Důchodci
mne nezajímají
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Vážení čtenáři,
při několika osobních setkáních, při členských schůzích i při setkáních
jubilantů nám, coby výboru městské organizace Svazu důchodců, bylo vytýkáno, že se nesnažíme směrem k vyšším státním orgánům poukazovat na
tíživou zdravotní situaci seniorů ať už v otázkách bydlení nebo v otázkách
sociálních.
V tomto článečku bych chtěl ukázat jenom část toho, co posíláme, jak
a směrem ke komu reagujeme a jaké odezvy se nám někdy dostává. V polovině června jsme psali prezidentu republiky p. Václavu Klausovi o tíživé
situaci seniorů vzhledem k výši nájemného, zároveň jsme mu chtěli poděkovat za to, že podepsal prodloužení deregulace nájemného, pravděpodobně navzdory naléhání pánů domácích. Pan prezident postoupil vyřízení
dopisu svému tajemníkovi p. Ladislavu Jaklovi a ten nám 28. července odpověděl:
Vážení pánové,
prezident republiky Václav Klaus obdržel Váš dopis ze dne 11. června
2009 a požádal mne, abych se jím blíže zabýval.
Obsáhle se vyjadřujete k situaci deregulace nájemného u nájemních bytů
a soukromým vlastníkům nájemních domů doporučujete, aby si v hospodaření vzali příklad od družstevníků a těch, kteří bydlí v bytě v osobním vlastnictví.
Pan prezident jistě souhlasí s tím vaším argumentem, že stát nemůže jedné
skupině podnikatelů svými zákony a vyhláškami garantovat jimi požadovanou
výnosnost, to by byl výsměch tržnímu principu i ostatním oblastem podnikání.
Zároveň ale zvažte, jakým způsobem jste své nájemní byty získali vy, dnešní
důchodci a porovnejte to s tím, když chce dnes například mladá rodina s dětmi
získat byt s tímto částečně regulovaným nájmem a za odstupné musí zaplatit
i statisíce korun. Alternativou pro ni je totiž tržní podnájem, který je stále mnohem vyšší než dnešní částečně regulovaný nájem.
(Pokračování na straně 2)

POZVÁNKA
Naše členská schůze se uskuteční
v úterý 1. prosince 2009 ve 14 hodin
v Bílém domě, Žerotínovo náměstí. Kromě organizačních věcí vystoupí
též skupina Brněnští heligonkáři. Můžete si zaplatit členské příspěvky
i na příští rok. Přijďte všichni i se svými známými.
Výbor Svazu důchodců

Zjara tohoto roku byly Poslaneckou
sněmovnou zrušeny poplatky ve zdravotnictví. Před následným jejich projednáváním v Senátu naše organizace
SD předložila všem senátorům, tak
jako i předtím všem poslancům, průkazné sdělení o nesmyslnosti, věcné
nezdůvodnitelnosti a právní problematičnosti tzv. poplatků ve zdravotnictví.
Na rozdíl od Poslanecké sněmovny,
v níž naše intervence uspěla, liberálně orientovaný Senát k ní nepřihlédl.
V opakovaném projednávání Poslaneckou sněmovnou chyběl jeden hlas
k jejich úplnému zrušení.
Předseda Senátu MUDr. P. Sobotka (ODS!) ve své nepřijatelné obhajobě senátního zachování poplatků pochvaloval jejich finanční přínos do
zdravotnictví, beze zmínky o jejich
smyšlené regulaci, čímž nepřímo potvrdil jejich protiústavnost postihováním pacientů, platících řádně své
zdravotní pojištění, což je v rozporu
s čl. 31 Základní listiny práv a svobod,
zejména v situaci, kde ve zdravotních
pojišťovnách zůstává nevyužito přes
40 mld Kč (Temp. medic. č. 7-8 r. 2009)!
Názorům zmíněného dr. P. Sobotky jsme oponovali zkušenostmi i názory našich členů, uvedenými ve 3
stránkovém dopisu z 22. 6. t.r., v němž
jsme mj. jmenovanému položili otázku, zda je v souladu s principem parlamentní demokracie, jestliže Parlament odsouhlasí předmět podání,
který je, jak výše uvedeno, věcně rozporuplný, právně problematický,
a proto je drtivou většinou občanů
odmítán. V závěru jsme předsedu Senátu požádali o zodpovězení této rozpornosti a námi uvedených závažných otázek, s příslibem zveřejnění
jeho odpovědi v Brněnském senioru.
Zmíněné otázky, Krajskou radou
Svazu důchodců Jihomoravského kraje, jakoby zástupně položené za 2 miliony důchodců ČR, jsou pro pana
předsedu Senátu asi natolik vzdáleně
okrajovou, až bezvýznamnou záležitostí, že během tří měsíců nenašel
mezi jinými, jistě mnohem „důležitějšími“ otázkami, čas na zodpovězení
těch asi „bezvýznamných“ otázek významné však voličské základny, jíž
jsou důchodci!
Redakce

