VYHODNOCENÍ ANKETY BYDLENÍ

Pan starosta nás informoval o tom, že
Radnice sleduje seniory ve věku 80 let a
výše a zjišťuje jejich životní podmínky za
účelem jim pomoci v případě, když zjistí,
že jejich životní podmínky neodpovídají
současnému trendu a je zapotřebí jim v
některé oblasti životních potřeb, pomoci.
Rozvinula se diskuse mezi přítomnými zejména v oblasti mezigeneračních vztahů a osamělosti seniorů. Vzpomínali jsme na své mládí, na rodinnou
sounáležitost, na citovou provázanost
na prarodiče, kteří měli více času na nás,
jako vnoučata a my jsme jim vraceli tuto
péči a lásku i v dospělosti, kdy jsme je
rádi navštěvovali a rádi jsme s nimi pobývali i s našimi dětmi. Shodli jsme se
na tom, že současný stav je způsoben
určitým rozpadem lidského vidění světa, rozpadem tradiční rodiny, která se po
staletí skládala z rodičů, prarodičů a dětí,
kdy většina žila v jedné obci, nebo poblíž, všichni se stýkali, byli na sebe zvyklí a mnohdy i závislí. Prostě měli se rádi.
Současný stav, kdy rodiče žijí mnohdy
bez oddavek z ekonomických důvodů,
kdy matka žádá o podporu jako osaměle žijící, zatímco její sousedka, která řádně uzavřela manželství žádné ekonomické zvýhodnění od státu nemá. Tato
skutečnost vytváří podhoubí pro rychlé
střídání životních partnerů, což má
zhoubný vliv na výchovu dětí. Je nutno
připustit, že mnohá manželství uzavřená na radnicích, či dokonce v kostelech, se rozvádějí a to je vytvoření

Vážení přátelé,
na základě Vámi předaných anonymních anketních lístků k vyhodnocení
životních nákladů získal MěV Svazu důchodců v Brně cenné informace o některých z vás, o tom co vás trápí a jak se vám
v dnešní době žije. Je škoda, že odevzdáno bylo pouze 170 anketních lístků, což
pro věrohodný průzkum nestačí. Více
lístků odevzdaly ženy (136), muži (30),
u 4 nebyl údaj uveden. Přesto při vyhodnocování se potvrdil předpoklad, že většině důchodců není v dnešní době co
závidět. Nejohroženější skupinou jsou
senioři žijící sami (vdovy, vdovci, rozvedení, svobodní). Žen takto žijících je
v našem průzkumu 87, ale mužů vdovců vyplnilo dotazník pouze 9. Tuto skupinu jsme tedy vyhodnocovali nejdříve
a budete s ní seznámeni.
Není a nemůže nám být lhostejné,
že někteří senioři, kteří celý život pracovali (nezaměstnanost neexistovala), dožívají svůj život na hranici chudoby. Při
současně chystaném zdražování lékařské péče a nevalorizování důchodů můžeme předpokládat, že se situace může
u mnohých dramaticky zhoršit. Je tedy
i na nás, důchodcích, zvednout hlavu
a po celoživotní práci pro společnost
bránit svoje právo na důstojný život.
Byla to přece naše generace a generace našich rodičů, kteří v naší zemi vybudovali většinu již dnes za „babku“ rozprodaných továren, obytných domů,
zdravotnických zařízení, sportovišť, škol
a dalších objektů služeb a úřadů. Byla to
také naše generace, která pracovala
v zemědělství, které zabezpečovalo soběstačnost národa v produkci kvalitních
potravin, stavěla vodní díla, tunely, silnice. Byla to naše generace, která vyráběla a vyvážela kvalitní textilní výrobky,
sklo, porcelán, nábytek, hutní produkty
a celé průmyslové komplexy. Vzpomeňme jen na některé závody v městě Brně,
jako byla Královopolská strojírna, První
brněnská strojírna, Šmeralovy závody,
Zetor, Mosilana, Vlněna, Zbrojovka, které šířily slávu naší práce v zahraničí. My
se nemáme za co stydět. Odpovězme si
na otázku, které závody šíří slávu našeho města dnes. Nechceme nic jiného,
než to co nám po zásluze náleží. To je
úcta k naší práci a důstojné životní podmínky. Nejsme to my, kteří vytvářejí složité životní podmínky naší mládeži. Přesto tato mladá generace, narozená po
r. 1989 byla zmanipulována a zneužita
proti nám v letošních parlamentních
volbách. Je to smutné, ale viníky je třeba

(Pokračování na straně 2)
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ZAHÁJILI JSME ROZHOVORY S
KOMUNÁLNÍMI POLITIKY
Na schůzi důchodců při předvolebním kulatém stolu v Bílém domě jsme
v diskusi s členy městské organizace důchodců zjistili, že by je zajímaly názory
komunálních politiků na dění v městě
Brně, na postavení důchodců ve společnosti atp. Z tohoto důvodu jsme zahájili
rozhovory s představiteli vedení Úřadů
městských částí.
Začali jsme v Králově Poli u starosty, pana Ing. Ivana Kopečného. V městské části, kde velmi dobře funguje Klub
důchodců pod vedením paní Aleny Čípové, která vede Klub důchodců 2 roky.
Nejméně 3 × ročně jezdí královopolští
důchodci do termálních lázní, navštěvují divadelní představení, musea, výstavy, přednášky. Dále je pořádáno posezení v Semilassu. Klub spolupracuje
s městskou organizací Svazu důchodců.
Klub důchodců v Králově Poli vnímá
vstřícnost vedení Radnice k jeho aktivitám, které se projevuje i poskytnutím
prostoru ke konání schůzí a jiných aktivit Klubu důchodců.
Rozhovoru s panem starostou se
zúčastnily – předsedkyně MěO SD paní
Mgr. Alena Kudličková, paní Alena Čípová a editorka časopisu Brněnský senior paní Antonie Hančíková.
Pan starosta nás vlídně přijal, pohovořili jsme o postavení důchodců ve
společnosti, o mezigeneračních vazbách, o bydlení, o aktivitách důchodců, o příčinách pocitů osamělosti některých důchodců, potíží zdravotních,
i jiných.
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prostředí pro citovou vyprahlost dětí
v takových poměrech vyrůstajících
a posléze se celá společnost pohoršuje nad jejich chováním a požaduje snížit věkovou hranici beztrestnosti pro
děti, ačkoli příčiny této neblahé činnosti nespočívají v dětech, ale jejich
rodičích a celé společnosti, která je
k životním hodnotám, citovému životu, nevychovává.

Pan starosta zastává názor, že je
nezbytné, aby se důchodci aktivně zapojovali do činnosti Klubu důchodců, na
který Radnice přispívá ekonomicky. Totéž se týká např. Vlastivědného kroužku
a Spolku včelařů. Tyto zájmové organizace pořádají své akce v místnostech
Radnice. Stejný přístup má Radnice k institucím, k nimž vykonává ze zákona
správu. Ekonomicky je zabezpečuje, ale
nechává velkou část odpovědnosti na

