
Brněnský senior vychází
za finanční podpory

statutárního města Brna

Podobná, často ještě upřímnější 
povzdychnutí slyšíme kolem sebe sko-
ro každodenně, většinou si jich nemů-
žeme nepovšimnout. Můžeme slyšet 
ledacos. Většina si představí přísluš-
níka tohoto stavu jako starého člověka 
pobírajícího peníze od státu. Většinou 
se dožadují nejrůznějších slev, privi-
legií, práv a  předností, neboť jsou již 
staří a  nemocní. Den prožívají zvlášt-
ně. Ráno sice vstanou jako ostatní, ale 
potom, podle mnoha názorů mlad-
ších, začnou jiným komplikovat život. 
Pletou se na  zastávkách, v  doprav-
ních prostředcích, dovedou se bavit 
jen o  tom, kdo a  kdy byl u  lékaře, jak 
se proti nim všichni spikli. Pomlouva-
jí dnešní dobu a probírají jen své děti, 
vnoučata i pravnoučata. Prostě, zvlášt-
ní bytosti, nikdy nevíte, co udělají. Pak 

tu jsou ale i moderní senioři, kteří jdou 
s  dobou. Takoví se oblékají dle mód-
ních trendů, vlastní chytré dotykové 
telefony a počítač ovládají skoro lépe, 
než jejich vnoučata. Existují i důchod-
ci, kteří v  osmdesáti letech jsou stále 
svěží a klidně i aktivně sportují. Je zají-
mavé, že o nich se tolik nemluví, spí-
še o těch, kteří tráví dny nudně - sedí 
doma v  křesle u  televize nebo si čtou 
noviny či knihu.

Jak to dělají ti „druzí“? Různě. Prav-
da je, že jich přibývá, hlavně pokud se 
sportu týká. Nebojí se pohnout, vzpo-
menout na  to, co se jim dařilo, když 
byli mladší, pohyblivější. Nekouka-
jí na  výkon, nesrovnávají své dneš-
ní metry, zásahy, vteřiny a  jiné výko-
ny s  těmi dřívějšími. Jde jim jen o  to 
si dokázat, že ještě něco dovedou, že 
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Tisíc jeřábů

Ani v poupěti
nespočítá své lístky

chryzantéma
i v poupěti se
skrývá žena

i v poupěti se skrývá
Sadako.

Slyšte příběh dívenky
Sadako.

Slyšte příběh
Sadako.

Byla dítě, když se na nebi
místo lampionů

objevila atomová záře
lidé měnili se v stíny

a zůstala
jen torza domů.

Legenda o tisíci jeřábech
jí dává víru

legenda jí dává sílu 
žít.

Brzy plují jeřábi
nad jejím lůžkem
plují po stěnách

a usedají na pelesti.
Tak neúnavně pracují

její ruce, její prsty.
Tisíc jeřábů chce

žít.
641,642,643...

u čísla 644 vzlétla Sadako
mezi své jeřáby.
Stal se zázrak.

Děti celého světa vyrobily
zbývajících 356 jeřábů,

proto žije
dívenka Sadako

proto žije
Sadako.

Ať nekonečně krouží
s jeřáby nad kontinenty

ať navždy si svět
pamatuje příběh
dívenky Sadako
ať navždy si svět

pamatuje
Sadako.

Marie Veselá

Věnováno památce jedenáctileté Sadako Sa-
saki a všem mrtvým dětem z měst Hirošima 
a Nagasaki, dále všem mírovým hnutím. 

autorka
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dokáží rozhýbat své svaly, posílit srdíč-
ko... Dělat to mohou sami, ale většina 
to dělá se stejně zaměřenými přáteli. 
Příležitosti se vždycky najdou - i mezi 
důchodci. Scházejí se při různých pří-
ležitostech a  sportech, vybírají si vět-
šinou jeden z  deseti, pro ně doporu-
čovaných. A  v  nich potom se mohou 
měřit i  v  okresech, krajích, dokonce 
celostátně i  mezinárodně. SDČR už 
dva roky ve  spolupráci s  Českou unií 
sportu (ČUS), ale i jinými organizace-
mi, pomáhá uspořádat odpovídající 
kola Sportovních her důchodců.

V  Jihomoravském kraji v  sedmi 
okresech proběhla v  květnu okres-
ní kola, vítězná družstva postoupila 
do kola krajského, které se uskutečnilo 
16. června 2016 na hřišti TAK HELLAS 
v  Brně-Řečkovicích. Záštitu nad akcí 
převzal hejtman Jihomoravského kra-

je JUDr. Michal Hašek. Putovní pohár 
pro vítěze darovala Česká unie sportu 
(ČUS), do  přípravy setkání byli zapo-
jeni starosta i místostarosta Brna-Řeč-
kovic. Upomínky pro účastníky kromě 
úřadu kraje věnovaly - Senior pas JmK, 
Magistrát města Brna, Turistická infor-

mační služba Brno (TIS Brno) a  jiné 
korporace. 

Soutěžící sedmi družstev soutě-
žili v  pěti disciplinách: v  hodu gra-
nátem na cíl, v běhu s raketou a míč-
kem, v  hodu šipkou na  cíl, boloba-
lu a  v  ruských kuželkách. V  průběhu 
soutěže se ukázalo, že v každém druž-
stvu jsou soutěžící, kteří soutěžní dis-
cipliny velmi dobře zvládají. Rozhod-
čí i vyhodnocovatelé měli těžkou práci 
- výjimkou nebyla i  zdvojená umístě-
ní na předních místech. Nelehké bylo 
vytvoření krajského družstva pro účast 
na Ústředních sportovních hrách, kte-
ré se v měsíci červenci i za účasti spor-
tovců ze Slovenska uskuteční v Praze. 
I  Jihomoravský kraj mezi nimi bude 
mít své zástupce.