Naše korespondence s prezidentem
(Pokračování ze strany 1)

Přiznejme si pak ale i to, že dnes naštěstí nelze aplikovat svobodným a demokratickým poměrům cizí přístup
vyjádřený v naší první poúnorové ústavě z roku 1948
(čl. XII, odst. 1: „půda patří tomu, kdo na ní pracuje“).
Došli bychom totiž k tomu, že ti, kdo bydlí v nájemních bytech, by měli platit nájem přibližně takový, jako by tyto
byty byly v jejich osobním nebo družstevním vlastnictví.
S pozdravem
Ladislav Jakl,
tajemník prezidenta republiky
Odpověděli jsme 12. srpna, opět přímo na adresu
pana prezidenta:

Vážený pane prezidente,
v těchto dnech jsme obdrželi vyjádření Vašeho p. tajemníka L. Jakla ze dne 28. 7. t.r., k našemu dopisu, Vám odeslanému dne 11. června 2009. Úvodem bychom Vám rádi
sdělili naše milé překvapení nad touto Vaší odezvou k našemu dopisu, protože takovou možnost bychom si v žádném případě nedovolili očekávat, s ohledem na přemíru
Vašich státnických povinností a na Váš drahocenný čas.
Velice proto oceňujeme Vaši ochotu odpovědět nám prostřednictvím Vašeho pana tajemníka L. Jakla.
Jaké bylo však naše zklamání z jeho povrchně formálního vyřízení Vašeho pověření, obsahujícího vcelku věcně
bezobsažné, zcela nepřesvědčující a logicky problematické argumenty, pro nás zcela nepřijatelné. Máme vážnou
pochybnost o tom, zda p. tajemník Jakl náš dopis vůbec
četl a že Vy jste s jeho odpovědí jistě nebyl seznámen!
Podrobný rozbor odpovědi p. tajemníka Jakla by přesáhl únosnou míru tohoto psaní a byl by vcelku i bezpředmětný, poněvadž jeho připomínky jsou odtažitě a zavádivě vytržené z kontextu celého našeho dopisu, jehož obsah
je Vám znám! Rádi bychom však úvodem Vás ujistili, že
pravým důvodem našeho dopisu Vám bylo poděkování za
Váš podpis, umožňující prodloužení deregulace nájemného navzdory naléhání ziskuchtivých „pánů domácích“.
Navzdory tomu, že k uvedení názorů p. tajemníka Jakla
na pravou míru je dostačující jen pozorné přečtení našeho
dopisu, přesto nám dovolte, vážený pane prezidente, několik málo poznámek.
Nikde neuvádíme, aby soukromí vlastníci (fyzické
i právnické osoby) „si v hospodaření vzali příklad od družstevníků a těch, kteří bydlí v bytě v osobním vlastnictví“,
i když tento požadavek je více než oprávněný! Námi je
v tomto smyslu míněno, aby za předpokladu, že tento příklad by si zmínění vlastníci domů na bydlení vzali opravdu
k srdci, netvrdili by bez dokladů, že nájemné, až trojnásobně vyšší než fond oprav k bydlení nenájemném, jim nestačí, čímž ovšem argumentují jen verbálně! Když proto Ministerstvo financí požadovalo, aby svá tvrzení dokladovali
svým daňovým přiznáním, odvolali se k Ústavnímu soudu, že jde o porušení utajování osobních údajů! Námi míněný „příklad“ při stanovení výše nájemného se týkal nezbytného výchozího nákladového, tj. čistého nájemného
v úrovni fondu oprav, který v případě soukromého vlastníka může být navršen pouze oprávněným ziskem (tj. odměnou za správu domu) a návratností vloženého kapitálu po
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ukončení stanovené životnosti domu. To, co výrazně převyšuje uvedené navýšení, je lichva, v západních státech EU
nepřípustná a soudně napadnutelná! Nelze přitom opomenout v našich médiích úmyslně zamlčovanou nezvratnou skutečnost, že celkové nákladové potřeby domů musí
být pro srovnatelné jejich kategorie určujícími výchozími
údaji pro stanovení oprávněného nájemného, jehož výpočet je zcela nezávislý od druhu vlastníků těchto domů!
Panem tajemníkem Jaklem uváděný příklad statisícových výdajů, které údajně musí mladá rodina zaplatit jako
odstupné k získání bytu s „částečně regulovaným nájmem“,
je ukázkou bezprávní situace v našem bydlení, neboť který
zákon toto libovolně vyděračské obohacování dovoluje?
Taková situace je mj. především důsledkem chaotické
a živelné privatizace bytů ve správě obcí, zbavující takto
potřebné rodiny možnosti využít sociálního bydlení obcí,
které svůj bytový fond ve velké míře získaly od státu zdarma a za výhodné ceny (často i obálkovou metodou do kapsy) je prodaly a prodávají! Je s podivem, že stát, který v Bruselu je garantem sociální stability své společnosti, nemá
možnost regulativních zásahů do takového rozhodování
obcí! Tuto skutečnost nám potvrdil i náš veřejný obhájce
práv Dr. Motejl.
Závěrečný odstavec p. tajemníka Jakla je zcela bezpředmětný, což dokazuje výše uvedené, v posledním odstavci
předchozí strany tohoto dopisu citované. Doplňkem je
možno dodat, že potřeba správného a hospodárného
nakládání s vlastním majetkem se mezi bydlením nenájemným (družstevním a vlastním) a mnoha domy ve vlastnictví fyzických či právnických osob opravdu bohužel skutečně různí, což dokládá i nahodilý pohled na uspokojivý
vnější vzhled rostoucího počtu domů bydlení nenájemného, oproti mnoha zjevně chátrajícím domům bydlení nájemného, čímž jejich vlastníci „obhajují“ nedostatečnost
doposud regulovaného nájemného, což jak uvedeno výše,
uplatňují bez dokladování, výlučně jen verbálně! Vybavuje se otázka, proč současná naše legislativa po vzoru zákonů prvorepublikových neukládá majitelům domů povinnost vracet nejméně 40 % získaného nájemného zpět na
krytí potřeb svého domu, což bylo tehdy nutno dokladovat
v daňových přiznáních!
Vážený pane prezidente, s přáním všeho dobrého Vás
s úctou zdraví
František Špaček,
předseda MO Svazu důchodců ČR, Běhounská 17, 602 00 Brno.

