
Brněnský senior vychází
za finanční podpory

statutárního města Brna

Dne 11. července 2018, po  osmi 
měsících od  parlamentních voleb, 
byla schválena Poslaneckou sněmov-
nou Parlamentu České republiky nová 
menšinová vláda složená z hnutí ANO, 
ČSSD a  tolerovaná KSČM. Při sledo-
vání průběhu sestavování vlády, pro-
jednávání vyslovení důvěry či nedů-
věry v parlamentu, organizované pro-
testy a vypjatá situace v celé naší spo-
lečnosti ukazuje, že naše společnost 
je značně rozdělená. A  čemu, nebo 
komu to prospívá? Snad každý občan 
si přeje, aby naše země byla řízena, 
aby měla stabilní vládu, jejíž ministři 
řídí svoje resorty, aby se země nepro-
padala do chaosu a živelnosti. A tak se 
nabízí další otázka. Chtěli jsme plura-
litní politický systém založený na vol-
né soutěži politických stran a  hnu-
tí a na svobodných a demokratických 
volbách? Asi většina si odpoví kladně. 
Přesto jsme svědky, že ne všem politi-
kům se zamlouvá, jak lidé volí. Jak říká 
prezident, zvolený přímo lidem této 
země, občané rozdávají karty a politi-
ci s nimi musí umět hrát. „Nic naplat“, 
každý jsme jiný, každý může prefero-
vat svoji stranu, mít rozdílný pohled 
na  řešení věcí obecných, má prá-
vo na  svůj názor a  právo tento názor 
obhajovat. Ale nakonec bychom si 
měli umět přiznat, že hlasy některých 
z  nás mají větší sílu a  mají tedy prá-

vo realizovat svoje představy o  cho-
du společnosti. A  není všem dnům 
konec. Kolik vlád už předvedlo, jak 
s těmito kartami od voličů hrálo?

Proto dnes musíme umět přijmout 
fakt, že občané dali většinu hlasů 
hnutí ANO a  oprávněně od  něj oče-
kávají plnění předvolebních slibů. 
Ostatní politické strany se k  tomu 
postavily, jak se postavily. Je to jejich 
právo a  je zase na  občanech, aby si 
to vyhodnotili. Ale všechny politic-
ké strany by měly dát nové vládě šan-
ci ukázat kam zemi povede, jak umí 
hospodařit se svěřenými prostřed-
ky svých občanů, co přinese kaž-
dému z  nás. Jakékoliv organizova-
né protesty proti vládě, kterých jsme 
byli v  době nedávné svědky, budou 
jen důkazem, že jsme parlamentní 
demokracii nezvládli a  nezaslouží-
me si ji. Nejdříve musí vláda ukázat 
co umí, teprve pak ji můžeme hod-
notit. Nyní potřebuje klid na  práci. 
A od sdělovacích prostředků chceme 
jediné. Aby nás informovala objek-
tivně, bez podbízivosti k  jedné nebo 
druhé straně. Vždyť šíření nenávisti 
jedněch proti druhým vede k  rozdě-
lování společnosti, k neklidu a nikdo 
z nás si nepřeje narůstání nevraživos-
ti, která může vést až k „majdanizaci“ 
země. 
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Má naděje

Má naděje je horizont,
nebe se dotýká země,
pokorné obláčky
stelou si v červáncích.
Mír je na nebi,
Mír je na zemi, 
mír je ve mně.

Sluneční paprsek,
poslední výzva,
pro  ná éter
a všechno by  ,
na duši bolí
kdekterá jizva,
ale i za to dík,
i to patří k ži  . 

Marie Veselá

ÚSKALÍ PARLAMENTNÍ
DEMOKRACIE   
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Pokračování.
Putování partyzánskou stezkou 

(název převzat ze série článků pro Kro-
měřížskou jiskru), ve  kterých autor-
ka pod dívčím jménem J. Svobodová 
popsala navštívená místa bojů brigá-
dy, vzpomínkové rozhovory s partyzá-
ny včetně přípravných setkání s velite-
li oddílů, skupin, zásobovatelů a před-
sedy pracovních komisí ve  Velkých 
Karlovicích.

Předcházely schůzky s  členy sdru-
žení partyzánů a  domácího odbo-
je (později Svaz protifašistických 
bojovníků) na  Kroměřížsku, jednání 
na  ONV v  Kroměříží (fi nanční nákla-
dy, zajištění telefonátů, fotografová-
ní, dopravy, osobních dopisů s  před-
staviteli dalších okresů, obcí zejmé-
na s Velkými Karlovicemi, konkrétního 
plánu výjezdů mimo okres, určení ter-
mínů včetně zodpovědnosti a zajištění 
výstavy, fotografi í a dalších písemností 
o činnosti partyzánské brigády a fi nál-
ního sjezdu partyzánů (včetně čest-
ných hostů).

K  manželům Molovým jsem dojíž-
děla na  motorce s  vnukem správco-
vé kina „Nadsklepí“, které se nacháze-
lo nad mým pracovištěm. Ušetřili jsme 
hodně času. Kpt. Molo schvaloval text 
článků a odpovídal na otázky a společ-
ně jsme projednávali zajištění výjezdů. 
Mezi první návštěvy patřily Velké Kar-
lovice. Položili jsme věnce u památní-
ku družby českých, slovenských a rus-
kých partyzánů, také u  památníku 
milovaného prvního velitele brigády 
por. Jano Ušiaka a kpt. I. P. Stepanova 
v  Hošťálkové u  Vsetína. Oba zahynuli 
v přestřelce. (Ušiak 5. 11. 1944 v Čelad-
né, Stepanov 10. 4. 1945 na Černavě).

Navštívili jsme i památník na Plošti-
ně, kde měli působiště partyzáni oddí-
lu kpt.  N. N. Kostina (tragicky zahy-
nul při zkoušení nové německé zbra-

ně). Novým velitelem se stal G. Stěp-
cov. Tragédii vypálené Ploštiny pře-
žili pouze Jan Machů a František Trč-
ka. Partyzáni byli odsunuti na  blíz-
kou horu Klášťov. Podobný osud sti-
hl i vesničku Prlov. Partyzáni po návra-
tu z jiných akcí pojmenovali svůj oddíl 
na  Ploštinu a  přísahali pomstu Něm-
cům za milované pasekáře.