PŘÍSPĚVEK NA BYDLENÍ PRO ROK 2010
Informace především pro nájemníky, kterým se od ledna 2010 skokově zvýšilo nájemné a proto čím dál tím
víc potřebují pomoc od státu.
Jsou stanoveny tzv. normativní náklady na bydlení, které ovlivňují výši příspěvku.Ty jsou odstupňovány podle velikosti obce a podle počtu osob v rodině.
Používání normativních nákladů má
nutit lidi, aby si hledali přiměřené bydlení. To je u nájemních bytů ale velmi
problematické, protože majitelé domů
často blokují výměny větších bytů za
menší.
A jak počítat výši příspěvku?
Nejprve je nutné zjistit, zda má na
něho rodina vůbec nárok. Nárok vzniká
tehdy, jestliže je nájemce v bytě hlášen
k trvalému pobytu a celkové náklady rodiny na bydlení přesahují 30 % jejích příjmů. Stanovené podíly příjmů musí být
při tom nižší než normativní náklady.
Do skutečných nákladů se počítají
jednak nájemné, služby spojené s užíváním bytu, náklady za plyn, elektřinu,
vodné a stočné, odvoz odpadu, centrální vytápění nebo pevná paliva.
Náklady na bydlení se stanoví jako
průměr za kalendářní čtvrtletí bezprostředně předcházející čtvrtletí, na které
se nárok na výplatu dávky prokazuje,
případně uplatňuje.
Do příjmů rodiny se počítají například i přídavky na děti, rodičovský příspěvek, podpora v nezaměstnanosti, nemocenská.
Matematicky se postupuje tak, že
pro zjištění nároku se čistý příspěvek
vynásobí koeficientem 0,30.
Pokud takto vznikne nárok na příspěvek, potom jeho výše se vypočítá jako
rozdíl mezi normativními náklady na
bydlení, které jsou stanoveny podle počtu členů rodiny a velikosti obce (v Praze jsou např. jiné než v Brně) a příjmem
rodiny vynásobeným koeficientem 0,30.
Pokud jsou skutečné náklady nižší než
normativní, použijí se skutečné.
SENIOR str. 2

V Brně jsou normativní náklady
na bydlení v nájemních domech určené vládou na rok 2010 následující:
Počet osob
obec nad 100 tis. obyvatel
Jedna
4816
Dvě
7037
Tři
9739
Čtyři a více
12307
Bližší pokyny k výše uvedenému
vám sdělí odborníci v Poradně seniorů
na Malinovském náměstí (Dům odborových služeb, 4. poschodí, dveře č. 414).
Úřední hodiny:
Po, ÚT
15:00 – 17:00 hod.
Středa
9:00 - 17:00 hod.
Čtvrtek
9:00 – 15:00 hod.
Podle podkladů z médií upravila
A. Hančíková

vedení těchto institucí, aby mohly aktivně a hospodárně vykonávat svoji činnost. Výsledky jsou velmi dobré a potvrzují správnost takto nastavených
postupů.
Největším problémem se kterým se
MěO SD setkává je oblast bydlení. Zejména se jedná o bydlení osamělých
důchodců, jimž mnohdy po zaplacení
nákladů na bydlení nezůstává dostatek
finančních prostředků na zabezpečení
sebeskromnějšího životního standardu.
K tomu sdělil pan starosta, že – pokud je
mu známo – žádný důchodce z Králova
Pole nepožádal Radnici o výměnu většího nájemního obecního bytu za byt
menší, takže neshledává v Králově Poli
oblast bydlení osamělých seniorů za mimořádně závažnou.
Setkání s prvním komunálním politikem, panem Ing. Ivanem Kopečným,
bylo srdečné, otevřené a považujeme je
za velmi přínosné, pro obě strany. Je zapotřebí oboustranné komunikace,
oboustranných názorů, nyní víme o řadě
problémů, které řeší Radnice a Radnice
ví o tom, co prožívají senioři. Doufáme,
že i další setkání s komunálními politiky
města Brna budou obdobná a budeme
vás o nich rádi informovat.
Antonie Hančíková

PŘEČETLI JSME ZA VÁS…
Budoucnost je v malometrážních bytech. Bytová problematika je dnes jednoznačně nejpalčivějším sociálním tématem.
To se potvrzuje zejména v Praze a dalších
velkých městech (BRNO), kde na lidi nejvíce dopadá postupné uvolňování regulovaných nájmů. V případě seniorů jde pak doslova o časovanou bombu.
Nájemníci, kterých se už nyní deregulace nájemného negativně dotkla, mohou
žádat od radnice Prahy 6 příspěvek, a to
i v případě, že bydlí v domě soukromého majitele. Právě v takových domech zpravidla
vlastníci využívají maximální ceny, jež každoročně v červenci stanoví v rámci deregulace Ministerstvo pro místní rozvoj. Radní
Prahy 10 Bohumil Zoufalík, který působí
i v magistrátním bytovém výboru říká.“ Stále suplujeme řešení, které by mělo vzejít
z Ministerstva pro místní rozvoj.“
Vyjádření primátora města Prahy,
Pavla Béma:
„Jsem si vědom toho, že většinu lidí
a těch starších obzvláště, trápí bytová otázka. Mít jistotu střechy nad hlavou chce každý, patří k nejzákladnějším lidským potřebám. Rád bych proto ujistil nájemce
obecních bytů, že město Praha neplánuje

dramatické zvyšování nájemného. Senioři
proto mohou být klidní: částky, které platí za
své bydlení zvýšeny nebudou.
Magistrát hlavního města Prahy nedopustí, aby se starší lidé dostali do existenčních potíží, v krajním případě vedoucích až
k neschopnosti platit nájemné. Velmi dobře si uvědomuji, jak může být stáří náročné.
Politikou ODS vždy byla i péče o seniory. Jednou z našich priorit je umožnit důstojné stárnutí, zajistit kvalitní a všem dostupnou zdravotní péči a postarat se o trvalé sociální
jistoty. Mezi ně patří bez jakýchkoli pochybností i bydlení a já jsem rád, že může své sliby plnit.“ (zdroj Pražský senior)
A co na to brněnští komunální politici? Zajímají je osudy a životní podmínky
důchodců v městě Brně?
Fotovoltaické elektrárny zaplatí konečný spotřebitel energie - zákazník.
Příspěvek konečných zákazníků na výrobu elektrické energie z obnovitelných
zdrojů by v příštím roce mohl činit až 32 miliard Kč. Z toho 26 mld korun půjde na výrobu z fotovoltaických elektráren (informace
Energetického regulačního úřadu, dále jen
„ERÚ“). Dopad bujících fotovoltaických
(Pokračování na straně 5)
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hledat v těch politických stranách, které mládež k tomu vedly. A my máme
také ještě dost sil, i přes neduhy stáří,
vysvětlovat mladým lidem, že jsme čestně žili a pracovali a zanechali jim majetek, který jen v hodnotě 3 bilionů Kč jim

jiní bez skrupulí rozkradli, neoprávněně se obohatili a ještě nadělali dluhy
v hodnotě větší než 1 bilion Kč za 20 let.
A splácení těchto dluhů chtějí po nás
všech. Ještě bychom měli mít sílu jít
k volbám a volit ty strany, které stojí na
straně těch co se živí poctivě svojí prací
a za svoji práci chtějí slušně žít.Volit ty

strany, které se zasazují za důchodce
a jejich důstojné stáří. V červenci byly
podepsány smlouvy o podpoře práv důchodců mezi Svazem důchodců ČR
a ČSSD a mezi Svazem důchodců ČR
a KSČM. Pravicové strany zatím na nabídku Svazu důchodců nereagovaly.
MěV SD Brno A. Štofanová