Všichni účastníci soutěže byli nad-
šeni - nejen průběhem sportovních 
soutěží - přálo i  počasí, ale i  prostře-
dím a  starostí všech zainteresova-
ných o  ně. Nic jim nescházelo, oce-
ňovali prostředí, péči o ně, jako doko-
nalé oceňovali i  odpovídající bohaté 
pohoštění. Jako velký klad posuzovali 

přítomnost předsedy SDČR Ing. Oldři-
cha Pospíšila, místostarosty Brna-Řeč-
kovic Ing.  Olivera Pospíšila, předsedy 
KV SDČR Ing. Milana Hemzala, před-
sedy kontrolní komise SDČR pana 
 Petra Kalábka.

V pořadí okresů přes znalost situa-
ce, vždy jsou mezi námi ti, kteří tipu-
jí, vždy dochází k  překvapení. Za  nej-
silnější je často považován Hodonín, 
někdy Brno - hovoří se o dobrých výko-
nech v  ruských kuželkách, jiná druž-
stva mohou překvapit v  hodu graná-
tem na cíl, trefí se úspěšně do cíle šip-
kou. A tak nakonec vyhraje - pro vyrov-
nanost výkonů - někdo jiný. Letos se 
tím překvapivým vítězem - odvezli si 
na  jeden rok pohár - stalo družstvo 
z Břeclavi. Na druhém místě se umísti-
li sportovci z Brna-Tuřan, třetí bylo při-
praveno pro pořádající. Moc všem bla-
hopřejeme, družstvu Jihomoravského 
kraje přejeme v Praze hodně úspěchů.

PaedDr. Jan Žáček, 
1.místopředseda výboru SDČR 

Brno-město

Dokončení ze str. 1.



SENIOR str. 3

•  Znovu zaktivizovaný Klub v Bystrci 
pod vedením předsedy se opravdu sna-
ží, nechce zahálet ani v horkých letních 
měsících. Členové v  červnu navštívili 
divadelní představení Petrolejové lam-
py, na  tradičním setkání ve  Společen-
ském centru si oživili „brněnský han-
tec“, vyřešili organizační záležitosti, čas 
využili i  pro zábavu. Velký zájem byl 
o  prohlídku vily Tugendhat, i  v  prázd-
ninových měsících nabízejí výlety 
za památkami.

•  Komárovští a heršpičtí senioři osla-
vovali s  25 jubilanty jejich významná 
životní jubilea za  účasti dětí z  mateř-
ské školky a  Základní umělecké školy, 
jejich vystoupení setkání výrazně zpří-
jemnilo.

•  Senioři z  Černých Polí, Husovic, 
Lesné, Soběšic a Zábrdovic mají pro-
gram opravdu pestrý. Zorganizovali 
štafetový běh seniorů v běhu na 4x100 
metrů, při něm překonali o 41 let starý 
rekord seniorů pražských - součet jejich 
věků dosáhl neuvěřitelných 348 let. 
Popřáli těmto čilým seniorům i  nadá-
le dobré výsledky i  v  jejich aktivitách 
a samozřejmě pevné zdraví. Je zřejmé, 
že se v této lokalitě daří dlouhověkým, 
svědčí o tom počet těchto členů v jejich 
třech klubech. Mezi sebou mají dokon-
ce 1 členku stoletou, 23 devadesátile-
tých a 7 osmdesátiletých.

•  Jubilanty oslavovali i  v  Jundrově, 
paní starostka si je opět /činí tak dva-
krát ročně/ pozvala a  nechala připra-
vit malé pohoštění. Na tomto setkání se 
tentokrát  zúčastnili 4 devadesátiletí, 23 
osmdesátiletých. Těší se, snad k  tomu 
dojde, na  možnost setkávání v  důstoj-
nějším prostředí, zatím se setkávají, jak 

říkají, v malinkaté místnůstce na reha-
bilitačním středisku.
•  Důchodci z Líšně mají svoje nabíd-
ky aktivit velmi obsáhlé a bohaté. Akti-
vizují babičky a  dědečky programem 
nejen pro předškolní děti, ale i  pro ty 
nejmladší ve  věku školním v  Pastel-
ce. Při klubu funguje léková poradna, 
kde dotazy seniorů zodpovídá ústavní 
lékárna IKEM. Rady z oblasti zahradni-

čení a životního prostředí jsou směřo-
vány na ekologickou poradnu. Klubová 
činnost je rovněž čilá, scházejí se taro-
káři, šachisté, poradí tu s  počítačem, 
radí zde i Receptář, je možné se poradit 
i  o  chytrých telefonech. Součástí čin-
nosti je nejen volná zábava a tanec, ale 
i vycházky do přírody, práce na různých 
rukodělných výrobcích.

Sestavila Libuše Gottwaldová

Kam odcházejí peníze za vodu?
Tuto otázku si pokládá většina občanů ČR nejen v  Brně. 

Voda každoročně v  České republice zdražuje a  ministr 
za  životní prostředí to zdůvodňuje tím, že je to strategická 
ochrana podzemních vod a s tou se prý nehýbalo čtrnáct let. 
Kvalita vody je údajně nedostatečná až na  výjimky (v Brně 
je dobrá), problémem jsou hodnoty dusičnanů a  fosforu. 
V době nedávné se tvrdilo, že lidé vodou plýtvají - při zalé-
vání zahrádek, umývání aut i jinde. Když začali šetřit a odběr 
se snížil, přicházelo zdražování a cena vody šla nahoru něko-
likrát. Nutno podotknout, že se zvyšováním ceny vody jde 
nahoru logicky i  cena stočného. V  čem ale tkví hlavní pro-
blém ceny vody? Českou vodu vlastní a prodávají cizí vlast-
níci, tzn. zahraniční fi rmy. Dochází proto k  vyvedení zisků 
z vody na cizí majitele a koncerny. V mnohých ze zastaralých 

vedení teče závadná voda, dochází k častým poruchám - to 
vše vede k  její závadnosti. Proč? Odpověď je jednoduchá - 
zisk odejde neznámo kam, místo aby se investovalo do vodá-
renské infrastruktury.