Při svém putování (Javorníky, Bes-
kydy, Hostýnské, Vsacké, Radhošť-
ské hory), jsme navštívili především 
„Pasekářské“ usedlosti a  rodiny Jurči-
ků, Řezníčků, kde se uzdravoval zraně-
ný mjr. Murzin. Na Tesáku se zastavu-
jeme u  manželů Kovářových, na  Tro-
jáku u Pučků a na Kateřinských pase-
kách u  Češků, kde po  tři měsíce síd-
lil štáb brigády. Byli to právě paseká-
ři, kteří schovávali u  sebe partyzány, 
ošetřovali raněné, dodávali potraviny, 
prádlo, šatstvo, informovali o  pohy-
bu a akcích nepřítele a často fungova-
li jako spojka mezi partyzánským hlav-
ním štábem, jeho jednotkami a  míst-
ním obyvatelstvem.

Šokující bylo pro mě zjištění, že 
mnozí z  pasekářských výše polože-
ných usedlostí žijí v chudobě a některé 
rodiny ani 20 let po osvobození nema-
jí zavedený elektrický proud a  svítí 
petrolejovými lampami. A  to rozhod-
lo o další naší činnosti: Pomoci zajistit 
pasekářům partyzánské penze a  při-
pojení elektřiny. Další putování party-
zánskou stezkou obsahovalo i vyplňo-
vání žádosti o  vyplacení partyzánské-
ho důchodu, případně půjček a  soci-
álních příspěvků (zdravotně postiže-
ným). Bylo nutné ustavit pracovní sku-
piny z řad velitelů partyzánů, připravit 
jejich setkání a kromě doplnění adres 
členů brigády navrhnout slavnostní 
setkání (opět ve  Velkých Karlovicích) 
členů hlavního štábu brigády a  (pod-
le návrhu pracovních komisí k přípra-

vě sjezdu v Kroměříži) zajistit organi-
začně předání medaile „Za  zásluhy 
v  boji“ s  osvědčením. V  té době jsem 
byla nejen jednatelkou I. čs. partyzán-
ské brigády Jana Žižky, ale i samostat-
ným odborným referentem na novém 
místě, Vyšším vojenském učilišti 
kpt.  Otakara Jaroše ve  Vyškově (poz-
ději jedné z  fakult VAAZ Brno). Veli-
telství mně umožnilo spolupracovat 
nadále s „mými partyzány“ a pomoh-
lo mi i přidělováním vojenských „gazí-
ků“ k  cestám do  Kroměříže, Velkých 
Karlovic a  dalších obcí, abych moh-
la dokončit zmapování žijících členů 
brigády, zúčastnit se vernisáže výsta-
vy, prvního sjezdu, převzetí ocenění 
za činnost jednatelky I. čs. partyzánské 
brigády Jana Žižky (v doprovodu man-
žela).

Důležité pro mě bylo osobní setkání 
s  mjr.  Murzinem, rodinou Molových, 
spokojenými členy brigády a  úspěš-
né ukončení studia na Univerzitě Kar-
lově v Praze. Dnes je vše milou vzpo-
mínkou, uloženou hluboko v  srdci. 
Co uvést na  závěr? Musíme se umět 
podělit o  vzpomínky, připomenout 
hrdinství lidí, kteří milovali svou zemi 
a neváhali za její svobodu položit živo-
ty. Nesmíme zapomenout! Ani na par-
tyzány, jejich spolupracovníky a civil-
ní obyvatelstvo, které jim pomáhalo 
a nabídlo druhý domov.

Dovolím si citovat ze závěrů jed-
nání konference padesáti partyzán-
ských velitelů z  Čech a  Moravy, která 
se konala 9. IX. 1945 v Obecním domě 
v  Praze: „Význam partyzánského boje 
spočíval v  tom, že byl velikou morál-
ní posilou pro národ v  jeho nejtěžších 
dobách, že zvyšoval jeho sebevědomí, 
že mu ukazoval cestu boje za svobodu, 
že mstil bezpráví na něm spáchané, že 
nenechával zločiny okupantů bez tres-
tů. Špatné je to s národem, který nebo-
juje sám svými silami za svoji svobodu, 
který není ochoten přinést pro ni oběti“.

PhDr. Jana Vrabcová

VZPOMÍNÁME

PRÁVNÍ PORADNA
pro členy z. s. Senioři ČR Brno, 

Běhounská 17

Září 2018 - 4., 18.,
Říjen 2018 - 2., 16., 30.,
Listopad 2018 - 13., 27.,

Prosinec 2018 - 11., 
vždy od 9 hodin do 13 hodin.

Zájezd - Po stopách Bohumila Hrabala
Trasa: Lysá nad Labem, Přerov nad Labem, Kersko a Nymburk

Termín zájezdu: 13. 9. 2018, cena zájezdu 550,-Kč
odjezd v 7.00 hodin od Bohémy.

Zájezd se bude prodávat: 
• v srpnu každé úterý od 9.00 do 13.00 hodin,
• v září každé pondělí od 9.00 do 13.00 hodin. 
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Současné vyspělé společnosti jsou 
mimo jiné charakteristické tím, že 
se v  nich zvyšuje podíl starších lidí. 
O  kvalitě států a  obcí pak vypovídá 
to, jaký dokážou dlouhověkým lidem 
nabídnout životní prostor a  program 
a jak umí chránit jejich práva a opráv-
něné zájmy.