VYHODNOCENÍ ANKETY - SAMOSTATNĚ ŽIJÍCÍ ŽENY A MUŽI
Cílem naší ankety bylo zjistit, jaké
náklady spojené s bydlením musí vynakládat senioři, aby si zajistili základní podmínku k životu a kolik jim
zbývá prostředků na jídlo, ošacení, hygienické pomůcky, léky a volnočasové aktivity. Nejhůře jsou na tom ženy
a muži (vdovy, vdovci, rozvedení a svobodní), kteří žijí v bytě sami a o náklady
na bydlení se nemají s kým podělit.
Žen odpovědělo celkem 87, mužů pouze 9.
Věk
ženy
muži
55 – 60
1
0
60 – 70
25
0
70 – 80
41
3
80 – 90
18
5
Celkem:
85
8
Věk neuvedly 2 ženy a 1 muž.
Výše důchodu ženy
muži
5 – 6 tisíc Kč
1
6–7
1
7–8
6
8–9
12
1
9 -10
24
1
10-11
25
3
11-12
8
1
12-13
5
13-14
2
1
14-15
1
1
15-16
1
Celkem:
86
8
Výši důchodu neuvedla 1 žena a 1 muž.
Příspěvky na bydlení bere 5 žen a 1 muž.
Do výše důchodu u žen je zahrnut
i vdovský příspěvek a pravděpodobně
i příspěvky na péči. Přesto 44 žen, tj.
cca 50%, nedosahuje na celostátní průměr, 25 žen se pohybuje v celostátním
průměru, nadprůměrný důchod má 17
žen. Z mužů jsou pod celostátním průměrem 2, nad celostátním průměrem
3 a 3 mají důchod průměrný.
Po zaplacení poplatků za bydlení
a služby s tím spojené zůstává na ostatní životní potřeby ženy muži
0 – 1 tis.Kč / měs. 2
0
1–2
4
1
2–3
14
2
3–4
16
1
4–5
15
2
5–6
11
1
6–7
9
1
7–8
7

ženy
8–9
4
9 – 10
3
Celkem:
85
Neuvedla 1 žena.

muži
1
9

Pod životním minimem, tj. v chudobě žije 20 žen a 3 muži. Musí vystačit s částkou do 3 tisíc Kč na jídlo, léky
a vše ostatní. Jak uvádí jedna respondentka, na životní potřeby jí zůstává
631 Kč a bez pomoci sestry a neteře by
nepřežila. V několika případech je
uváděna pomoc příbuzných s tím, že
i oni mají hypotéky a jiné rodinné finanční problémy. V pásmu od 3 do 5
tisíc, které můžeme chápat jako stav
seniorů v ohrožení, kdy jakýkoliv větší
náklad na zdravotní péči, platba v nemocnici nebo nutná oprava v bytě
apod., může uvrhnout do situace nouze 31 žen a 3 muže. Celkem tedy 51 žen
z 85 a 6 mužů z 9 nemá na růžích ustláno.Těch, kteří mohou využívat svého
zaslouženého odpočinku např. k cestování, návštěvě divadel, a k jiných
kulturním a sportovním akcím je mnohem méně.
Poznámka:
Toto jsou údaje po vyhodnocení všech
poplatků (nájem, inkaso, atd.)

Největší položku ve výdajích seniorů, kteří žijí sami, však tvoří nájmy. Pro
srovnání jsou uváděny údaje nákladů
v rodinných domech, bytech v osobním
vlastnictví, družstevních bytech, nájemních obecních bytech a bytech soukromých vlastníků. V rodinných domech
a v bytech v osobním vlastnictví jste nevyplňovali celkovou obytnou plochu,
protože náklady jsou počítány jinak.
U ostatních bytů nás obývaná plocha zajímala, abychom mohli posoudit náklady na m2.
Bydlení v:
rodinném domě
bytě v os. vlastnictví
družstevním bytě
nájem. obecním bytě
v bytě souk. vlastníka
v pečovatelském domě
Celkem:

ženy
13
25
14
25
8
2
87

muži
0
1
3
2
3
0
9

Náklady na bydlení - viz tabulka
Průměrný nájem u žen i mužů:
2) Byt v os. vlastnictví
4280 Kč /měs.
3) Byt družstevní
4707 Kč/ měs.
4) Nájemní obecní byt
5520 Kč/měs.
5) Bytě soukr. vlastníka 6836 Kč/měs.
Výpočty jsou zaokrouhleny na celá čísla.
Další výsledky budou v následujícím
čísle Seniora.

Náklady na bydlení
1) V rodinném domě (na provoz)

4168 Kč/měs.

2) V bytě v osobním vlastnictví
(užívání spol. prostor, fond oprav atd.)

4358 Kč/měs.

3) V družstevním bytě (čistý nájem)
Celková obytná plocha
Měsíční nájem celkem
Průměrná obytná plocha jednotlivce
Průměrný nájem
4) V nájemním obecním bytě
(čistý nájem)
Celková obytná plocha
Měsíční nájem celkem
Průměrná obytná plocha jednotlivce
Průměrný nájem
5) V nájemním bytě soukr. vlastníka
(čistý nájem)
Celková obytná plocha
Měsíční nájem celkem
Průměrná obytná plocha jednotlivce
Průměrný nájem

4931
820
69048
58
84

0
2346 Kč/měs.

Kč/měs./os. 3658 Kč/měs./os.
m2
194 m2
Kč/měs.
10974 Kč/měs.
m2
56 m2
2
Kč/m
65 Kč /m2

5647 Kč/měs./os. 3936 Kč/měs./os.
1294
141194
52
109

m2
Kč/měs.
m2
Kč/m2

126
7872
63
124

m2
Kč/měs.
m2
Kč/m2

6946 Kč/měs./os. 6570 Kč/měs./os.
493
55488
62
112

m2
Kč/měs.
m2
Kč/m2

225
19710
75
88

m2
Kč/měs.
m2
Kč/m2
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DOTÝKAJÍ SE PROBLÉMY ROZVODŮ MLADÝCH MANŽELSTVÍ ŽIVOTA DŮCHODCŮ?
V dnešní době, kdy každé druhé manželství se rozvádí, není rozvod jen záležitostí těch rozvádějících se mladých lidí a jejich
nezletilých dětí. Tento neblahý společenský
jev postihuje a ovlivňuje širší rodinné zázemí rozvádějících se manželů, a to rodičů
a prarodičů obou manželů. Tak do poklidného a harmonického života rodičů i prarodičů z obou stran negativně zasahuje rozpad mladého manželství. Obě strany rodičů
i prarodičů jsou vtaženy do problémů, jež
rozpad manželství mladých s sebou přináší
a zpravidla je tento rozpad provázen obviňováním jedné či druhé strany mladých
manželů, mnohdy vysvětlované až hysterickými argumenty. I racionálně uvažující rodiče či prarodiče se tak dostávají do středu
tohoto neblahého rozkolu a mladí rozvádějící se manželé se obracejí na své rodiče či
prarodiče se žádostí, aby jim pomohli vyřešit jednotlivé fáze rozvodového řízení.
Tato stať se omezí toliko na právní
stránky rozvodového řízení, otázky výchovy
a výživy nezletilých dětí a náročného procesu vypořádání společného majetku manželů apod. Otázkám psychologických problémů rozpadu manželství a jejich důsledkům
bude věnován rozbor Mgr. Aleny Kudličkové.
Právní náležitosti rozvodu
Obecně platí podle zákona č. 94/1963
Sb., a to § 24 odst.1, že soud může manželství na návrh některého z manželů rozvést,
jestliže je manželství tak hluboce a trvale rozvráceno, že nelze očekávat obnovení manželského soužití. V takovém případě soud
v rámci dokazování zjišťuje a bere v úvahu
příčiny rozvratu manželství, tzn. zejména
provádí výslech obou manželů. Mají-li manželé nezletilé děti, nemůže být manželství
rozvedeno, bylo-li by to v rozporu se zájmem
těchto dětí, daným zvláštními důvody (§ 2
cit. zákona o rodině).
Manželství však nikdy nelze rozvést dříve, dokud nenabude právní moci rozhodnutí o úpravě poměrů nezletilých dětí pro dobu
po rozvodu, které vydává soud v samostatném řízení.
Ustanovení § 24 a zák. o rodině rozvádí
podmínky při hlubokém a trvalém rozvratu
manželství při splnění následujících podmínek: manželství trvalo nejméně jeden rok,
manželé spolu nejméně 6 měsíců nežijí
a k návrhu na rozvod manželství se druhý
manžel připojí. Při splnění těchto podmínek
soud nezjišťuje příčiny rozvratu (tzn. že neprovádí dokazování formou výslechu manželů) a manželství rozvede; jsou-li současně předloženy soudu písemné smlouvy
s úředně ověřenými podpisy účastníků
upravující pro dobu po rozvodu vypořádání vzájemných majetkových vztahů, práva
a povinnosti společného bydlení a případSENIOR str. 4