Tím, prozatím, naše korespondence skončila.
Popravdě je nutno říci, že na většinu dopisů vládním činitelům, poslancům, senátorům nebo předsedům politických stran dostáváme odpovědi, které se ovšem dají vyjádřit velmi jednoduše: o Vašich problémech víme, cítíme
s Vámi, po změně vládnoucí strany (po volbách, v nejbližší
době, jakmile to politická situace dovolí – nehodící se škrtněte) zařídíme zlepšení nebo nápravu. Přes toto všechno
píšeme dál, připomínáme činitelům, že senioři v naší republice žijí, že někteří z nich žijí velmi obtížně, že nejde
2 miliony spoluobčanů jenom tak přehlížet a snažit se je
získat až předvolebními sliby.
Redakce
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Staronové právní problémy
s nákupem zboží na předváděcích zájezdech
V poslední době se objevily nové firmy nabízených zájezdů – i do sousedního Rakouska – doplněné
s předváděním tzv. „atraktivního zboží“ – a doplněné výhodnými dárky. Zájezdy jsou buď úplně bezplatné nebo jen za nepatrnou peněžitou částku.
Je nutné, aby si důchodci uvědomili následující skutečnosti:
a) Pořádající organizace si důkladně prokalkuluje náklady
takového zájezdu a ten musí rovněž přinést této organizaci potřebný zisk.
b) Zejména předváděné zboží je ve srovnání se zbožím
běžně na trhu mnohonásobně dražší anebo jeho účinky – často problematické (viz odborné posudky na různé elektromagnetické přístroje či jiná zařízení apod.).
c) Podepsané kupní smlouvy přinášejí velice vážné právní
důsledky - a s nimi často pořádající organizace počítá,
a to i v neprospěch objednavatele. Hlavně při sporech
o zrušení kupní smlouvy a neblahých finančních důsledcích pro kupujícího.
Naše zkušenosti nás vedou k tomu, abychom důrazně varovali všechny, kteří spatřují v těchto organizovaných zájezdech výhodu, že se lze za levný peníz podívat
do atraktivního turistického místa a že účastníci takového zájezdu obdrží zdarma věcný dar. Jde toliko o reklamní působení na veřejnost, aby byl zajištěn dostatečný počet zájemců o předváděné zboží.
V čem jsou velké právní potíže spojené s podepsanými smlouvami?
Co nelze úspěšně právně vyřešit, je zrušení podepsané
kupní smlouvy, zejména dojde-li k nedodržení časových
lhůt, které jsou ve smlouvě uvedeny. Zkušenosti s těmito
problémy, kdy kupující důchodci podepsali kupní smlouvu na předváděné zboží a dodatečně zjistili, že takovýto
tovar nesplňuje parametry, které od koupeného výroku
očekávali, vedou k poznatku, že prodávající počítá s ním,
že překážky, které při případné reklamaci nastanou, odradí kupujícího od značných obtíží, které budou s ní následovat. Rovněž se
lze domnívat, že smluvně uvedené poplatky z prodlení
jsou koncipovány poměrně vysoko a často prodávající organizace
pověří advokátní kancelář, aby vymáhala
dlužnou částku včetně
úroku z prodlení a poplatku z prodlení soudní cestou, a tak je nespokojený
zákazník ve svých důsledcích vystaven nejen
soudnímu řízení,
přičemž se
jeho zdánlivě výhodný