Odchodem do důchodu dnes vstu-
pujeme do  období tzv. třetího věku – 
období, kdy už jsme svoji práci odved-
li, ale ještě se nám dostává sil, abychom 
přijali novou životní roli, organizova-
li si čas podle svého a žili plnohodnot-
ný život. Souhlasím s názorem odbor-
níků, že dnešní starší generace, která 
je zdravější a  dožívá se delšího aktiv-
ního věku, nemusí být jen na  odpo-
činku či být jen objektem pomoci, 
ale má potenciál k  tomu být pro dru-
hé zdrojem zkušeností, životní moud-
rosti i nadhledu a klidnějšího pohledu 
na hektický svět. Mě osobně například 
velmi inspirují absolventi univerzit 
třetího věku či Senior akademie, kte-
ří jsou příkladem toho, že image stu-
dentského Brna mohou vytvářet zví-
daví a energičtí lidé bez rozdílu věku. 
Přesto se s  odchodem na  „zaslouže-
ný odpočinek“ někdo vyrovnává leh-
ce, někdo obtížněji. Výplata „důcho-
du“ proto není jediný závazek, kte-
rý stát a společnost vůči starším obča-
nům má.

V  Brně, kde více než 20 % zdejších 
obyvatel dosahuje věku 65 let a  vyš-
šího, považujeme prodlužování živo-
ta za  velmi příznivý ukazatel toho, že 
nás potřeby seniorů zajímají a  umí-
me na  ně pružně reagovat. Jsem pře-
svědčen, že mnohé – i  když zdaleka 
ne všechno – se daří a  že brněnským 
seniorům se dostává kvalitní zdravotní 
i  sociální péče a  mají stále více příle-

žitostí věnovat se svým zálibám, vzdě-
lávat se, setkávat se s  vrstevníky, ale 
i mladší generací a nezůstávat osamo-
ceni. Velmi dbáme i  na  to, abychom 
k seniorům nepřistupovali jako k  jed-
nolité mase, ale jako k  autonomním 
individualitám, které se liší věkem, 
vitalitou, zdravotním stavem, vzdělá-
ním, životními zkušenostmi, rodin-
ným a sociálním zázemím či fi nanční 
situací. 

Aby počínání města v tomto směru 
nebylo živelné a nesystematické, vzni-
kl jako jeden z rozvojových dokumentů 
už v roce 2012 Plán aktivního stárnutí 
města Brna a letos v červnu ho doplnil 
strategický dokument Plán zdraví měs-
ta Brna 2018–2030, jehož jedna část je 
věnována aktivnímu a zdravému stár-
nutí. Na  tuto oblast se na  magistrá-
tu zaměřuje také oddělení prorodin-
né politiky. Město úzce spolupracu-
je s organizacemi, které sdružují seni-
ory, i  organizacemi, které připravu-
jí programy pro aktivní a  zdravý život 
Brňanů včetně těch dříve narozených. 
Nezbytná je samozřejmě spolupráce 
s  Jihomoravským krajem a  Minister-
stvem práce a sociálních věcí.

I  v  letošním roce podpořilo Brno 
aktivní život seniorů, mezigenerační 
aktivity, různé preventivní programy 
a  mnohé další projekty dotací ve  výši 
2 miliony korun. Centrum pro rodi-
nu a sociální péči tak například může 
pokračovat s  oblíbenou službou Troj-
lístek sblížení tří generací® zaměřenou 
na  zprostředkování náhradní babič-
ky rodinám s dětmi ve věku do 15 let – 
abych uvedl jeden příklad za všechny.

Podobný „mezigenerační náboj“ 
pak jistě měl i  červnový veletrh pro-
rodinných a  seniorských nezisko-
vých organizací, který jich v  parku 
na  Moravském náměstí představil tři 
desítky. Přehlídku dotvářelo a zpříjem-
ňovalo vystoupení uměleckých škol, 
kavárna pro seniory, seniorské zpívá-
ní, zdravotnický stan i  odborné před-
nášky. A  věřím, že pozornosti našich 
seniorů ani letos v září a říjnu neunik-
nou tradičně hojně navštěvované akce 
Brněnských dnů pro seniory. 

Není v  možnostech tohoto textu 
vyjmenovat množství akcí, aktivit, pro-
jektů a  programů pro starší genera-
ci Brňanů – službou Senior bus, kte-
rou od července zajišťují už čtyři vozy, 
počínaje Senior akademií, Kulturní 

akademií třetího věku, SOS tlačítkem 
či sdíleným bydlením konče. Přesto 
bych chtěl na závěr připomenout ještě 
jeden zajímavý počin, který je výsled-
kem výše zmíněné spolupráce našeho 
města, Jihomoravského kraje a Minis-
terstva práce a sociálních věcí. V letoš-
ním roce byl aktualizován projekt tzv. 
Seniorské obálky a byla iniciována její 
distribuce v rámci kraje i města Brna. 
Jedná se o kartu, ve které zájemci z řad 
seniorů vyplní údaje o  svém zdravot-
ním stavu, lécích, kontaktech na blíz-
ké osoby a praktického lékaře a umís-
tí ji na viditelném místě v bytě. Záchra-
nářům pak tyto sdílené údaje mohou 
usnadnit případný zásah a  přispět 
k záchraně života, zvláště u osamělých 
starších lidí. Tiskopis obálky i  pokyny 
k jejímu vyplnění lze získat na portálu 
Jihomoravského kraje. 

Ze všeho, co jsem zde uvedl, je zřej-
mé, že také „třetí věk“ jako všechno 
v lidském životě v sobě zahrnuje slas-
ti i  strasti. Je na  nás všech, mladších 
i starších, abychom společným úsilím 
vytvořili takový svět, kde to příjemné 
v každém věku bude převažovat.

Petr Vokřál
primátor města Brna

★ ★ ★

Na  námi položené otázky vzta-
hující se k  blížícím se komunál-
ním volbám nám za  ODS odpovědě-
la JUDr. Markéta Vaňková, která by la 
zvolena do  čela kandidátky. Jedná 
se o  zkušenou komunální političku, 
od roku 2002 je zastupitelkou městské 
části Brno – střed, druhým rokem je 
i krajskou zastupitelkou. Po celou tuto 
dobu se však prioritně věnovala práv-
nické profesi, od roku 2003 má vlastní 
advokátní kancelář.