nou vyživovací povinnost a dále pravomocné rozhodnutí soudu o schválení dohody
o úpravě poměrů nezletilých dětí pro dobu
po rozvodu.
Podle § 24 b zák. o rodině návrh na rozvod, s nímž nesouhlasí manžel, který se na rozvratu manželství porušením manželských povinností převážně nepodílel a jemuž by byla
rozvodem způsobena zvlášť závažná újma,
soud nevyhoví, pokud mimořádné okolnosti
svědčí ve prospěch zachování manželství.
Jestliže však manželé spolu nežijí po
dobu delší než 3 roky, soud manželství rozvede, jsou-li splněny podmínky uvedené
v předchozích odstavcích.
Řízení o výchově a výživě nezletilých dětí
Zákon o rodině věnuje otázkám výchovy nezletilých dětí patřičnou pozornost, a to
v §§ 26, 27 a 28. Jak již bylo uvedeno, před
rozhodnutím o rozvodu manželství rodičů
nezletilého dítěte soud upraví jejich práva
a povinnosti k dítěti pro dobu po rozvodu,
zejména určí, komu bude dítě svěřeno do
výchovy a jak má každý z rodičů přispívat na
jeho výživu (viz § 26 zák. o rodině).
Jsou-li oba rodiče způsobilí dítě vychovávat a mají-li o výchovu zájem, může soud
svěřit dítě do společné, popřípadě střídavé
výchovy obou rodičů, je-li to v zájmu dítěte
a budou-li tak lépe zajištěny jeho potřeby
(§ 26 odst. 2 zák. o rodině).
Při rozhodnutí o svěření dítěte do výchovy rodičů soud sleduje především zájem
dítěte s ohledem na jeho osobnost, zejména na vlohy, schopnost a vývojové možnosti, se zřetelem na životní poměry rodičů.
Dbá, aby bylo respektováno právo dítěte na
péči obou rodičů a udržování pravidelného
osobního styku s nimi a právo druhého rodiče, jemuž nebude dítě svěřeno, na pravidelnou informaci o dítěti. Soud přihlédne
rovněž k citové orientaci a zázemí dítěte, výchovné schopnosti a odpovědnosti rodiče,
stabilitě budoucího výchovného prostředí,
ke schopnosti rodiče dohodnout se na výchově dítěte s druhým rodičem, k citovým
vazbám dítěte s druhým rodičem, k citovým
vazbám dítěte na sourozence, prarodiče
a další příbuzné a též k hmotnému zabezpečení ze strany rodiče včetně bytových poměrů (viz § 26 odst. 4 zák. o rodině).
Realizace požadavků těchto zákonných
nároků na výchovu nezletilých dětí však
v praxi není uváděna v život, a tak se v dnešní době stává nejproblematičtější skutečností, jejímiž oběťmi se stávají právě děti
z rozvedených manželství. Neblahými příklady si doplníte sami, čtenáři této statě.
Soud při svém rozhodování o výchově
nezletilého dítěte bere vždy v úvahu, kdo
dosud kromě řádné péče o dítě dbal o jeho
výchovu po stránce citové, rozumové
a mravní.

Rozhodnutí o úpravě výkonu rodičovské zodpovědnosti může být nahrazeno dohodou rodičů, která ke své platnosti potřebuje schválení soudu. K takové dohodě mezi
rodiči dochází spíše vzácněji, než je zde uvedeno. V § 27 odst. 1 zák. o rodině uvádí, že
dohoda o styku rodičů s dítětem nepotřebuje schválení soudu. Soud však styk rodičů
s dítětem upraví, vyžaduje-li to zájem na
jeho výchově a poměry v rodině. Bránění
oprávněnému rodiči ve styku s dítětem, pokud je opakovaně bezdůvodné, je považováno soudem za změnu poměrů a vyžaduje
nové rozhodnutí o výchovném prostředí.
Jestliže je nutné v zájmu dítěte, soud
styk dítěte s rodiči omezí nebo jej i zakáže
(§ 27 odst. 3 zák. o rodině).
V § 27 odst. 4 zák. o rodině se uvádí:
„Vyžaduje-li to zájem dítěte a poměry v rodině, může soud upravit styk dítěte s prarodiči a sourozenci“.
Změní-li se poměry, soud může změnit i bez návrhu rozhodnutí nebo dohody
rodičů o výkonu jejich rodičovských práv
a povinností (viz § 28 zák. o rodině).
Stanovení výživného na nezletilé dítě
Soud v důkazním řízení zjišťuje celkové poměry rodičů – jejich schopnosti, možnosti a majetkové poměry (tzn. věk, zdravotní stav, aktuální rodinné poměry, další
vyživovací poměry, nová manželství, dosažené vzdělání či odborná kvalifikace) a objektivní možnost dosahovat co nejvyššího
příjmu vlastním přičiněním, zejména vlastní prací, majetkové poměry – movitý i nemovitý majetek, příjmy z jiné závislé činnosti,
objektivní možnost získat další příjem – dosavadní celková životní úroveň toho kterého rodiče. Soud zejména přihlíží k tomu,
který z rodičů a v jaké míře pečuje o dítě.
Primární povinností každého rodiče je
plnit řádně a včas vyživovací povinnosti vůči
výživou oprávněnému dítěti.
V řízení o výživném soud na základě
výše provedeného šetření stanoví výši měsíčního výživného a další osobní a majetkové povinnosti povinného rodiče. V současné době probíhá jednání o sjednocení
podmínek pro stanovení výživného na nezletilé děti, resp. na děti, které ještě neukončily odbornou přípravu pro budoucí povolání a nebo nemají způsobilost se sami
o sebe postarat (invalidita dítěte).
Jde-li o rodiče-podnikatele, vychází
soud při posuzování výdělkových možností
pro účely stanovení výživného ze stavu příjmů, kterých dosáhl tento rodič podle svého
daňového přiznání a jak je rozvedl ve své
výpovědi účastníka řízení (podle ust. § 131
občan.soudního řádu). Charakter jednotlivých výdajových položek z hlediska jejich
nezbytnosti je u rodiče-podnikatele obecně
limitován okruhem těch výdajů, bez nichž



BYLI JSME NA VÝLETĚ
Poslední červnový den jsme vyjeli
z Brna směrem Dalešice, Dalešická přehrada, zámek v Jaroměřicích nad Rokytnou. Den se nám vydařil, byl krásný
slunný, ale nikoli tropický. První naše
zastávka byla na Vlčím kopci, potom
v dalešickém pivovaru. Připomněli jsme
si, že se tady točil film Postřižiny, který
jsme všichni viděli a zavzpomínali na něj
s nadějí, že se podobné filmy snad zase
v České republice začnou točit, abychom
mu rozuměli, abychom se pobavili, abychom na něj moc rádi vzpomínali. První
nepříjemná zpráva zněla, že v dalešické
restauraci nebudeme obědvat, jak jsme
předpokládali, protože oběd pro 40
účastníků zájezdu byl vykalkulován
(česneková polévka a guláš s knedlíkem)
na 120 Kč. Domnívali jsme se, že při takové společné akci uvedené menu cenově neodpovídá, takže jsme se později
sice najedli dobře a laciněji v restauraci
Viola v Jaroměřicích nad Rokytnou. Další problém nastal, když jsme chtěli navštívit museum pivovarnictví v Dalešicích. Původní cena byla zvýšena z 35,Kč na 50,- Kč. Prohlídka trvala půl hodiny a ze 40 návštěvníků jí absolvovala polovina. Důchodci musí totiž počítat
s každou korunou a divím se všem těm,
kteří si naříkají na nižší návštěvnost na
hradech a zámcích, že přehnanými cenami za vstup pro důchodce, tuto část
společnosti z návštěv hradů a zámků vy-
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puzují, čas na to mají, ale chybí jim peníze a kdysi platilo, že důchodce platí
polovinu občanského vstupného, což
nyní bohužel neplatí. Jaroměřice nad
Rokytnou nás nezklamaly, dobře a levně jsme se naobědvali, prohlédli si zá-