Co vedlo tehdejší zastupitele k tomu, že zvedli ruku  pro 
prodej této suroviny, tak nezbytné pro občany, že se jí zbavi-
li? Nevíme, jen říkáme, že je to chování zastupitelů (ale i stá-
tu) doslova nemravné. Domníváme se, že je nezbytné, aby 
současní zastupitelé znovu prošli smlouvy, které jsou uzaví-
rány vždy na určitou dobu a zvážili možnost jejich vypověze-
ní a ukončení  této smlouvy nevýhodné (pro Brno). Bylo by 
snad dobré,aby po získání zpět akcií BVV - tím se radní opráv-
něně chlubili - prokázali brněnským občanům, že jim na nich  
opravdu záleží a  udělali stejný krok s  Brněnskými vodárna-
mi a kanalizacemi. Služba by to byla - pro Brňany i přiléhající 
obce - záslužná. Libuše Gottwaldová 

ZE ŽIVOTA MÍSTNÍCH KLUBŮ

Zpráva o činnosti KD ve Starém Lískovci - nová zástavba
Nadále se scházíme každý týden v našem klubu. Využíváme všech příležitostí 

k zajištění pestré činnosti, organizujeme své schůzky tak, aby byly pestré a zajíma-
vé. Vždy se k tomu naskytnou příležitosti, také v uplynulém období tomu tak bylo.

Společně jsme navštívili Knihovnu Jiřího Mahena při příležitosti výstavy obra-
zů Petra Karáska a Olgy Dvořáčkové ze Starého Lískovce, absolvovali jsme výlet 
na  Vranov u  Brna s  návštěvou tamějšího kostela, obdivovali jsme i  jesličky. 
Na vystoupení heligonkářů z celé republiky v Bosonohách jsme obdivovali zvláště 
chlapce ve věku 10–14 let a sedmiletou holčičku, která hrála na harmoniku a zpí-
vala. Všichni, nejen oni, si vedli jako profesionálové. Navštívili jsme „Příhraniční 
slavnosti“ na Šelepově ulici, společně s ostatními jsme si tu připomněli, již pode-
sáté, na  místě koncentračního tábora „Pod kaštany“ osvobození, připomenuto 
bylo výročí letu J. A. Gagarina, krásné bylo vystoupení nám blízkých umělců.

I další aktivity měly velký ohlas. Navštívili jsme Brněnskou přehradu, od pana 
hejtmana Haška jsme se při plavbě dověděli, co se v Brně podařilo vytvořit. Nad-
šeni jsme byli hudebním doprovodem, slyšeli jsme známé melodie. Svátek matek 
jsme společně s členkami ze staré zástavby oslavili v zasedací místnosti na radni-
ci ve Starém Lískovci na pozvání pana starosty Vladana Krásného. Obdrželi jsme 
pohoštění, pan starosta nám zahrál na kytaru, také jsme si společně zazpívali. Spo-
lečně s členkami brněnských klubů jsme oslavovali tento svátek na pozvání paní 
Mgr.Kláry Liptákové v krásném Zasedacím sále Nové radnice. Potěšilo nás připo-
menutí básně pro maminku od Jaroslava Seiferta i vystoupení studentů Hudební 
konzervatoře. Každá žena dostala jako poděkování růži.

Zorganizovali jsme zájezd do Hodonína, v Muzeu T. G. Masaryka jsme zhléd-
li výstavu korunovačních klenotů „poslední české královny Zity“, líbil se nám hrad 
Veveří, ocenili jsme jeho pokračující opravy. Na  konci června jsme obdivovali 
zámek v  Lednici na  Moravě zapsaný v  seznamu UNESCO. Výčet našich akcí by 
mohl pokračovat - Setkání generací v  Jundrově pořádané Stranou zelených,tra-
diční taneční odpoledne v Bosonohách... Všech akcí se zúčastňují i naše členky, 
které mají více než 90 let. Je to skutečně obdivuhodné, víme, že je to tím, že nikdo 
nechce zůstat sám. Libuše Medková 
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Olympijské hry 2016 
v  Brazílii jsou nejvýznam-
nější a  největší sportovní 
událostí a mírovou slavnos-
tí letošního roku. Když naši 
čtenáři budou číst srpnové 
číslo Brněnského seniora, 
budou již letní olympijské 
hry zahájeny. Vždyť posled-
ní běžec olympijské štafe-
ty donesl hořící pochodeň na olympij-
ský stadion Maracana již 5. srpna t.r. 
Olympijský oheň, tak jako každý čtvrtý 
rok, kdy se koná olympiáda, byl zažeh-
nut slunečním paprskem u  sochy 
boha Dia v  rámci tradičního ceremo-
niálu předávání pochodně s  olympij-
ským ohněm pořádající zemi na Pana-
ténaiském stadionu v  Athénách. Prv-
ní starověké olympijské hry byly v roce 
776 př.n.l. a  poslední v  roce 393 n.l. 
Novodobé OH - obnovené po patnác-
ti stech letech (1886 Antrverpy) - měly 
však už jinou podobu - byly mezi-
národní, probíhaly vždy v  jiné zemi, 
rozšířily se o  nové olympijské spor-
ty, zatímco některé historicky zanik-
ly (šplh na laně, přetahování), nově se 
konala i  zimní olympiáda a  paralym-
pijské hry, také délka konání se znač-
ně prodloužila s  nově zařazenými 
sportovními disciplinami. Člověk žas-
ne, jak dlouhá, obtížná, ale i úchvatná 
je historie olympijských her. Jak silná 
je olympijská myšlenka, ideje a olym-
pijské symboly. Kolik odříkání, dři-
ny, vůle, talentu po  vítězství prováze-
lo hrdiny OH ať už v dávnověku, nebo 
v současnosti. Ani konání novodobých 
her nebylo bez překážek. Byly naru-
šovány válkami, přírodními katastro-
fami i politickým bojkotem. S překáž-
kami se setkal i obnovitel a zakladatel 
moderních olympijských her Pierre de 
Coubertin (1863-1937), francouzský 
pedagog, historik, donátor a sportovní 
funkcionář. Zpočátku při vyjednávání 
s veřejnými činiteli, sponzory a přáte-
li nenacházel pochopení pro svůj velký 
sen. Teprve po  archeologickém obje-
vu zbytků staré Olympie uvěřila spo-
lečnost, že OH existovaly. Potřebné 
peníze na jejich konání se však nena-
šly u  bohatých přátel a  známých, ale 
u řeckého lidu. Pieru de Coubertinovi 
se podařilo založit mezinárodní olym-
pijský výbor (MOV), stal se jeho gene-
rálním sekretářem, později druhým 
předsedou. Sídlem MOV od roku 1915 
je Lausanne ve Švýcarsku. Zde je také 