KOMUNÁLNÍ POLITICI PRO SENIORY

Pokračování na str. 4.
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1. Co považujete za  svoji priori-
tu při řešení problémů města Brna 
a proč?

Jako prioritní vidím především vyře-
šit problémy v  oblasti dopravy, bydle-
ní, rozvoje města a sociální péče. Když 
jsme na  jaře tohoto roku spustili náš 
web www.spolecne2018.cz, kde jsme 
nabídli občanům možnost spolupodí-
let se na tvorbě našeho programu, jas-
ně se ukázalo, že Brňany nejvíce trá-
pí právě tato témata. V oblasti dopravy 
vidíme, že situaci na  brněnských uli-
cích je dlouhodobě neúnosná, stavby 
a opravy nejsou koordinované, a proto 
vyžadují velké množství uzavírek. Toto 
vadí nejen motoristům, ale také samo-
zřejmě lidem, kteří v daných lokalitách 
bydlí. Proto budeme prosazovat koor-
dinovanost staveb a úpravu smluvních 
podmínek pro provádějící fi rmy tak, 
aby práce probíhaly rychleji a  efektiv-
něji. V  oblasti bydlení vidím jako zá-
sadní problém to, že Brno stále nemá 
schválený nový územní plán, nové byty 
se téměř nestaví, tím pádem se ceny 
bydlení skokově zvyšují a řada lidí od-
chází z Brna jinam. Vše tedy musí smě-
řovat k tomu, aby byl co nejdříve schvá-
len nový územní plán, což povede ne-
jen k větší nabídce bydlení a tím i sní-
žení ceny bytů, ale i obecně k dalšímu 
rozvoji města. V  bytové oblasti chce-
me i  zjednodušit možnost výměny 
bytů, aby například rodina s více dětmi 
mohla svůj byt vyměnit za větší, napří-
klad se seniorem, který bydlí osamoce-
ně a uvítal by byt menší. V oblasti so-
ciální péče považuji za  zásadní vytvo-
řit koncepci sociálního bydlení s jasný-
mi pravidly (kritéria pro přidělení bytu, 
důraz na placení nájmu apod.) Mnoho 
podnětů od občanů se týkalo také ne-
dostatečného počtu míst v  zařízeních 
pro seniory (jen na  okraj, v  tuto chví-
li chybí městu 1200 míst v  zařízeních 
pro seniory), proto považuji za nezbyt-
né zahájit výstavbu nových domů pro 
seniory a zvyšovat kapacitu v těch sou-
časných tak, aby lidé nemuseli roky če-
kat v pořadnících. 

2. Které další závažné problémy 
chcete ve městě Brně řešit a jak?

Brno je městem univerzit, vědy 
a  výzkumu, má jedinečnou architek-
turu a rozmanité možnosti kulturního 
vyžití. Poslední čtyři roky se však ne-
rozvíjí a čerpá pouze z toho, co se po-
dařilo započít v  minulých obdobích. 
Je třeba dát Brnu nové impulzy a opět 

nastartovat jeho rozvoj. Dále je tře-
ba více dbát na čistotu ulic, jak ukáza-
lo mnoho podnětů od občanů, je třeba 
začít řešit přeplněné koše, kontejne-
ry na tříděný odpad, exkrementy a od-
padky v ulicích. Jako problém vnímám 
také to, že v  současné době je měst-
ská policie vnímána spíše jako repre-
sivní orgán, který pouze pokutuje, to 
se musí změnit, městská policie musí 
být partner, který vám poskytne po-
moc, radu a ochranu, v této souvislosti 
bychom rádi obnovili projekt „Poznej 
svého strážníka“. V oblasti hospodaře-
ní vidíme, že v současné době narůsta-
jí běžné výdaje na úkor budoucích in-
vestic, rezervy města se rozpouští mís-
to toho, aby se tvořily. Peníze se musí 
vynakládat na  realizaci reálných pro-
jektů, ne pouze na hry, studie a vizua-
lizace, které se nikdy neuskuteční. 

3. Co ve  svém programu nabízíte 
seniorům?

Senioři jsou pro nás skutečně dů-
ležití, a  to nejen proto, že tvoří počet-
ně významnou část našich občanů. 
Vyspělá společnost se pozná mimo 
jiné i podle toho, jak se dokáže posta-
rat o seniory, tedy osoby, které již ne-
jsou výdělečně činní a do jisté míry se 
stávají závislými na  pomoc ze strany 
státu či města, obce. A  já si přeji, aby 
brněnští senioři byli se svým životem 
v našem městě spokojení, k čemuž by 
jim město mělo také pomoci.

Jak už jsem naznačila, velkým pro-
blémem je péče o  seniory, kteří po-
třebují nějakou formu pomoci. Naším 
cílem je nabídnout Brňanům širo-
ké možnosti sociální péče i  domácí 
asistence, aby lidé nemuseli roky če-
kat v pořadnících a mohli si zvolit ta-
kovou formu pomoci, která jim nejví-
ce vyhovuje. Jednoznačně podporu-
ji to, aby senioři, pokud chtějí, mohli 
zůstat v rodinném prostředí, i když už 
nebudou plně soběstační, proto chce-
me usilovat o  rozšíření služeb pečo-
vatelské služby (24hodinová péče), 
podporovat budeme také centra den-
ních služeb, denní a týdenní stacioná-
ře nebo odlehčovací služby, které rodi-
nám pomáhají s  péčí o  blízké. Taktéž 
budeme stavět nové domy pro seniory, 
ale zároveň i  rekonstruovat ty stávají-
cí a rozšiřovat kapacity jak v domovech 
pro seniory, tak i v domech s pečova-
telskou službou, kterých v  Brně stále 
není dost. 

Co se týče dalšího programu pro se-
niory, chceme například obnovit pro-

jekty zaměřené na bezpečnost seniorů. 
Taktéž podpoříme vznik „Seniorlinky“ 
napojené na  městskou policii a  po-
sílíme kapacity oblíbeného stávající-
ho programu městské policie „Senior 
akademie“. Budeme podporovat i dal-
ší rozšíření služeb Seniorbusu, který je 
mezi seniory velmi oblíben a využíván.