PŘEČETLI JSME ZA VÁS…
(Dokončení ze strany 2)

zdrojů bude velmi dramatický. Podle odborníků by předpokládaná výše podpory na obnovitelné zdroje v příštím roce zvýšila konečné ceny elektřiny pro domácnosti –
– o deset i více procent. K 1. lednu 2011 se
zvýší povinný poplatek za obnovitelné zdroje ze současných 166 Kč/ MWh na 600 Kč
MWh. Běžná domácnost zaplatí za rok nejméně o 1 tis. Kč více, domek vytápěný elektřinou bude mít zvýšené náklady o 7 – 10 tis.
Kč/rok. (zdroj Mf E 15 č. 670 – 19.7.2010)
Takže zase o nás bez nás. NĚKDO rozhodl, že bude 20 let vykupovat energii z fotovoltaických zdrojů za pronikavě vyšší, ziskovou cenu oproti stávající výrobě elektrické
energie. Pole a louky, a to i na mimořádně
úrodných lokalitách, místo obilí a trávy zaplnily hektary „zrcadel“! Proč by „odborníci“ nerozhodovali neodborně, když veškerou tíhu jejich „rozhodnutí“ zaplatí někdo
jiný, někdo, kdo se nezajímá o věci veřejné,
nechodí k volbám, nevolá politiky a státní a
komunální politiky k odpovědnosti za jejich
rozhodnutí??? Myslíme si, že věci veřejné,

PORADNA

by nebylo možno nadále pokračovat v podnikatelské činnosti – proto rozsah výdajů nemůže být totožný s daňovými uznatelnými
výdaji. Ještě složitější je stanovení výživného u rodiče-podnikatele, a to jde-li o mimořádně majetkové postavení takového rodiče. Při zjišťování majetkových poměrů
povinného rodiče působícího v obchodních
společnostech musí soud ustanovit soudního znalce z oboru ekonomika a odvětví
účetnictví. Jinak primárně vychází soud
z jeho daňového přiznání, z peněžních deníků a v případě daňové ztráty je nutné se
zaměřit na verifikaci bytných výdajů rodiče
z hlediska podnikání.
Stanovení výživného u osob samostatně výdělečně činných je značně komplikované a nelze v tomto pojednání obsáhnout různé varianty, které život
nastoluje. Např. mnohdy rozpad rodiny je
provázen zánikem podnikatelského subjektu, kdy rodič změnil dosavadní zaměstnání na méně výhodné či omezil nebo
ukončil podnikatelskou činnost. Pak soud
musí zkoumat, zda se tak stalo z důležitého důvodu (př. ze zdravotního důvodu,
z důvodu organizačních změn, změny
bydliště, z důvodu daňových ztrát atd.).

mek a park a spokojeně jsme se vraceli
domů. Jenom jsme si říkali, že mnohým
podnikatelům chybí cit pro realitu
a vlastní podnikání této realitě neumí
přizpůsobit.
(T.H.)

SD B RNO



V takovýchto podobných případech vychází soud z příjmů rodiče před změnou
zaměstnání.
V případě, že povinný nepředloží
soudu požadované doklady, podle nichž
by bylo možno stanovit výši výživného
a nebo se vědomě vyhýbá této povinnosti,
může soud stanovit výši výživného až do
výše 12,7násobku životního minima
(v současnosti je výše životního minima
stanovena na 3 126 Kč).
Soud může stanovit výživné tomu
z manželů, který se na rozvratu manželství
podílel v zanedbatelné míře a utrpěl by rozvodem značnou majetkovou újmu.
Složitost této problematiky je natolik
komplikovaná, že potřebné konkrétní informace je možno získat v právní poradně
Městské organizace Svazu důchodců Brno,
Běhounská 17.
Pokračování o problémech rozvádějících se manželů bude v příštím čísle Brněnského seniora, a to k vypořádání společného
jmění manželů po rozvodu. Problematika je
velmi komplikovaná a z hlediska účastníků
mimořádně důležitá a značně mnohdy nákladná.
JUDr. Karel Neveselý

správa komunální a státní může fungovat tak
jak funguje, jenom proto, že se občané tohoto státu starají jen o to, co mají na talíři,
co jim roste na zahrádce a ostatní věci v tomto státu jsou jim lhostejné.
Jenom tak je možné, abychom my, důchodci, měli vyšší náklady na bydlení než
máme důchody, že nám bude zvyšována
nadále dramaticky cena za média (elektřina, plyn, voda) a my mlčíme, mlčíme anebo
nadáváme u piva – takže, kdo za to může?
Odpovězte si na tu otázku sami!!
Hladovějící osmdesátnice: „To je dobře, že ve volbách nevyhráli komunisti!“
Jan Čulík
Při nedávné návštěvě v jižních Čechách jsem se tak poptával, jak se vede tamějším lidem. Nevím, jak mladým, ale starším většinou hodně špatně. Důchody se jim
příliš nezvyšují, zato činže. Důsledek je ten,
že mnoha důchodcům zůstává měsíčně na
potraviny jen několik stovek korun. Jsou
paní, nad osmdesát, které si mohou dovolit
kupovat jen brambory.
Proto hodně lidí také přestalo chodit
k lékaři. Máte-li důchod 9000 Kč a za činži
zaplatíte 7500, není to zrovna legrace přežít. Ta absurdně malá třicetikoruna, kterou
dnes musíte zaplatit u lékaře, je v takové situaci pro důchodce nezvládnutelnou částkou. Jihočeští lékaři si však na setkáních s veřejností libují, že ty třicetikoruny vedly
k tomu, že z ordinací jim zmizeli „simulanti
a hypochondři“. Mezi ně počítají samozřejmě všechny ty staré lidi, kteří lékaře nutně
potřebují, ale kvůli placení se tam neodváží.
A proč si hladovějící a nemocní důchodci bez lékařské péče nedokázali zvolit nějakou
stranu, která by hájila jejich zájmy, anebo když
žádná taková neexistuje, si ji vytvořit? Britský
tisk neustále poukazuje na to, že jak počet důchodců ve společnosti roste, důchodci budou
obrovskou politickou a ekonomickou silou,
s níž politikové budou muset počítat. Kdy si
čeští důchodci začnou uvědomovat, že protože je jich hodně, a bude jich ještě víc, mají
v české společnosti vliv a měli by se sjednotit
a něco dělat ve svůj prospěch?
Asi si to neuvědomí nikdy. Jak říkala
jedna ta hladovějící stařenka, která si nemůže dovolit než si tu a tam koupit pár brambor: „TO JE DOBŘE, ŽE JO, ŽE VE VOLBÁCH
NEVYHRÁLI KOMUNISTI!!“
(Britské listy, 22. 7. 2010)
články autora O autorovi
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ŽIVOTA MÍSTNÍCH KLUBŮ