unikátní olympijské muze-
um, kde je uložena historická 
olympijská vlajka s pěti barev-
nými olympijskými kruhy 
a  olympijským heslem: „Citi-
us, Altius, Fortius“ - rychle-
ji, výš, silněji, vyjadřující cíl 
olympijského hnutí. Autorem 
uvedeného hesla je Couberti-
nův přítel Henri Didon. Kolek-

tivem MOV byla vypracována Olym-
pijská charta, která určila přesná pra-
vidla pro organizování samotných her 
na základě fair play soutěžení a repre-
zentace jednotlivých států. MOV se 
v  současnosti musel vyrovnat i  s  váž-
ným problémem, a to je doping spor-
tovců (poprvé byl doping testován v r. 
1964 na LOH v Tokiu a r. 1976 na ZOH 
v Innsbrucku).

Český olympijský výbor byl založen 

v r. 1899, jeho zakladatelem a předse-
dou byl Coubertinův blízký přítel dr. J. 
A. Guth-Jarkovský. 

Pro letošní olympijské hry bylo 
na  slavnostním zasedání 12. 7. t.r. 
nominováno 105 sportovců v 19 spor-
tovních disciplinách. Slavnostního 
zasedání se zúčastnil jako čestný host 
prezident republiky Miloš Zeman, 
který připomněl Coubertinovo hes-
lo „Není důležité zvítězit, ale zúčast-
nit se!“ a  slova Emila Zátopka, naše-
ho nejúspěšnějšího atleta 20. století: 
„Když nemůžeš, tak přidej!“ Toto slav-
nostní zasedání bylo zpestřeno před-
stavením kolekce oblečení českého 
týmu pro Rio. 

Nezbývá, než našim nominovaným 
olympionikům popřát osobní úspěch 
a šťastný návrat domů.

Jana Vrabcová

FANDÍME NAŠIM OLYMPIONIKŮM NA XXXI. OH V RIO DE JANEIRU
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Vážení čtenáři, v  minulém čísle 
jsme pro vás otevřeli novou rubriku: 
Zeptali jsme se politiků. 

V  tomto čísle vám nabízíme dal-
ší část došlých odpovědí tak, abyste 
si mohli sami vytvořit názory na svoje 
zvolené zástupce.

 Okruh otázek z  dopisu zastupi-
telům města Brna, Jihomoravského 
kraje, poslancům a  senátorům PČR 
za JmK:
1.  Co měla vaše strana v  komunál-

ním volebním programu ve vztahu 
k  seniorům a  jak se vám daří váš 
volební program plnit? 

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

3.  Čím by chtěla vaše strana 
do  budoucna přispět k  zlepšení 
postavení  seniorů ? 

4.  Jak se staví vaše strana k celostát-
ním tématům, které zajímají vět-
šinu společnosti, jako je migrace, 
účast nebo neúčast v  EU, NATO, 
povinná vojenská služba, církevní 
restituce, připojení se ke  smlouvě 
TTIP a jiná. 

ČSSD
1. ČSSD plně respektuje seniory jako 

důležitou skupinu obyvatel města Brna, 
které je třeba věnovat náležitou pozor-
nost. Již nyní činí podíl obyvatel seni-
orského věku cca 15 % a  bude narůstat 
i  do  budoucna. Tomu je třeba přizpů-
sobovat politiku města, protože mnohá 
z  opatření pro naplnění potřeb brněn-
ských seniorů a  zkvalitnění jejich živo-
ta jsou dlouhodobého charakteru a jsou 
realizovatelná v  řádu let. Za  osm let 
minulých dvou volebních období, kdy 
byla ČSSD součástí vedení města Brna, 
se podařilo vykonat mnoho dobrého. 
Zaměřili jsme se na  zlepšení technic-
kého stavu domovů pro seniory a zvýše-
ní jejich kapacity. Velká pozornost byla 
věnována i  navýšení počtu bytů zvlášt-
ního určení v  domech s  pečovatelskou 
službou. V  DPS Vavřinecká, na  Renčo-
vě či Stamicově tak bylo vybudováno 
73 nových bytů pro seniory. V  přípravě 
byl projekt sdíleného seniorského byd-
lení na  Zámečnické, výstavba DPS Kří-
dlovická, DPS Mlýnská, střediska pečo-
vatelské služby Brno-střed, DPS na Voj-
tově a  DPS v  Holáskách. Realizován je 
bohužel zatím pouze DPS Křídlovická, 

před dokončením je projekt na Zámeč-
nické. Svůj volební slib - MHD zdarma 
pro seniory -  prosadila ČSSD v  před-
minulém volebním období. Těší nás, že 
k našemu programovému bodu – MHD 
zdarma pro seniory od  70 let, se hlá-
sí i Strana zelených, se kterou jsme byli 
v  předminulém období v  koalici. Pod-
statné je, že senioři v  Brně mohou této 
výhody užívat již řadu let. Nelze nezmí-
nit projekty, kterými se čelilo osamění 
starých lidí či ohrožení jejich bezpeč-
nosti, jako je Řetízek, Senior linka nebo 
Seniorakademie.

ČSSD je v  tomto volebním období 
v opozici a tudíž nemá prostor k napl-
ňování svého volebního programu. 
Při práci v  komisích rady a  v  zastupi-
telstvu podporujeme seniorské pro-
jekty, u jejichž vzniku jsme v minulos-
ti stáli, stejně tak všechna další opat-
ření ve  prospěch brněnských seniorů. 
ČSSD je ve  vedení 11 městských čás-
tí, i na této úrovni podporujeme kluby 
důchodců, nestátní neziskové organi-
zace pečující o seniory apod. 