Nesmíme samozřejmě zapomínat 
ani na ty nejaktivnější seniory, kterých 
stále přibývá, těm bychom chtěli zlep-
šit podmínky při využívání volnoča-
sových aktivit nabízených městskými 
společnostmi či příspěvkovými orga-
nizacemi, a to zejména v oblasti spor-
tu a kultury.

★ ★ ★

Náš volební program navazuje 
na  volební program „KSČM pro měs-
to Brno na období 2014–2018“, využívá 
poznatky získané při jeho plnění a opí-
rá se o  zkušenosti a  dosavadní práci 
našich zastupitelů. Předkládaný vo-
lební program KSČM „Brno patří nám 
všem“, ve kterém jsme si osvojili i řadu 
požadavků a  námětů občanů města 
Brna, tak musí reagovat na dlouhodo-
bé i  nové problémy, které jsme moh-
li a měli řešit již dříve. Občan je - a na-
dále bude - u nás na prvním místě. Na-
šim cílem je zlepšení života obyvatel 
prostřednictvím zlepšování a  rozvoje 
funkcí města. 

Priorit máme mnoho. Občany měs-
ta trápí doprava a  situace dopravy 
v klidu. Město každodenně zažívá ko-
laps dopravy a stalo se to už koloritem 
života. Špatná koordinace stavebních 
prací na komunikacích nás do tohoto 
stavu dostala. Tento stav je nutno řešit 
a máme na to recept. Situace je vážná 
i v dopravě v klidu, tedy parkování. Ka-
pacity města jsou takřka vyčerpány a je 
třeba hledat řešení. Tím jsou parkova-
cí domy a zavedení rezidentního par-
kování. A s tím také souvisí nová kon-

Pokračování ze str. 3.
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cepce dopravy, kterou máme nazna-
čenu ve  volebním programu. Stěžejní 
je pro nás získat prostor v ulicích a to 
vybudováním podpovrchové kolejo-
vé dopravy, což je úkol na delší časo-
vé období a  my jsme si toho vědomi. 
Koncepce MHD musí být úplně jiná. 
Získaný prostor může sloužit i  cyklo-
dopravě, pěším, ale i  individuální au-
tomobilové dopravě, vzniknou i  nová 
parkovací místa. Vše musí být v  rov-
nováze a nelze upřednostnit jen jeden 
druh dopravy!

Další oblastí je bydlení. Schází soci-
ální bydlení, startovací byty, ale i byty 
pro seniory. I na to máme recept. Pod-
statné pro řešení bude, aby město 
mělo nový územní plán. Musíme najít 
lokality pro výstavbu. Naší představou 
je obnovení družstevní výstavby bytů 
za účasti města Brna. 

Konec klientelismu, protekcionis-
mu, korupce, užívání dvojího metru, 
byrokracie, zbytečných administra-
tivní úkolů a papírování v samospráv-
ných orgánech i v zařízeních města je 
další prioritou, včetně přímého rozho-
dování občana o použití části rozpoč-
tu - participativní rozpočet.

Další je třeba i možnost pro bezplat-
ný pobyt a stravování dětí ve školkách, 
což výrazně pomůže mladé generaci. 
Klademe důraz na bezpečnost našich 
občanů a s tím souvisí posílení činnos-
ti Městské policie, která má jako hlav-
ní náplň své činnosti právě tuto bez-
pečnost.

Pro seniory máme v  programu na-
chystáno mnohé co by jim výrazně po-
mohlo usnadnit život. Například uve-
du dostupné bydlení pro seniory star-
ší 70 let (výše nájemného max. 35 Kč 
za  m2). Výraznější pomoc je také za-
vedení bezplatné MHD v  městě Brně 
pro seniory od  odchodu na  zaslouže-
ný odpočinek. Výrazněji chceme začít 
budovat bezbariérové domy a  domy 
s pečovatelskou službou. Chceme také 
podpořit v ještě větší míře volnočaso-
vé a  komunitní programy pro senio-
ry. Jsme si vědomi, že potřebují i zvět-
šenou zdravotní péči a  hlavně ambu-
lantních specialistů a  na  to se samo-
zřejmě také zaměříme, protože moni-
torujeme situaci ve  zdravotnictví. Ne-
musím zde více zmiňovat, protože vět-
šina z vašich čtenářů zná náš dlouho-
dobý program, který je zaměřen právě 
na starší generaci.

Závěrem už lze jen konstatovat ná-

sledující: Občan je - a  nadále bude - 
u nás na prvním místě. Našim cílem je 
zlepšení života obyvatel prostřednic-
tvím zlepšování a rozvoje funkcí města. 

Ještě s  větším nasazením se bude-
me věnovat Vašim problémům a  po-
třebám, naše dveře budou pro vás 
vždy otevřené. 

KSČM je připravena vám, občanům 
města Brna, sloužit, prosazovat Vaše 
zájmy a podrobovat své veřejné počí-
nání vaší kontrole. 

Martin Říha
předseda MěO KSČM v Brně

★ ★ ★

Senioři jsou velká a  sebevědomá 
skupina obyvatel města Brna, která 
musí dostat větší péči i prostor ze stra-
ny vedení města. Dnešní senioři jsou 
aktivní i pracovně a svůj volný čas vyu-
žívají  intenzivně. Dle mých zkušenos-
tí mají velký zájem zapojit se do rozho-
dování o směřování a rozvoji  našeho 
města a je potřeba využít jejich boha-
tých životních zkušeností. Často a ráda 
se s nimi potkávám a naslouchám je-
jich potřebám, požadavkům i  názo-
rům. Proto vím, že jim chybí ve městě 
Brně objekt, jakési Společenské a kul-
turní  centrum seniorů. Hnutí ANO 
2011 má ambice vytipovat a  zrekon-
struovat objekt v centru města, který by 
byl seniorům plně k  dispozici. Mohli 
by se zde scházet, měli zde přednáško-
vý sál, klubovnu, počítačové centrum, 
sdružovaly by se zde veškeré informa-
ce o kulturních , společenských akcích, 
o nabídkách práce vhodných pro seni-
ory, byla by zde poradna i  přímá po-
moc při vyřizování záležitostí spoje-
ných s Magistrátem města Brna a také 
pomoc při řešení těžkých životních si-
tuací seniorů. 