nákup přeměňuje na nečekaně drahou záležitost. Často
dlužná částka, zejména jde-li o sankční poplatky, se vyšplhá na několikanásobnou částku původní ceny. Mnohdy
jde o desetitisícové částky, které jsou soudně vymáhány,
a velmi často i exekučně.
Co by měl důchodce vědět, než podepíše
kupní smlouvy na těchto akcích:
Občanský zákoník přesně vymezuje vzájemná práva
a povinnosti pro platnost takovéto smlouvy, a to v § 57
v platném znění:
Odst. 1
Byla-li spotřebitelská smlouva uzavřena mimo prostory
obvyklé k podnikání dodavatele nebo nemá-li dodavatel
žádné stálé místo k podnikání, může spotřebitel od smlouvy písemně odstoupit bez uvedení důvodů a bez jakékoliv
sankce do 14 dnů od jejího uzavření; nedošlo-li dosud ke
splnění dodávky zboží či služeb dodavatelem, může od
smlouvy odstoupit do 1 měsíce.
To neplatí ohledně smluv, u nichž si spotřebitel výslovně sjednal návštěvu dodavatele za účelem objednávky.
Dodavatel je zároveň povinen vrátit spotřebiteli zaplacené finanční částky do 30 dnů od odstoupení od smlouvy.
Odst. 2
Dodavatel musí spotřebitele písemně upozornit na právo odstoupit od smlouvy nejpozději při uzavření smlouvy;
písemné upozornění musí obsahovat i označení osoby,
u níž je třeba toto právo uplatnit, včetně bydliště či sídla
takové osoby.
Odst. 3
Při porušení povinnosti stanovené v předchozím odstavci má spotřebitel právo odstoupit od smlouvy do
1 roku od jejího uzavření.
Důchodci by si měli důkladně osvojit znalost těchto
zákonných ustanovení dříve, než se rozhodnou podepsat kupní smlouvu na těchto předváděcích akcích a požadovat na prodávajícím, aby předkládaná kupní
smlouva obsahovala všechny náležitosti, které § 57
občanského zákoníku obsahuje.
ZÁVĚR:
DOBRÁ RADA vycházející z dlouholetých zkušeností
s potížemi, které tyto smlouvy přinášejí – ZDALEKA SE
VYHÝBEJTE TAKOVÝMTO AKCÍM, vždyť nic není při
nich zadarmo, a tak nepočítejte s tím, že by se obchodní
organizace, které takové akce pořádají, přeměnily na
dobročinnou společnost.
JUDr. Karel Neveselý
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SETKÁVÁNÍ