2.  Sociální demokracie jako opozič-
ní strana v  Zastupitelstvu města Brna 
nemá vliv na  sestavování rozpočtu 
města Brna. Z úrovně Jihomoravského 
kraje lze vyjádřit největší priority roz-
počtu v následujících bodech:
•  podpora sociálních služeb pro 

seniory, zejména zvyšování kapa-
cit domovů pro seniory a  výstavba 
nových, zvyšování výdajů do rozšiřo-
vání sítě ambulantních a  terénních 
služeb, rozšiřování služeb v  oblas-
ti paliativní péče a zavedení nového 
dotačního titulu pro pečující osoby, 
mezi kterými přibývá seniorů,

•  rozšiřování sítě seniorpointů,
•  pravidelná podpora seniorských 

organizací formou dotačních titu-
lů v  oblasti rodinné politiky nebo 
mimořádných dotací pro seniorské 
spolky,

•  zlepšování kvality života v  pobyto-
vých zařízeních, aktivity a  vzdělává-
ní, např. ve  spolupráci s  Univerzitou 
Karlovou a Masarykovou univerzitou.

3. Našim cílem je dosáhnout důstoj-
ného postavení seniorů ve  společnos-
ti. Je nezbytné zvýšit dostupnost byd-
lení vhodného pro seniory, a  to jak 
z  hlediska ekonomické únosnosti, tak 
z  i  přístupnosti při snížené pohybli-
vosti, zajištění bezpečnosti a  potřeb-
né péče. V  budoucnosti tak budeme 

i nadále pokračovat ve zvyšování počtu 
míst v domovech pro seniory a v domo-
vech s  pečovatelskou službou. Dosta-
tek kapacit ke strávení důstojného stá-
ří  musí být samozřejmost, zároveň je 
třeba vytvářet podmínky pro co nejdelší 
život seniorů v prostředí jejich domova. 
Je třeba pomáhat spoluobčanům, kte-
ří se nezaviněně ocitli v  kritické život-
ní situaci. Chceme nadále podporovat 
nestátní neziskový sektor v oblasti soci-
álních služeb, uvést do  praxe ve  měs-
tě Brně principy zákona o  sociálním 
bydlení a  to napříč cílovými skupina-
mi (senioři, zdravotně postižení, rodi-
ny s  dětmi…). Posílit terénní pečova-
telskou službu (senioři, osoby se zdra-
votním postižením) ve  večerní době 
a  ve  dnech pracovního klidu s  cílem 
udržení co nejvíce potřebných osob 
v  přirozeném prostředí. Posílit odleh-
čovací pobytové služby pro osoby se 
sníženou mírou soběstačnosti. 

4. Tato otázka zahrnuje řadu důleži-
tých témat, kdy každé z nich by si jistě 
zasloužilo větší prostor. 

Migrace. Jsme proti kvótám rozdě-
lení migrantů v rámci jednotlivých stá-
tů EU. Tyto kvóty nic neřeší. Ukazuje se, 
že převážná část migrantů usiluje o azyl 
v  zemích, kde jsou největší sociální 
dávky a  kde mají příbuzné či známé. 
(Německo, Švédsko apod.). Východis-
kem je důsledná ochrana vnějších hra-
nic EU a  dodržování legislativy všemi 
členskými zeměmi včetně Německa. 

Členství v  EU. Členství v  EU dává 
České republice největší  perspektivy 
rozvoje. Je však nutné, aby EU proved-
la refl exi dosavadního vývoje a  svo-
ji působnost omezila pouze na nejnut-
nější aspekty evropské integrace a  co 
nejméně zasahovala do fungování jed-
notlivých zemí. Evropská byrokracie je 
rakovinou evropské integrace.

Členství v  NATO. Česká republi-
ka (stejně jako dříve Československo) 
není schopna zajistit svoji bezpečnost 
výlučně vlastními silami. Nezbývá nám 
tedy jiné cesty, než politiky kolektivní 
bezpečnosti, která vedle pozitiv přiná-
ší i negativa např. v určité provázanos-
ti s  geopolitickými zájmy vojensky sil-
nějších partnerů a  spoluodpovědnosti 
za jejich mocenské kroky.

Povinná vojenská služba. Domní-
váme se, že současný stav odpovídá 
možnostem i potřebám republiky.

Církevní restituce. Přijetí zákona 
o  církevních restitucích ČSSD v  parla-

Zeptali jsme se politiků...

Dokončení na str. 6.
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mentu intenzivně bránila. V  rozhodné 
době však byla ve sněmovně, ale i spo-
lečnosti, osamocena. Církve se v někte-
rých případech účelovými žalobami 
snažily prosadit vydání majetku nad 
rámec zamýšlený zákonem. Zde vel-
mi pozitivně zasáhla Asociace krajů 
a došlo ke stažení těchto žalob.
 Ing. Oliver Pospíšil, 

předseda MěVV ČSSD Brno-město

KSČM 
1. „Městská organizace KSČM v Brně 

měla ve svém minulém volebním pro-
gramu toto:“
•  vymezit lokality pro výstavbu měst-

ských sociálních a  startovacích 
bytů včetně odpovídající technické 
a občanské vybavenosti;

•  vymezit lokality pro výstavbu domovů 
pro seniory a zařízení sociální péče;

•  dotačně podporovat především 
neziskové organizace poskytující 
sociální služby a péči občanům

•  rozšířit kapacitu zařízení pro seniory 
a podporovat jejich provoz.