Město Brno musí být přátelské k se-
niorům i  svým veřejným prostorem. 

Co vnímám z  rozhovorů, je nedosta-
tečný pocit bezpečí, krátké intervaly 
pro chodce na semaforech, nedostatek 
veřejných toalet i hodně vytížené seni-
or taxi. Je toho dost, co bychom chtě-
li našim seniorům nabídnout v  dal-
ším volebním období a  právě z  toho-
to důvodu by měl být pro tak zásadní 
skupinu obyvatel zřízen na Magistrátu 
města Brna odbor proseniorské politi-
ky, který by se zabýval pouze potřeba-
mi seniorů.

Ing. Karin Karasová
starostka ÚMČ Brno-Královo Pole

★ ★ ★

BRNO – město respektující své ob-
čany. 

Čas vymezený pro práci současné 
brněnské koalice se pomalu naplňuje, 
říjnové komunální volby jsou za dveř-
mi. Nastává čas bilancování a určová-
ní nových výzev a cílů. 

Dovolte mi však krátké ohlédnu-
tí a  zhodnocení naší společné prá-
ce pro Brno, pro Vás. Mezi důležitými 
body programového prohlášení hnutí 
ANO bylo například zasazení se o vy-
budování adekvátních ubytovacích ka-
pacit pro brněnské seniory, či podpo-
ra organizací a  nadací pomáhajících 
seniorům vést aktivní a  spokojený ži-
vot. Během našeho volebního obdo-
bí se společnými silami podařilo zajis-
tit nejen pro seniory, ale i pro zdravot-
ně postižené byty zvláštního určení se 
sníženou výší nájmu. Novinkou jsou 
tzv. senior busy, které vám pod zášti-
tou brněnského dopravního podniku 
pomáhají překonávat cesty za  vyříze-
ním vašich nezbytných pochůzek. To 
jsou jen některé úspěchy naší koaliční 
práce a  já pevně věřím, že nezůstane 
pouze u nich.

Pokračování ze str. 4.
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Přeji si pro nás Brňany takové měs-
to, které bude respektovat své občany, 
bude jim dobrým zázemím, místem 
kultury i  kvalitní péče. Za  důležitou 
považuji výstavbu dalších speciálních 
bytů a domů s pečovatelskou službou. 

Zároveň vnímám potřebu vybudo-
vat komplexní sociální systém, který 
poskytne seniorům potřebnou opo-
ru a dovolí jim trávit život ve svých do-
movech, bez nutnosti přesunu do zaří-
zení s pečovatelskou službou. 

V  dnešní době si už neuvědomu-
jeme, jak obtížné je sehnat informace 
bez použití internetu a  chytrých tele-
fonů. Velmi důležitým bodem z mého 
pohledu je proto posílení informova-
nosti. Našim cílem by mělo být zajiště-
ní možnosti získání snadného přístu-
pu ke  všem informacím, které se pří-
mo dotýkají našich životů, ať už se jed-
ná o výši ceny jízdného, přehled soci-
álních služeb, nebo žádost o speciální 
byty.

V  neposlední řadě bych se rád za-
sadil o  zajištění bohatšího kulturního 
života nejen pro seniory. Jakožto velký 
fanoušek klasických i moderních fi lmů 
bych rád viděl brněnské kino sály za-
plněné publikem složeným z  Brňanů 
nejrůznějších věkových skupin. Věřím, 
že i dobrý fi lm může alespoň na oka-
mžik setřít generační rozdíly a  otevřít 
diskuzi mezi seniory i teenagery.

Ing. Jiří Faltýnek
zastupitel města Brna

★ ★ ★

Cílem Zelených je, aby se senio-
rům životní náklady zbytečně nezvy-
šovaly 

Prioritou brněnských zelených pro 
nadcházející volební období je vytvá-

řet město příjemné k životu, včetně za-
jištění fi nanční dostupnosti všech zá-
kladních služeb – nájmů v bytech, účtů 
za teplo a odpady, jízdného v městské 
hromadné dopravě nebo i cen za par-
kování. Chceme, aby Brno bylo plné 
zeleně, rozkvetlé, aby tu bylo zdravé 
životní prostředí bez prachu a  hluku. 
Důležité pro nás je, aby se v Brně dalo 
žít i  v  době letních veder a  sucha. To 
vyžaduje dobré hospodaření s vodou, 
vytváření zastíněných míst a posezení 
na ulicích nebo v parcích, ale i na ná-
břežích řek, budování pítek na  veřej-
ných prostranstvích. Zelení budou 
prosazovat, aby pro starší občany a ne-
jen pro ně bylo Brno bezpečným měs-
tem, městem bez bariér, v kterém ne-
budou muset v  ulicích překonávat 
zbytečné překážky a  kde naopak na-
jdou dostatek příjemných míst lákají-
cích k posezení nebo aktivnímu odpo-
činku.