S BRNĚNSKÝMI OSOBNOSTMI

–

DNES S

KARLEM HÖGEREM

„Když se člověk narodí, dívá se na bílý strop a na otevřené nebe. Ve všem je zakotveno
dětství i nevědomky“.
Příhodná slova výjimečně nenáleží jednomu z četné řady
brněnských spisovatelů, nýbrž významné osobnosti hereckého umění – Karlu Högerovi. K.H. provázelo životem brněnské mládí, zvláště jeho maminka, dětské radosti, učitelé
a umělecká přátelství ve vzpomínkách, které
tvoří významnou část komponované knihy
„Faustovské srdce Karla Högera“ (1994), jejíž
autorkou je jeho žena Eva.
Před sto lety se dne 17. června 1909 narodil
šestašedesátiletému otci a o 25 let mladší mamince v Králově Poli na Mojmírově nám. jeden
z nejlepších českých herců. Byl nejmladším ze
třinácti dětí a o brněnském mládí píše ve svých
vzpomínkách: „Jestliže jsme se my děti naučily
někdy něco z prosté, ale důležité a čisté morálky
pro život, bylo to dík létům života v naší rodině.
Neměli jsme na růžích ustláno, žili jsme prostý
život, ale neměli jsme bídu. Rodiče nás měli rádi
moudrou láskou, přenášejíce na nás svůj láskyplný vzájemný
vztah. A tak naše dětství, formované instinktivně výchovnými
city, rostlo z mléka vlídné lidskosti“.
Jaká to neskutečná slova v současné době? Vzpomínky jako
z jiného světa v dnešním rušném a přetechnizovaném životě,
nabitém neustálým shonem a stresem, kdy i při oddechu jde
často o jediné – o „carpe diem“.
Vlídná lidskost rodiny Högerovy ovlivnila celoživotně
uměleckou dráhu budoucího velkého herce. „Byl jsem dítě
starých rodičů, pro které byla rodina poslední hlubinou bezpečnosti i smyslem života“. Věřil, že společnost je taková, jaké
byly děti
Jako správný Brňák ovládal i K.H. argot brněnské plotny,
která se scházela na Nové ulici u Flédynky. „Služka na ganku
pucovala tébich a né nějakou fecnu. Utíkal jsem na šalinu
a volal na mě vochmon, že mi vypadla šrajtofla a pajzák“. Říkával jako ostatní Brňáci: „Neval na mě šmé, fajčil jsem, měl
jsem nový pekle, topr a šmizlu“. A jak měl rád lidové písně,
vyplývá z následujících slov. „Kdykoliv zaslechnu hrát či zpívat některou ze starých lidových písní, jak mne jimi maminka
budívala, jsem zase doma a vůně ovoce a kávy mne vrací do
dětských let“. I maminčino volání – „Kadle, Kadle, poď dom!“
– už nikdy nezazní z dálek dětství.
Podmanivé brněnské okolí vstoupilo do života, a tím i do
umělecké interpretace a tvorby K.H. Ještě šumí ostrovačické
i bílovické lesy, ještě se tu mihne nějaká ta pravnučka lišky
Bystroušky, avšak klikaté uličky vedoucí z Králova Pole,
v nichž si Karel ukopával palce bosých nohou, se už nenávratně vytratily.
K. Höger věřil na náhody. Při rozhodování mezi několika
školami mu vyšel náhodou učitelský ústav. Byl tomu rád, protože kulturním založením, literaturou a hudbou mu byl nejbližší. Po maturitě byl budoucí učitel očekáván školním
inspektorem Dr. Otakarem Krieblem, strýcem známého
brněnského a dnes už polozapomenutého básníka Zdeňka
Kriebla, který mu nabídl místo učitele na Tišnovsku.
Na své první učitelské místo K.H. vzpomíná:
„Mou první štací bylo hezké městečko Lomnice u Tišnova.
Byl jsem plný mladého kantorského elánu. Kromě učení ve
čtvrté třídě jsem dělal cvičitele v Sokole, byl jsem knihovníkem
SENIOR str. 4