•  podporovat činnost občanských 
spolků (zahrádkáři, včelaři, mysliv-
ci, rybáři,důchodci apod.) – význam-
ných spolutvůrců životního prostředí 
a krajiny

•  preferovat rozvoj městské hromadné 
dopravy a  její návaznost na  Integro-
vaný dopravní systém kraje;

•  racionálně průběžně obměňovat 
vozový park MHD;

•  zabránit dalšímu zvyšování cen jízd-
ného v MHD;

•  podporovat kulturní zařízení a  akce 
s podmínkou dostupnosti pro občany;

•  udržovat tradice moravské lidové kul-
tury, amatérské aktivity všech věko-
vých skupin a aktivity dětí a mládeže;

•  rozvíjet příspěvkové kulturní zařízení 
města;

•  vytvářet podmínky pro rozvoj kultury 
a tradic národnostních menšin;

•  účelně pečovat o  historické dědic-
tví města, jeho kulturních a architek-
tonických památek včetně ochrany 
před vandalismem;

Tak to je jen několik volebních pri-
orit, které se dotýkají seniorů. Za  naši 
stranu musím sdělit, že ač jsme v opo-
zici, výrazně podporujeme aktivity 
 koalice ke zlepšení života seniorů pro-
střednictvím zastupitelů. V  poslední 
době jsme podpořili zavedení Se nior-
busu. Podporujeme dotace jednot-
livým organizacím, kteří poskytují 
péči této kategorii spoluobčanů. Sami 
zastupitelé pořádali akci k  osvoboze-
ní a senioři byli zváni. Jsme rádi za kaž-
dou možnost pomoci. Jsme připrave-
ni poradit v  těžkých životních situa-
cích. Výrazně podporujeme prostředky 
na kulturu, což jistě seniory také potěší. 
Stále prosazujeme, aby se nezdražovalo 
jízdné, což je také významnou prioritou 
pro určitou část seniorů. V  rámci roz-
počtu byla realizována výstavba něko-
lika domovů s  pečovatelskou službou, 
a  to i  díky úsilí městských a  krajských 
zastupitelů za KSČM. V poslední době 
to byl dům na ulici Křídlovická. A věří-
me, že jich bude přibývat i v následují-
cích obdobích.

2. Priorit je mnoho. Brno a JMK trá-
pí doprava a  její řešení. Významným 
problémem je nedostatek domovů pro 
seniory a i péče o ně. Zde vidíme velkou 
rezervu a vzhledem k tomu, že popula-
ce stárne, bude řešení tohoto tématu 
na  prvním místě. Významně to ovliv-
ní i  získávání zdrojů na  krytí nákladů 
s tímto krytím. Bude třeba zapojit fon-
dy z EU, ale i státního rozpočtu. A to je 
výzva pro naše zastupitele a kandidáty 
do  JMK, ale i  Senátu PČR. Významně 
budeme podporovat aktivity pro zkva-
litnění života seniorů našeho města 
např. v oblastech kultury. 

3. V rámci našeho volebního progra-
mu je tato otázka jednou ze základních, 
které naše strana věnuje mimořádnou 
pozornost. Prostřednictvím zastupite-
lů budeme usilovat, aby ve všech měst-
ských částech Brna byly vytvářeny ade-
kvátní podmínky pro zajištění spokoje-
ného života seniorů, kteří si konec kon-
ců zaslouží takové zacházení, které si 
již svou prací pro společnost zaplatili.

4. K  zásadním otázkám vydává 
VV  Ústředního výboru KSČM na  kaž-
dém svém zasedání příslušné stano-
visko, které je následně publikováno 
ve všech médiích, která projeví zájem. 
V této souvislosti mohu odkázat na ofi -
ciální webové stránky KSČM nebo Haló 
noviny. (https://www.kscm.cz/politi-
ka-kscm , http://www.halonoviny.cz/ )

Martin Říha,
předseda městské organizace KSČM 

v Brně, člen Zastupitelstva města Brna 
a Brna střed.

Ohlédnutí je název třetí letoš-
ní výstavy k sedmdesátinám člen-
ky uměleckého sdružení Mix-
tum compositum královopolské 
rodačky výtvarnice Libuše Obrd-
líkové, která bude otevřena od 31. 
července do konce srpna v Miku-
lově v  Galerii Efram, nacházejí-
cí se v  přízemí historické budovy býva-
lé chlapecké židovské školy (chederu). 
Stejně jako březnová v Malé královopol-
ské galerii v Brně a květnová v mikulov-
ské Galerii Konvent v  revitalizovaných 
prostorách bývalého kapucínského kláš-
tera je nejen ohlédnutím do  staršího 
období jubilantčiny tvorby. Nabízí i sou-
časnou autorčinu malbu a grafi ku.

Umělecký výraz výtvarnice ovliv-
nil pobyt v  Zambii, emigrace a  účast 

na  manželových projek-
tech na  ochranu příro-
dy v  rozvojových zemích. 
Stejně jako nezůstala 
chladná k tvrdým životním 
podmínkám domorod-
ců, nejsou jí lhostejné ani 
situace a  nálady v  dneš-

ní společnosti. Do obrazů a grafi k vklá-
dá své pocity, představy, sny i vzpomín-
ky na  vzdálená magická místa. Pozná-
vání jiných kultur a náboženství ji nuti-
lo k  zamyšlení a  inspirovalo její umě-
leckou tvorbu. Má za sebou už více než 
tři desítky samostatných výstav v České 
republice, Německu, Zambii a  Kolum-
bii. Zúčastnila se přehlídek netkané 
české tapiserie v  Rakousku, Spojených 
arabských emirátech a v Austrálii. 

Nejstaršími exponáty, představe-
nými v  Mikulově, jsou dvě ilustrač-
ní grafi ky z  roku 1986 jako vzpomínka 
na Zambii. Svěřuje se, že touto techni-
kou se ji nejlépe zpracovávají vzpomín-
ky, zážitky a  vůbec situace, v  nichž se 
v životě nacházela. Jsou z období, která 
pokládá za  svá nejúspěšnější výtvarná 
léta, kdy obrovskou roli sehrálo setká-
ní s  misionáři jezuitského řádu, půso-
bícími v  nejodlehlejších končinách. 
V Zambii se také věnovala olejomalbě, 
především portrétování dětí. Za  myš-
lenkově nejdůležitější a  nejvyzrálejší 
z  olejomaleb z  let 1993–2000 pokládá 
obraz Ecce homo (87 x 67 cm). Po roce 
2000 ze zdravotních důvodů začala 
malovat akrylem.