Pro brněnské Zelené bylo vždy dů-
ležité a přirozené setkávat se se senio-
ry, hovořit s nimi a znát jejich problé-
my. A  také spolupracovat s  jejich or-
ganizacemi na  prosazení důležitých 
věcí. Takto se nám společně podaři-
lo například prosadit snížení poplat-
ku za odpad pro seniory na 500 korun 
ročně, nebo v  minulosti rozhodnout 
o zavedení dopravy v MHD pro seni-
ory nad 70 let zdarma. Aktuálně díky 
podnětům řady brněnských seniorů 
Zelení prosazují, aby se už od září sní-
žila cena předplatných jízdenek seni-
orům 65-70 na pouhých 25% ceny zá-
kladní jízdenky. Každý rok v  květnu 
pořádáme také setkání brněnských 
zelených se členy Svazu důchodců 
města Brna pod názvem „Jarní se-
tkání generací“. V  přírodním areá-
lu KáČaTa v  Komíně, u  řeky Svratky 
a  u  cimbálu probíráme se seniory 
méně či více vážná témata, která je za-
jímají, trápí a která chtějí řešit.  Za sta-
rostky v  Novém Lískovci, Jundrově 
a  Komíně musím říci, že máme vel-
kou praxi s  organizováním progra-
mu pro seniory. Pořádáme pravidel-
ná setkání s  jubilanty, naše městské 
části podporují aktivity, které jsou pro 
seniory zajímavé, podporují společ-
ná setkávání a  rozvíjejí jejich doved-
nosti – od vzdělávacích, sportovních, 
společenských až po ty mezigenerač-
ní nebo klubové. 

Prioritními jsou však pro Zelené 
projekty, které brání zbytečnému zvy-
šování životních nákladů seniorů 

a projekty, které jim umožní žít co nej-
déle v bezpečí svého domova. 

Ve vztahu ke starším občanům po-
važuji osobně za velmi důležité zajiště-
ní dostupného bydlení a zajištění citli-
vé péče. Zelení vědí, že zhruba 80 % 
seniorů si přeje žít co nejdéle ve  své 
domácnosti nebo alespoň v místě své-
ho bydliště, kde jsou zvyklí a mají své 
známé. Podpoříme proto projekty bez-
bariérových úprav i výstavbu malome-
trážních bezbariérových bytů domů 
s pečovatelskou službou.

Léta se hovoří o prodlužující se prů-
měrné délce života, ale příprava opat-
ření, reagujících na  statistická fakta, 
nejsou dostatečná. V  rámci pečova-
telské služby je třeba významně zvýšit 
počet kompetentních terénních pra-
covníků a poradců a těmto lidem mu-
síme jejich fyzicky a psychicky nároč-
nou práci mnohem lépe zaplatit.

Mým rodičům je přes osmdesát let 
a žijí od nás daleko. Snažím se za nimi 
pravidelně jezdit, abych jim pomoh-
la s  úklidem, vařením, zahradou a  se 
vším, s  čím pomoci potřebují. Oba 
byli donedávna docela zdraví a  sobě-
stační. Maminka ale má v  poslední 
době zdravotní problémy, které ome-
zují její mobilitu a  které se zatím ne-
daří léčit. Rodiče mají naštěstí bezba-
riérové bydlení. Přesto si uvědomuji, 
že pokud se zdravotní stav maminky 
zhorší, bude potřebovat vnější pomoc. 
A osobně si kladu otázku, zda se mně 
podaří sehnat spolehlivou, ochotnou 
a  příjemnou pečovatelku nebo pečo-
vatele.

V této souvislosti si mimořádně sil-
ně uvědomuji naléhavost jednoho 
rčení, které bych parafrázovala tak-
to: „Pečuj o staré lidi, ptej se jich, na-
slouchej jim, choď si k nim pro rady, 
posluž jim, měj je v úctě, protože jed-
nou budeš také starý.“ Stáří je pro-
stě přirozená věc a  všichni chce-
me stárnout beze strachu, že zůsta-
neme sami bez pomoci. Proto služ-
by a péče poskytované seniorům mají 
podle nás, Zelených, především za cíl 
udržet je co nejdéle aktivní ve společ-
nosti. Vedle toho ale je třeba připra-
vit dostatečné kapacity pobytových 
a  zdravotních zařízení, které budou 
i  ve  spolupráci s  neziskovým sekto-
rem nabízet služby odpovídající úrov-
ni 21. století. 

Milada Blatná
starostka městské části Brno-Komín

Pokračování ze str. 5.
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Měsíc červenec pokračoval přípravou na 5. Mezinárodní 
sportovní hry Seniorů ČR, kterým předcházela městská 
a krajská kola. Letošní hry provázel nedostatek fi nančních 
prostředků, kdy ze strany MPSV nebyla schválena dotace 
na tuto akci, a tím hry byly zkráceny ze 4 na 3 dny. Sportovci 
tak byli ochuzeni o  kulturní část programu – prohlídku 
Prahy. Tato skutečnost, ale neubrala na iniciativě zúčastně-
ných. Celkem bylo přítomno 15 družstev, z toho 1 družstvo 
z Polska a Ruska.

Závody se konaly v  areálu Policejní akademie – MČ 
Praha-Lhotka. 

Družstva byla osmičlenná a soutěžili se ve 4 kategoriích: 
ženy a muži do 70 let a nad 70 let. Deset sportovních disci-
plín bylo spíše jako dovednostní seniorské hrátky. Při sou-
těžích vládla příjemná a veselá atmosféra.

My, kteří jsme v  mládí sportovali, víme, že vše je o  ko-
lektivu a o solidaritě jednoho k druhému. To nám také po-
tvrdil, při závěrečném vyhodnocení a  předávání medailí 
Antonín Panenka – bývalý vynikající fotbalista.

Všichni se rozcházeli v dobré pohodě, navázala se nová 
přátelství. Jihomoravské družstvo si odvezlo celkem 11 me-
dailí a umístilo se na krásném 5. místě, z celkového počtu 
15 družstev.

Seznam jednotlivých medailistů podle počtu a druhu medailí.

Jméno závodníka organizace počet a druh medailí

A.Běloušek Brno – Tuřany 1 (zlatá)
Ing. L. Glovacz Brno – Sla  na 4 (1 zlatá, 2 stříbrné, 1 bronz)
S. Myšák Hodonín 3 (1 stříbrná, 2 bronz)
F. Netopilová Hodonín 2 (1 stříbrná, 1 bronz)
M. Pazdera Brno – Tuřany 1 (zlatá)

L. Gottwaldová
místopředsedkyně 

ÚSPĚŠNÍ JIHOMORAVŠTÍ SENIOŘI

Senioři seniorům

ANNO JMK v rámci pilotního progra-
mu podpořeného grantem Magistrátu 
města Brna vytváří na svém webu www.
annojmk.cz dobrovolnickou burzu se-
niorů, kde se bude potkávat.