a režíroval jsem divadlo“. Po večerech učil děti hrát na housle. Sám jim hrával Čajkovského a děti prý poslouchaly jako
pěny. Dramatizoval pohádky s hudebním doprovodem.
Učitelské povolání ukončila vojna. Nastoupil k 43. pěšímu
pluku do židenických kasáren později proslulých fašistickým pučem. Jako maturant byl přidělen do důstojnické školy. V prostředí vzdáleném umění dokázal Karel téměř nemožné.
Nastudoval s šedesátičlenným recitačním
a právě s tak velkým pěveckým sborem dramaticko-pěvecké pásmo, které dirigoval v parádní
uniformě a v bílých glazé rukavičkách v divadle
na Veveří ulici.
Pro velký úspěch se večer opakoval.
V roce 1932 se mu konečně splnil sen studovat na brněnské konzervatoři herectví. Jistou
průpravu získal už v dětských letech, kdy se svými sourozenci hrával loutkové divadlo. Později
se věnoval ochotnickému divadlu Bratrství, v němž starší bratr Rudolf často hry režíroval. V brněnském divadle Radost
předváděl nadšeným dětem živého Kašpárka. Při studiu na
konzervatoři účinkoval v Zemském divadle v Brně, kde ještě
zněla hudba pod osobitým a stále zvučnějším jménem Janáčkovým, i když ten byl již od r. 1928 mrtev. Talentovaného herce se ujal zanícený učitel a režisér Rudolf Waltr, znalec naší
i cizí, staré i moderní divadelní literatury, který mladému
Högerovi připomínal: „Karle, divadlo musíte milovat! Herectví, to je kult, každý Váš výkon musí být bohoslužbou mateřštině. Jakmile se stanete hercem, jste členem řehole, z níž není
odchodu…“ Zmínila bych ještě několik významných osobností z divadelního prostředí té doby – např. Jiřího Mahena,
Vejražku, režiséra Skřivana, Fr. Kožíka, Fr. Halase, Emmu
Pechovou, maminku L. Peška, Vl. Šmerala, Urbánkovou, Šlégra a mnoho ostatních. V zemském divadle si zahrál Radúze,
Švandu Dudáka a Skalníka v Šrámkově Létu.
Högerův vztah k Brnu byl mimořádný od jeho počátku
a zasáhl mnoho oborů. Nebyl jen divadelním hercem, ale
i filmovým a později také televizním. Vzpomínáme na roli
herce Roberta Holana v Modrém závoji, inženýra Prokopa
v Krakatitu, M. Alše a B. Smetany, na Srpnovou neděli s Vlastou Fabiánovou, na arcibiskupa v noci na Karlštejně. Diváci si
pamatují zejména Romea a Julii na konci listopadu a ještě
jednu televizní inscenaci – Lístek do památníku.
Málokterý herec tak jako K. Höger se věnoval interpretaci
prozaických textů především v rozhlase, v četbách na pokračování, uměleckému přednesu, divadlu jednoho herce, v kterém uplatnil své intelektuální a improvizační schopnosti.
Hrál i v poetických divadlech, inscenoval pohádky pro děti,
načetl Večerníčky, např. Kocoura Mikeše a dodnes nepřekonaného loupežníka Rumcajse. Děti jeho Večerníčky milovaly
a on měl pro ně plné porozumění. „Znám prostor duše dětského člověka, kde se každý zážitek znásobí“.
Uvedu několik životních zásad, které K.H. uplatňoval v hereckém i občanském životě:
„Co člověk byl, to ukáže jeho práce“.
„Snažím se uplatnit všechno to, co jsem v životě poznal“.
Höger, narozený ve znamení Blíženců, vyjádřil příhodnou
(Pokračování na straně 5)
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metaforou tuto domněnku: „Jestli existuje můj partner jako
Herec KarelHöger jde po své
polovina celku, musím vytvořit druhou polovinu celku. Diacestě a nemůže se zastavit – jeho
log je můj přístup k tvorbě“. Má na mysli nepochybně hlubocesta jde s ním. Nechtěl by poké porozumění, o čemž svědčí následující další úvaha: „Člotkat jiné cesty a jiné náhody.
věk žije s druhými lidmi a umělci hodnoty tvoří. Ve výčtu mých
Máme vzácnou příležitost
rolí jsou stovky málo klasických hrdinů, ale tím více postav
se
s
ním na té cestě stále potkáhlásících se k porozumění“.
vat, např. když v rozhlase zaJednou z takových ne klasických rolí byla postava Willyho
slechneme jeho nenapodobitelLomana z Millerovy hry „Smrt obchodního cestujícího“,
ný a podmanivý přednes Lišky
omšelého amerického cesťáka, který zapomněl, že zestárnul,
Bystroušky – jsme s ním zase
úspěch už nemá a lidé kolem něj jsou dravci. Pozvolné prověu nás v okolí Brna a je nám trořování životních omylů a deziluzí vyúsťuje do konečného
chu i líto, že významné výročí
konfliktu. Loman už neví, kdo ve skutečnosti je. Peníze,
jeho
narození
prošlo
takřka
bez
povšimnutí.
úspěch, obchod, to jsou fikce, na které vsadil svůj život. NaI. Prosecká
konec mu nezbylo nic. „Kde je konec tvé cesty, Lomane?“
Loman to už ví, uzavřel poslední obchod – se smrtí, aby jeho
(Použité fotografie viz Česko-Slovenská filmová databáze,
rodina mohla dál žít z peněz životní pojistky.
K.H. zahrál Lomana tak skvěle, že v údivu nad jeho výko- internet – www.csfd.cz/herec/1570-hoger-karel/ )
nem se tajil dech i ostatním hercům. Za
všechny jeho kolegy uvedu závěr jednoho dopisu z r. 1974.
„Znovu a znovu jsem prožíval úžas
tímto dopisem, který je určen právě Vám, chceme předejít trestné činnosti, ktenad Vaším vyzrálým mistrovstvím – byl
rou pachatelé páchají právě na osobách Vašeho věku. Velmi snadno využijí Vaší
tu, pars pro toto, Váš obchodní cestující,
důvěřivosti a snahy pomoci. Protože nám záleží na každém jednotlivci, chtěli bykterý mne osobně zdeptal tak, že jsem
chom, abyste si dokázal lépe ochránit svoje zdraví a majetek. Proto Vám poskytnecestu z divadla na Letnou probrečel, neme alespoň základní rady, jak nenaletět podvodníkům, kteří Vás mnohdy okradou
boť můj tatínek byl taky cesťákem; bylo
o veškeré životní úspory. Podvodníci zkoušejí různé léčky a nástrahy a vyskytují se
tu mnohé přemnohé a já dnes těžko shlepo celém našem území, to znamená, že můžou kdykoli zazvonit i u Vašich dveří.
dávám slova, jimiž bych Vám poděkoV případě, že u Vašich dveří zazvoní cizí osoba, není nutné ihned vstupní dveře
val. Ostatně – učinili to mnozí a lépe.
otvírat. Počáteční informace můžete klidně vyřídit i přes zavřené dveře nebo poMám Vás rád.
otevřené okno. Jakmile už dveře otevřete, pro podvodníka není problém se pod
jakoukoli záminkou, a to i přes Vaše protesty, do domu nebo bytu dostat. Fyzicky
Váš Miroslav Horníček.“