Bohumil Hlaváček

TŘI VÝSTAVY K SEDMDESÁTINÁM VÝTVARNICE LIBUŠE OBRDLÍKOVÉ

Dokončení ze str. 5.
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Březen je významným měsícem 
v životě výtvarnice Olgy Plchové. Naro-
dila se 11. března 1952 v Sankt Petěrbur-
gu, 14. března 2003 byla v  Brně zahá-
jena první výstava její tvorby v  České 
republice, 8. března 2011 se stala babič-
kou a  jen o tři dny později, 11. března 
2011 v  17:00 zaduněly v  atriu brněn-
ského Klubu zastupitelů v Mečové ulici 
výstřely z kanónu Boženka, doprováze-
né zvoněním z věže Staré radnice. Prá-
vě skončila pracovní doba posledního 
pracovního dne správcové tohoto klu-
bu, výtvarnice Olgy Plchové, která tím-
to okamžikem odcházela do důchodu. 
Na vše dohlížel v dobové uniformě veli-
tel baterie Božej Urbanský z Brněnské-
ho městského střeleckého sboru.

V klubu Olga pracovala od roku 1997 
a o dva roky později se stala jeho správ-
covou. Při odchodu do důchodu ji při-
šly pozdravit desítky přátel. Byla to vel-
ká společenská událost.

Brno je pro Olgu Plchovou domo-
vem od  roku 1981. Rodačka ze Sankt 
Petěrburgu žila už od  raných dět-
ských let v západosibiřském Kemerovu 
s  výjimkou čtyř roků, kdy se za  výtvar-
ným vzděláním vzdálila na  umělec-
kou školu do  Saratova. Po  absolutoriu 
se živila jako návrhářka hraček a suve-
nýrů a později jako divadelní výtvarni-
ce. V naší republice další výstavy tvorby 
Olgy Plchové na sebe dlouho nenecha-
ly čekat a  měly úspěch. Nejen v  Brně, 
ale i  v  Praze. Ta zatím poslední byla 
předloni v  katakombách brněnského 
Divadla na provázku.

Umělkyně, která je nyní tajemni-
cí Ruského kulturně osvětového sdru-
žení na  Moravě, se zabývá grafi kou, 
kolážemi i  olejomalbou. Snaží se vná-
šet do svých prací vždy alespoň špetku 
humoru. Pramení to z  jejího naturelu. 
Problémy zvládá přívětivostí, osobitým 
vtipem a fi lozofi í. Dovede nikoho neza-
rmoutit a každého potěšit. Krásně zpí-
vá a tančí. Příznačnou vlastností jejího 
výtvarného usilování je nalézt pro myš-
lenkově aktuální sdělení záměru ade-
kvátní výtvarné výrazové prostředky, 
většinou realistické, přitom však indivi-
duální a  nezávislé. Intenzivně prožívá 
obecné pocity a opřena vnitřně o pev-
né zázemí hmotného světa i společen-
ských souvislostí je zobrazuje v  polo-
ze básnické představy, seskupováním 
barev a tvarů nikoliv v přímé závislosti 
na zrakové zkušenosti, ale podle záko-

nů výtvarnosti. Jejich sdělnost spočí-
vá tedy především v emotivní síle. Kla-
de důraz na výsledný kompoziční účin 
obrazu. Má úzký citový vztah k  příro-
dě, květinám, trávám, motýlům i drob-
ným říčním a  mořským živočichům. 
Vytváří obrazy, jež jsou zrcadlením 
přírody, objektivním vystižením cha-
rakteristických znaků, ale i  její osla-
vou. Estetická stránka nevyplývá zda-
leka jen ze zachycení půvabných vlast-
ností samotných zobrazených rostlin, 
nýbrž především ze zaujetí a ze schop-
nosti tlumočit barevnou i tvarovou krá-
su, jakož i z vyváženosti hodné obdivu 
a  napodobení. Prosté a  nejprostší tak 
prostřednictvím obrazu zjevuje netu-
šenou a většině očí skrytou vznešenost 
a  eleganci nebo něžnost či bizarnost. 
To vyžaduje vedle výtvarného nadá-
ní a daru bystrého a pronikavého zření 
také velké a systematické píle i vřelého 
vztahu ke  zvolenému tématu. Vztahu, 
který je dán láskou k  prostým věcem, 
ke  tvarům vytvořeným přírodou, jež 
nás obklopuje a  je v  autorčině objek-
tivním a zároveň vnitřně zaujatým pře-
pisu plná nevšední poezie. Poslední 
výstavy dokládaly zřejmý vývoj od  tra-
dičních výtvarných a  výrazových pro-
středků k  nové osobité technice. Tvůr-
čí vzplanutí pramení z  vitality a  píle 
umělkyně, je stimulem proměnlivos-
ti formové, kompoziční i  koloristické. 
V kompozičním uspořádání má zásad-
ní význam zvýrazněný detail, ať už je to 
strom, keř či architektura. Využití růz-
ných výtvarných technik, překračování 
hranic volného a  užitého umění, pře-
konávání materiálových a  technolo-
gických omezení je pro ni stejně typic-
ké jako její osobitý projev, pro který jsou 
v  různých životních etapách příznač-
né rozdílné výtvarné prostředky. Nena-
podobitelným gestem se nejen vyrov-
nává s  vlastními prožitky, ale zároveň 
dává silou uměleckého výrazu  návštěv-
níkovi výstavy možnost prožít výtvar-
ně parafrázované zážitky z  přírodního 
dění a  třeba i  z  hudby. Tento její cha-
rakteristický sklon podnítil některé 
závažné realizace, jimiž dala najevo, že 
její svět matky a dvou dcer není lhostej-
ný, že rezonuje s jejími strastmi, bolest-
mi i nadějemi. Její moderně orientova-
né výtvarné úsilí se nechce obejít bez 
experimentů, díky nimž objevuje nové 
a  nové výrazové možnosti. Její ruka 
není vedena zřeteli pouze estetickými 

a  už vůbec ne dekorativními, ale spí-
še citovou exaltací. Díla tohoto názo-
rového okruhu připadají jako imagi-
nární seismografi cký záznam niterných 
hnutí, náhlých otřesů či sotva znatel-
ných vibrací. Patrné jsou v  nich ozvě-
ny našeho neklidného času. Je to tedy 
lidská výpověď, o níž jde Olze Plchové 
především. Nespokojuje se smyslovými 
zdroji vnímání. Jde jí o  nahlížení pod 
povrch věcí, dobírat se k otázkám pod-
staty, neulpívat na vnější kráse jevu, ale 
o nalezení vnitřní zákonitosti.