• poptávka po  pomoci s  osobními 
problémy typu: co mám dělat s  mo-
bilem, když..., co mám dělat s počíta-
čem, když..., zabouchly se mi dveře, 
kam mám volat o pomoc, ... 

• s  nabídkou seniorů - odborníků, 
kteří hledají zapojení do nějaké smys-
luplné činnosti.

Jejich zájem by uvítaly i některé ne-
ziskové organizace, např.

• YMCA Brno pro doučování dětí, 
žáků základních škol,  nebo pomoc při 
realizaci rukodělných víkendů,

• ZO ČSOP Veronica pro drobné 
řemeslnické práce v  domě ochrán-
ců přírody, nebo v  obchůdku Nadace 
Veronica.

Jde o  bezplatnou dobrovolnickou 
činnost, jejíž jedinou odměnou je 
dobrý pocit z  dobře vykonané práce 
a předání nedocenitelných zkušenos-
tí seniorů dalším generacím.

V  první fázi projektu hledá-

me odborníky. Máte co nabídnout? 
Kontaktujte nás.

Další informace získáte na  info@
annojmk.cz, milsoft@seznam.cz nebo 
na  telefonu koordinátorky projektu 
paní Bronislavy Milinkové 777 848 015, 
do konce prázdnin.



Letošním cyrilometodějským mla-
dým hodům v  Brně - Kníničkách 
po oba dny přálo počasí. Na středeční 
předhodové zábavě přispěla k  poho-
dě cimbálová muzika Slovácko mlad-
ší z Mikulčic. Ve čtvrtek před kapli sva-
tých Cyrila a  Metoděje dorazil na  ho-
dovou mši i průvod z farnosti u svatých 
Janů ze sousední městské části Bystrce. 
Po mši se ujal slova starosta Martin Žák 
a  předal hodové právo chase v  čele 
s  prvním stárkem Vojtou Janským 
a první stárkou Hanou Zezulovou. 

Mezi výročními obyčeji a  slavnost-
mi si hody zachovaly výjimečné po-
stavení jako integrující prvek, spoju-
jící všechny generace jak na  vesni-
cích, tak i  ve  městech včetně Brna. 
Přispívají k  upevňování vztahů mezi 
rodáky, starousedlíky a novými souse-

dy. Životnost tradice pramení z veřej-
ného zájmu o  tuto lidovou slavnost, 
která se stala záležitostí reprezentativ-
ní – s hudbou, zpěvem, poutavou po-
dívanou na krásné kroje i bohatým po-
hoštěním při průvodu.

Před kaplí vyhrávala dechová hud-
ba Ištvánci ze Šardic a  tančilo morav-
skou besedu letos osm krojovaných 
párů kníničské chasy a  ani letos ne-
chyběla roztomilá kníničská droboti-
na - malá chasa. Osm krojovaných dětí 
na  vystoupení připravovaly letos opět 
Miroslava Keprtová s dcerou Martinou 
Suchánkovou, které se o  nastupují-
cí generace obětavě a  úspěšně staraly 
už dříve. V  uplynulých čtyřech letech 
je zastupovaly a  vedly malou chasu 
Markéta Audy a  Bc.  Jana Hlaváčková. 
Se zájmem sledovaný průvod chasy 

ulicemi Kníniček vyvrcholil zatanče-
ním československé besedy. Tečkou 
za  letošním programem byla večerní 
hodová zábava, na které k tanci i k po-
slechu hrála dechovka Ištvánci, děti za-
tančily moravskou besedu a chasa be-
sedu moravskou i československou.

Bohuslav Hlaváček
 

3. 9. 2018 - Mendlovo náměstí, au-
tobus č. 52 - zastávka Kohoutovice há-
jenka - do obory Holedná k rybníkům 
a dolů do údolí oddechu - kamenolom 
(odjezd 8.44)

10. 9. 2018 - Stará osada, auto-
bus 78 - zastávka Podbělová VK - vy-
cházka směr Šumbera - pomník S. K. 
Neumanna a zpět (odjezd 8.57)

17. 9. 2018 - Mendlovo náměstí, tro-
lejbus 37 - zastávka Jírovcova - vycház-
ka směr pomník nadučitele Bašného, 
Troják - stará dálnice (odjezd 8.53)

24. 9. 2018 - Štefánikova čtvrť, auto-
bus 57 - zastávka U  vodárny, vycházka 
vpravo lesní cestou směr Obřany - ko-
nečná stanice autobusu 75 (odjezd 8.41)

1. 10. 2018 - Komín, konečná stani-
ce trolejbusu 36 - vycházka na panelo-
vou cestu směr hospoda „U  Křivé vr-
tule“ - Medlánky náměstí - autobus 
41, (odjezd trolejbusu z  Brandlové 
8.29 hod., odchod 9.00)

8. 10. 2018 - zastávka Maloměřický 
most - směr vycházky kolem Svitavy 
- cacovické nábřeží - Obřanský most 
(odchod 9.00)

15. 10. 2018 - nádraží Královo Pole, 
autobus 70 - směr Ořešín - vycházka 
z Ořešína do Mokré Hory (odjezd 8.58)

22. 10. 2018 - Mendlovo náměs-
tí, autobus 52 - výstup zastávka Kopce 
- vycházka směr farma Eliot - Bystrc 
- konečná stanice tramvaje 1 (odjezd 
8.44)

29. 10. 2018 - Přístaviště - tram-
vaj 1 a  3 - vycházka kolem přehrady 
na Osadu a zpět (odchod 9.00)

E. Suchomelová

Vycházky v září 2018

Vycházky v říjnu 2018

 každé pondělí  sraz kolem 8.45 hod. 

 každé pondělí  sraz kolem 8.45 hod. 
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