Většina klubů má o prázdninách
jiné milé povinnosti – věnují se svým
vnoučatům.
Líšeňští se ve své úterky setkávají
v Mariánském údolí U břízek. Kupodivu
jich bývá mnoho. Stále si mají co povídat.
Komínští vzpomínají na svůj zájezd. Vydali se na hrad Bouzov a po prohlídce romantického hradu přejeli autobusem do 10 km vzdáleného městečka
Loštice. V restauraci U Coufalů si pochutnali na specialitách z tvarůžků. Po
dobrém obědě se vydali na prohlídky
výrobny tvarůžků. Tam zhlédli video
o začátcích jejich výroby. Následovala
prohlídka starých strojů na jejich výrobu. Navštívili též podnikovou prodejnu
plnou dobrot a nakoupili si zásoby netradičních výrobků domů. Počasí účastníkům přálo, což určitě přispělo k dobré
náladě všech.
Městská část Starý Lískovec nezapomíná na své „dříve narozené“ občany. Na rozdíl od jiných městských částí
se neschovávají za ochranu osobních
údajů. V celém textu uvádíme článek
Mgr. Květuše Doležalové:
Vážení senioři, naše babičky a dědečkové ze Starého Lískovce, děkujeme
Vám za moudrost a poučení, které díky
svým zkušenostem předáváte dalším generacím, za vlídná slova a úsměvy, kterými své okolí odměňujete. Jsme moc rádi,
že Vás v naší městské části máme. Mezi
čestné oslavence patřili paní Vlasta Weidenhoferová, která oslavila 101 let a pan
Vojtěch Žaloudek, který oslavil 100 let.
Vedení radnice oba tyto vážené starolískovecké občany navštívilo a popřálo jim
k tomuto významnému jubileu především hodně zdraví a spokojenosti. Následuje jmenovitý seznam 93 jubilantů.
Dovolte nám, abychom Vám, kteří
jste se v 1. čtvrtletí roku 2010 dožili významného jubilea, popřáli do dalších let
hodně zdraví, štěstí a mnoho radostných
chvil.
Za radnici MČ Brno-Starý Lískovec
Mgr. Květuše Doležalová,
místostarostka
V Kohoutovicích před prázdninami jsou pravidelné akce klubu. Kroužek
společenských her se schází v klubovně
na Libušině třídě 27 – objekt Knihovny
J. Mahena. Každé pondělí od 13 do 17
hodin možnost hrát od žolíků po šachy.
Pěvecký kroužek se schází každou středu
ve 14 hodin. Taneční kroužek každé úterý od 13 hodin. Hudební odpoledne se
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uskuteční 8. září v 15.30 hodin k výročí
založení skupiny Beatles. Relaxační cvičení seniorek každý čtvrtek v 18 hodin
v ZŠ Chalabalova. Konečně je nový
aquapark v Kohoutovicích. Je možno
plavat denně od 6 hodin do 9 hodin za
35 Kč/hod.
Časopis Doba seniorů uvedl článek
– rozhovor s primátorem města Brna Bc.
Romanem Onderkou. Uvádíme některé
části:
Z celkového počtu 370 000 obyvatel
Brna je asi 65 000 seniorů starších let.
Nárůst počtu seniorů vede následně ke
zvyšování poptávek po sociálních službách pro seniory. Město Brno začne dále
poskytovat služby tísňové péče pro občany Brna od roku 2011. Zhoršená sociální situace vlivem ekonomické krize
vedla město ke zpracování návrhu pravidel pronájmu bytů v domech v majetku města Brna a podmínek bytové náhrady a zavedení kategorie sociálních
bytů pro příjmově nejnižší skupiny obyvatel. Na problémy, kdy o seniory nemůže pečovat rodina, jsou Domovy seniorů a v DPS, odpovídá:
Město Brno má celkem 24 DPS s 888
bytovými jednotkami. V letošním roce
započne výstavba 2 domů s pečovatelskou službou. Magistrát v současné době
eviduje asi 700 žadatelů. Žádosti jsou
hodnoceny a je stanoveno pořadí žadatelů. Výběr domu provádí sám.
Senioři se mohou dostávat do osamělosti a rezignace – k tomu vyjádření:
V Brně funguje 29 klubů seniorů,
které jsou podporovány z rozpočtu města. V nich si senioři sami organizují nejrůznější osvětové, vzdělávací a kulturní
akce.
Primátor města Brna navštěvuje
domovy pro seniory a diskutuje s nimi,
a tak získává zpětnou vazbu o jejich životě a potřebách.

Sestavil Jan Klimeš
Hned po příchodu do funkce primátora v roce 2006 byla provedena bezplatná doprava v MHD pro seniory nad
70 let a doprovod s dětmi do tří let.
Primátora velmi potěšil zájem seniorů, jejich rodinných příslušníků a přátel, kteří se scházejí v Mariánském údolí
v Líšni, aby se vydali na tradiční pochod
generací.
Velice si váží rovněž seniorů, kteří
chtějí být stále prospěšní v rámci projektu strážce přechodu. Hlídkují poblíž
frekventovaných komunikací.
Město Brno spolupracuje se zástupci seniorských organizací, kteří se pravidelně zúčastňují pracovních schůzek
komunitního plánování sociálních služeb. Mají tak možnost ovlivňovat život
seniorů ve městě.
Ve Zpravodaji městské části Brnostřed jsme si mohli přečíst zajímavé
věci. Pečovatelská služba, která je poskytována seniorům se zdravotním postižením. Umožňuje setrvat ve svých domovech a zachovat si v maximální míře svůj
dosavadní způsob života.
Jsou vyjmenovány domovy s pečovatelskou službou: Křenová 35, Hybešova 65, Kosmonautů 23 a Zderadova.
Další možnost, jak mohou starší
spoluobčané strávit svůj čas, jsou kluby
seniorů. Jsou na Křenové 39 v domě
s pečovatelskou službou a druhý je na
Václavské 3. V hojném počtu se scházejí
3krát v týdnu v odpoledních hodinách.
Jsou organizovány výlety, zájezdy, společenská setkání, zdravotní tělocvik
a přednášky. V klubu je k dispozici počítač a bohatá knihovna.
Klub na Křenové 39 je svým uspořádáním podobný. Uskutečňují i přátelská posezení a společný zpěv. O provozních záležitosti klubu a jeho vybavení se
stará pověřená pracovnice úřadu Brnostřed.

DŮCHODCI Z BŘECLAVI OSLAVOVALI VE VELKÉM STYLU
Místní organizace SD ČR z Břeclavi oslavila 3. července 2010 dvacáté výročí založení, a to velkou přehlídkou 6 pěveckých sborů z Rakouska, Slovenska,
Hodonína a Břeclavi. Finanční dar Městského úřadu v Břeclavi a organizační
pomoc v osobě místostarosty Martina Radkoviče byly značným oceněním práce důchodců. Největší díl práce odvedla předsedkyně MO SD ČR v Břeclavi paní
Jiřinka Lhotská, Jan Krátký i celý výbor a další obětaví důchodci. Akce se zúčastnil předseda Ústřední rady SD ČR ing. Oldřich Pospíšil, který předal hlavním organizátorům Čestná uznání za dlouholetou obětavou činnost. Dalšími
hosty byli členové Krajské rady SD ČR, a to Mgr. Alena Kudličková z Brna
a ing. Ladislav Polášek z Hodonína. Pěvecké výkony všech zúčastněných sborů
rozdávaly radost posluchačům. Břeclavská MO Svazu důchodců si vzala velký
úkol, kterého se zhostila na výbornou.