Bohumil Hlaváček

OLGA PLCHOVÁ ŽIJE SKROMNĚ MEZI NÁMI

PŘED 20 ROKY NAVŠTÍVILA 
BRNO ALŽBĚTA II. 
PŘIPOMÍNÁ NYNÍ

NAKLADATELSTVÍ LITTERA 

Elizabeth II. je název reprezentač-
ní velkoformátové publikace, která 
na 143 stránkách dokumentuje čtyř-
hodinovou návštěvu britské králov-
ny v  Brně 28. března 1996. Přichá-
zí nyní na  knižní trh z  brněnského 
nakladatelství Karla Kovaříka Littera.

Čtenáři přibližuje pobyt Alžbě-
ty II. od  příletu na  tuřanské letiš-
tě přes návštěvu radnice, setkání 
s  posledními devíti žijícími brněn-
skými účastníky letecké bitvy o Ang-
lii, procházku po  náměstí Svobody, 
Rašínově ulici na Moravské náměs-
tí, prohlídku výstavy o  hospodář-
ské spolupráci v  Besedním domě, 
v  jehož restauraci poobědvala. 
Po  obědě se setkala s  představite-
li Ústavního soudu, Nejvyššího sou-
du, Nejvyššího státního zastupitel-
ství, vysokých škol a církví.

Českým a  anglickým textem 
za svěceně provází čtenáře Michal 
Žák, bohatstvím barevných foto-
grafi í zejména Helena Kupčíková. 
Obálka je dílem Jiřího Elišky, grafi c-
ká úprava Miroslava Zemana.

Bohumil Hlaváček



5. 9.  nádraží Kr. Pole, autobus č. 70 
směr Ořešín, výstup konečná 
stanice Ořešín, vycházka směr 
Mokrá Hora

12. 9.   Stará osada, autobus č. 78, 
výstup Velká Klajdovka, zastáv-
ka Podbělová, vycházka k vysí-
lači - pomník S. K. Neumanna 
a zpět Velká Klajdovka

19. 9.   Mendlovo náměstí, trolejbus 
č. 37 - výstup Jírovcova, směr 
Myslivna do Pisárek

26. 9.  nádraží Kr. Pole, autobus č. 43 
směr Soběšice, výstup zastáv-
ka Högrova - vycházka směr 
Sv. Antoníček - odbočit vpravo 
na Lesnou zastávka Haškova 

Vycházky v říjnu
 každé pondělí  sraz kolem 8.45 hod. 

3. 10.  St. osada, autobus č. 55 Mar. 
údolí, vycházka směr Horá-
kovská myslivna a zpět 

10. 10.  Mendlovo náměstí, autobus 
č. 52, výstup zastávka Ruda, 
vycházka směr Rakovec - Pří-
staviště 

17. 10.  Mendlovo náměstí, trolejbus 
č. 37 - Jírovcova, vycházka dub 
Troják - Pisárky

24. 10.  St. osada, autobus č. 78 VK, 
výstup VK zastávka Podbělo-
vá - Velká Klajdovka - Hornek 
- ke hřbitovu na autobus č. 58

31. 10.  ulice Úzká, autobus č. 49 směr 
Modřice Olympia - výstup 
Přízřenice - vycházka směr 
soutok Svratky a  Svitavy, dál 
podél Svitavy (cyklostezka) 
odbočit na  Holásecká jezera 
a do Holásek na autobus č. 63

Eva Suchomelová

Vycházky v září
 každé pondělí  sraz kolem 8.45 hod. 
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No a co?

NABÍDKA BRIGÁDY PRO DŮCHODKYNĚ
Firma s desetiletou činností nabízí brigádu pro důchodkyně:

PRODAVAČKA KOŘENÍ A BYLINEK,
na prodejních místech v prodejnách Albert v Brně i mimo Brno. 

Práce 4 dny v týdnu (dle dohody - možno jen 1 týden v měsíci), 
výplata týdně min. 2.500 Kč + odměny až 2.000 Kč

bez fyz. zátěže, příjemný prac. kolektiv, příjemná a voňavá práce.
Zájemkyně prosím pro bližší informace volejte na tel. 731 128 079. 

S úctou Bc. Richard Němec

ZÁJEZD ZA PERNÍKEM, KONÍKY A HISTORIÍ
Připomínám, že 15. září pokračujeme v naší zájezdové anabázi. /PARDUBIC-

KO/
Vypravíme se na  Kunětickou horu, hrad husitského hejtmana Bořka Diviše 

z Miletínka, do Perníkové chaloupky (prodejna a muzeum), na promenádu lázní 
Bohdaneč a do hřebčína v Kladrubech nad Labem, případně i do zámku v Klad-
rubech, to podle počasí a času. 

Místenky se budou prodávat od 5. září 2016 každé pondělí od 10.00 do 13.00 
hod. na Běhounské 17.  Cena zájezdu: 550 Kč 

Odjezd 15. září v 7.30 od Bohémy. 
Těší se na vás Milena Leichmanová 

POZVÁNKA
Místní organizace SDČR  Brno-Žabovřesky p.s. uspořádá v rámci projektu 

Zpívání pro zdraví ve spolupráci s Klubem zdraví o.p.s.

„ZPÍVÁNÍ PRO ZDRAVÍ“ 

30. září od 17 hodin v KD Rubín ke Dni seniorů.  

Koncert se uskuteční pod záštitou nám. hejtmana JMK Marka Šlapala 
a starosty MČ Brno-Žabovřesky Pavla Tyralíka. 

Zahrají Kabrňáci, zpívá Václav Kovářík. 
Pořadem provází redaktorka  PhDr. Marcela Vandrová. 

Zveme i rodiče s dětmi.

PŘIJĎTE 
NA TANEČKY!

Tanečky na Křenové 67 
se konají v termínech 

8. září a 13. října vždy v 15 hod.
Srdečně zvou pořadatelé!


