího Bartla. Vystoupí též žáci ZŠ Jana Babáka.
Vstupné je 20 korun, předprodej na Běhounské 17 – sekretariát Městského
výboru Svazu důchodců u Jana Klimeše a též v kulturním domě Rubín.
Zveme seniory z ostatních klubů městských částí.
předseda organizace Svazu důchodců v Žabovřeskách
Petr Kalábek

10. září, 8. října, 12. listopadu
a 10. prosince 2009
na Křenové 67, sál ve 2. poschodí.
Začátek je vždy v 15 hodin.
Přijďte si se svými přáteli zazpívat
a zatančit při dobrém vínečku.
Těšíme se na setkání s vámi!
Všechny zve
výbor Svazu důchodců
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