TELEVIZNÍ PRÁZDNINOVÉ ZAMYŠLENÍ…
Také se o prázdninách rádi díváte na televizi?? Jak je to možné? Je to
podobné jako před Vánoci a v průběhu Vánoc. Setkáváme se se starými filmy, různými pořady typu Hovory H, Šarády, Televarieté atp.
Prostě s tím, co bylo natočeno kdysi,
má to určitou úroveň a kvalitu. Jsme
nadšeni tím, co jsme již dávno viděli, ale jsme doslova vyprahlí po inteligentním humoru, kde se pointa neřeší neslušným slovem, kdy si umělci
v tak zvaném totalitním státu dělají
špičky z politiků, z tehdy současného společenského dění, což nyní nevidíme, neslyšíme ani náhodou.
A bylo by dnes z čeho krmit satiru.
Filmy plné hrubostí, různých podvodů, intrik a poklesků, vražd a zlodějin vymývají českému obyvatelstvu
mozky plných 20 let. Zjišťujeme my,
kteří jsme naříkali, že se musíme stále dokola dívat na sovětské filmy, že
nyní nenatáčejí filmy nikde jinde než
v Americe. Tupé, nesmyslné seriály,
kdy angažují režiséři jedny a tytéž
herce do současně vysílaných televizních seriálů by snad nemohlo
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uniknout ani pasivní Radě pro rozhlasové a televizní vysílání. Seriály,
v nichž každý má poměr s každým,
mezi tím pobíhají děti, o něž se vedou spory, možná má vliv i na veřejné mínění i na společenské povědomí, proto naše společnost vypadá
tak, jak vypadá. Co dělá Česká televize s našimi povinnými poplatky,
které nedávno opět zvýšila bez zvýšení kvality vysílaných pořadů, bez
snížení počtu minut nechutných reklam? Kdybychom byli sebevědomý,
uvážlivý národ, dali bychom znát komerčním televizím, které nezajímá
vůbec nic jiného než „sledovanost“,
že se nám jejich pořady nelíbí tím, že
bychom jejich pokleslé pořady nesledovali. Z televize, rádií i tisku zmizely jako kouzelným proutkem investigativní pořady a jediný takový pořad,
jímž jsou Reportéři ČT se mnohdy zabývá jiným žánrem, jako např. pořad
o Kájovi Saudkovi, který s pořadem
tohoto zaměření nemá vůbec nic společného. V novinách jsou otiskovány
pouze souhlasné, oslavující dopisy několika (doufáme, že autentických) čte-
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Paní Eva Laštůvková se ozvala na naši výzvu a napsala redakci:
Mohli byste se zeptat zástupců v Brně vynakládali finanční prostředky na
města Brna, popř. městských částí na účelné a potřebné pro všechny občany,
mohly by být jedny případně dvoje WC beznásledující?
1. Víme, že fotbalová a hokejová utkání platné, jako je to v Rakousku nebo Němecjsou pro pořadatele velice lukrativní. ku a měli bychom v Brně aspoň trochu poProsíme o sdělení proč musíme z našich řádek a lidé by veřejně k tomuto účelu
daní platit ohromné policejní manévry nevyužívali městské parky.
k zajištění pořádku, přičemž tzv. „fa- 3. Brno je proslulé svými ohňostroji, ktenouškům“ nejde o žádný sport, o žádné ré jsou jistě velmi drahou záležitostí. Zafanouškovství, ale o možnost vyřádit se jímalo by nás, kolik peněz ročně tyto kravandalsky, zničit kde co, proč se taková tochvíle stojí. Víme, že zde chybí
utkání mohou konat v městě Brně, kdy malometrážní levnější byty pro potřebse doslova bojíme vyjít na ulici ? Proč se né, že mnozí důchodci platí náklady za
taková utkání mohou konat v Brně, když bydlení vyšší než je jejich důchod. Rozsi pořadatelé na vlastní náklady nemo- hodně bych považovala za rozumnější
pořizovat za veřejné peníze tyto nutné
hou (neumí?) udržet pořádek?
2. Na náměstí Svobody byla „vybudová- domovy pro sociálně slabší občany a bez
na“ pláž. Pláž, které chybí voda, kromě ohňostrojů bychom se zatím obešli, assprchy. Přitom nově vybudované veřej- poň do té chvíle, než budou mít všichni
né WC stojí 10,- Kč za použití: Jak máme občané města střechu nad hlavou jisna tak rozdílné záležitosti pohlížet? WC tou…
využije každý jen v případě potřeby, le- 4. Nepořádek u Hlavního nádraží v Brně,
žet uprostřed náměstí Svobody na pláži zejména po sobotní noci, je tak veliký,
asi nebude každý. Říkáme si, na něco že se nad ním nepozastavují jenom obpeníze jsou, na něco nejsou. 10 Kč pro čané města, ale především jeho návštěvdůchodce z okraje města Brna je velmi níci a nám je stydno, nemohl by na tenvysoká cena, zatímco, kdybychom to úsek někdo z Magistrátu dohlížet?

nářů. Kritické dopisy čtenářů, které
dříve otiskovalo například Metro se
tam už neuvádí a lidé od té doby nemají o tento deník žádný zájem, po minutovém prolistování jej odhazují do
koše. Jak je možné, že se Česká televize po dvaceti letech existence nepropracovala k pořadům, které byly dříve
oblíbené, ke kvalitním filmům, stále
dokola nám předkládá filmy, které byly
uvedeny 50× i vícekrát? Při slavnostních příležitostech nám opakovaně zařazuje filmy z první republiky? Co dělá
Česká televize s penězi koncesionářů?
Mohla by nás o tom někdy informovat?
Antonie Hančíková

P O VÍ
D ÁN
VÍD
ÁNÍÍ

O T O M , JA
K JSEM
JAK

A ČE
K…
S I O P ATŘIL
TŘILA
ČESS KÝ ČE
ČESS NE
NEK
Vyčetla jsem v denním tisku, že se
24. 7. 2010 konají v Buchlovicích česnekové slavnosti. Říkala jsem si, že se
nedá nic dělat, že musím investovat
a český česnek si opatřit. Cesta tam
a zpátky mne stála 152,- Kč, vstup ke
stánkům s česnekem 80,- Kč, za 1,5 kg
českého česneku jsem zaplatila 180
Kč. Takže nákup vyšel bratru na 412
Kč. S nostalgií jsem vzpomínala na
časy, kdy nám, neznalcům, bylo vysvětlováno, že trh všechno vyřeší. Že
to, co lidi nebudou kupovat zkrachuje
a to, co lidi kupovat budou, na trhu
bude. Zvítězí kvalita. Jenomže, nastala doba, kdy v České republice jiný česnek než čínský, prostě neseženete.
Lidé ho kupují se skřípajícími zuby,protože, když si nemohou vybrat,
musí brát, to co je, i když jim to nevyhovuje. Totéž se týká zápalek. Kvalitní
zápalky z českého trhu prostě zmizely
a my si můžeme vybrat, mezi špatnými a ještě horšími. Totéž se týká oblečení bot a jiných potřebných věcí,
musíme kupovat to co je a ne to, co
bychom chtěli. Obchody jsou sice plné
zboží, ale nic to neříká o jeho kvalitě.
Ptala jsem se prodavačky když jsem
sháněla obyčejné kombiné, nebo látku. To se vás nákupčí nezeptají, co lidé
chtějí, po čem se pídí? Odpověděla mi:
“ani náhodou. Naopak kupují to, co mi
leží na skladu a žádné podklady o poptávce zákazníků prodavačky nezpracovávají.“ Takže trh nám to nevyřešil
a pokud bude takto fungovat dál ani
v daleké budoucnosti nevyřeší.
(T.H.)
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NABÍDKA REKREAČNĚ OZDRAVNÉHO POBYTU PODHÁJSKÁ – SR
Svazu důchodců města Brna se
podařilo zajistit pobyt pro seniory
v termálech Podhájská od 27. 9. do
4. 10. (pondělí-pondělí).
Obec Podhájská, 40 km jihovýchodně od Nitry, je známá svými unikátními termálními prameny, složením srovnatelným s vodou z Mrtvého
moře. V areálu je celkem 7 bazénů
s teplotou vody 28-38 °C (2 plavecké,
2 velké bazény, 1 sedací bazén, 1 dětský bazén a 1 tobogánový bazén). Termální voda o teplotě 83 °C vyvěrá z vrtu
s hloubkou 2 000 m. Má blahodárný
vliv na všechna onemocnění pohybového aparátu (revmatismus, artróza,
osteoporóza, dna), štítnou žlázu (jodidy), cévní onemocnění, kožní onemocnění (lupénka), regeneraci po
psychické a fyzické zátěži.

Ubytování – v penzionu U vodníka I jen 300 m od areálu koupaliště
a 100 m od železniční stanice, ve dvoulůžkových a třílůžkových pokojích
s WC, koupelnou, TV a ledničkou.
Stravování – společná kuchyňka,
jídelní kout v hale s krbem, 15% sleva
na stravu v bufetu U vodníka na koupališti, sleva v restauraci penzionu
Energy II.
Cena za pobyt/osobu 2 590 Kč
(vlastní doprava). Cena nezahrnuje
vstupné na koupaliště, pobytovou taxu
0,50 Euro za osobu a den, a stravu.
Pro zájemce bude organizována
společná doprava vlakem, jízdenky
nejsou v ceně.
Závazné přihlášky u ing. Leichmannové a paní Jindřišky Přecechtělové nejpozději do 23. 8. 2010.

S POL
UPR
ÁCE RAD
A JE S UNIVERZIT
OU TŘE
TÍHO VĚKU
POLUPR
UPRÁ
ADYY SENIORŮ JM KR
KRA
NIVERZITOU
TŘETÍHO
Jihomoravská rada seniorů, která byla
ustavena koncem minulého roku, začíná spolupracovat se sdruženími a kluby, které sdružují seniory v kraji. Je to umožněno tím, že
jsme získali velikou podporu od vedení Jihomoravského kraje – podporu nejen morální,
ale i finanční, získali jsme lidi, kteří jsou
ochotni se ve svém volném čase problematikou seniorů zabývat a pro ně pracovat.
V současné době jsme začali spolupracovat s Univerzitou třetího věku a umožnili jsme třem brněnským vysokým školám
rozšířit nabídku kurzů pro seniory, které
budou probíhat od října 2010 do dubna
2011. Tématické zaměření, místo konání,
forma přihlášek a výše zápisného do těchto kurzů jsou uvedeny v následujícím přehledu. Díky výše uvedené finanční podpoře z Krajského úřadu je výše zápisného ve
srovnání s běžnými kurzy U3V podstatně
nižší.

Hist
orick
oměn
istorick
orickéé pr
proměn
oměnyy umění
(výuka ve středu odpoledne 1× za 14 dní, od 13,10
hod.), 300,- Kč.
o zzdr
dr
loub
osti
pro
draavé kkloub
loubyy a kkosti
Cvičení pr
(výuka ve středu odpoledne 1× za 14 dní, od 20,10
hod.), 300,- Kč.
Přihlášky od 13. září každé úterý a čtvrtek 9,00- 12,00 hod., Masarykova univerzita, Žerotínovo náměstí 9, St. odbor. rektorátu, Mgr. Petr
Adamec; e-mail: adamec@rect.muni.cz
Jak si můž
eme lépe rro
ozumět
můžeme
zumět,, jak se můž
můžee me lépe vvyjádřit
yjádřit
(výuka ve čtvrtek 1× za 14 dní, od 14,10 hod.),
150,- Kč.
Přihlášky od 13. září každé úterý a čtvrtek 9,00- 12,00 hod., VUT v Brně, Antonínská 1, U3V
přízemí dv. 121, Lenka Shromáždilová;
e-mail: shromazdilova@lli.vutbr.cz
Zahr
ada a člo
věk
Zahrada
člověk
(výuka v pondělí 1× za 14 dní, od 11,00 hod.),
150,- Kč.
Víno a zzdr
dr
draaví
(výuka v pondělí 1× za 14 dní, od 18,10 hod.),
150,- Kč.
Přihlášky od 13. září každé úterý a čtvrtek 9,00 - 12,00 hod., Mendlova univerzita v Brně, Zemědělská 1, Inst. celoživ. vzdělávání, ing. Jana Loukotová; e-mail: jana.loukotkova@mendelu.cz

Zámek v Jaroměřicích nad Rokytnou,
červen 2010.

Všem účastníkům přejeme
ali
přejeme,, ab
abyy získ
získali
co nejvíc
znali spous
nejvícee no
novv ých znalostí a po
poznali
spous-álibami, ab
tu no
el se st
ejn
ými zzálibami,
abyy
ejnými
novv ých přát
přátel
stejn
našli zzajímav
ajímav
yplnění sv
ého vvolného
olného času
ajímavéé vvyplnění
svého
času..
JmKR seniorů v Brně

VYCHÁZKY
V MĚSÍCÍCH ZÁŘÍ
200 1100
A ŘÍJNU 2
 každé pondělí  odjezd kolem 9. hodiny 
6. 9. Mendlovo náměstí – autobus
č. 52 – Kohoutovice hájenka do
Obory – Hobrtenky – Juranka –
Jundrov
13. 9. Královopolské nádraží – autobus
č. 43 – výstup Myslivecký stadion – kaplička sv. Antoníčka –
Obřany. Odjezd v 8.35 hodin
20. 9. Židenice – Stará osada – autobus
č. 56 – Velká Klajdovka – Resslův
pomník – Těsnohlídkovo údolí –
Obřany
27. 9. Mendlovo náměstí – autobus
č. 52 – výstup Kohoutovice hájenka – do Obory – Jezírka – Jundrov
4.10. Stará osada – autobus č. 56 – Velká Klajdovka - Hornek - ke hřbitovu na autobus č. 58
11.10. Královopolské nádraží autobus
č. 43 – Útěchov – náměstí – Mufloni – studánka – Bohdaneckého památník – Útěchov. Odjezd
v 8.35 hodin
18.10. Mendlovo náměstí - trolejbus č.
37 – konečná Kohoutovice – Dub
Troják – kamenolom
25.10. Královopolské nádraží – autobus
č. 43 – výstup „U buku“ – zpět na
lesní cestu – „Melatín“ – Bílovice. Odjezd v 8.35 hodin.

Srdečně Vás zveme na

BESEDU O PŘECHODU NA DIGIT
ÁLNÍ
DIGITÁLNÍ
TELEVIZNÍ VYSÍL
ÁNÍ,
VYSÍLÁNÍ,
které se koná v úterý 14. září 2010 ve 14 hodin
v sále Břetislava Bakaly na Žerotínově náměstí
v „Bílém domě“, a 21. září 2010 v 15 hodin v sále
radnice Brno-Líšeň, Jírova 2.
Na této besedě se dozvíte všechny důležité informace o přechodu na digitální televizní vysílání v městě Brně a budete mít
možnost zeptat se na vše, co Vás zajímá.

Upozornění pro zájemce o zájezdy
Jsou ještě volná místa na zájezd
na Opavsko 8. 9. 2010, cena 460 Kč,
i na další zájezdy dle plánu.
Přihlášky 23. 8., 30. 8. a 6. 9. (vždy
v pondělí) na Běhounské 17 v kanceláři Svazu důchodců, od 9 do 12 hodin.
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Další číslo vyjde
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