Vážený seniore,

Dávno už K. Höger hrál v Národním
divadle v Praze, dávno učil na pražské
konzervatoři, na DAMU i FAMU a v roce
1966 byl jmenován profesorem. Velký
herec – herec charakterních a psychologických rolí, herec kultivovaného jazyka s měkkou dikcí, Mistr vytříbené
herecké techniky – elegantní, s velkýma
očima a hlubokou vráskou uprostřed
čela stál na prknech Národního divadla
naposled před jeho dlouholetou rekonstrukcí v r. 1977. Pamatuji si jeho postavu, stojící tiše a pokorně při loučení s divadlem a národem, jako by věděl, že
tato cesta je jeho poslední. Poté náhle
zemřel do tří měsíců.
Národní divadlo se s Karlem Högerem rozloučilo v budově Tylova divadla.
Verše Fráni Šrámka ze sbírky „Splav“ recitovala Dana Medřická.
Ať cesty nikam nevedou,
tys po nich šel a šel jsi rád,
těch cest se nesmíš, nesmíš ptát,
snad není cest, jen lidé jdou
a jedna z hvězd je vždycky tvou
a z té ti zazní odpověď,
až přestaneš se ptát …

proti nim nic nezmůžete. Znamená to tedy, že DOKUD DVEŘE NEODEMKNETE
A NEOTEVŘETE, JSTE V BEZPEČÍ. Naučte se vstupní vrata domu nebo dveře bytu
vždycky zamykat, i když jste doma nebo na zahradě. Jedním otočením klíče v zámku si můžete ochránit svůj majetek i svoje zdraví.
Nebuďte důvěřivý k různým podomním prodejcům, kteří Vám nabízí zdánlivě
levné zboží. Jedná se o zboží nekvalitní nebo kradené. Ve většině případů chodí minimálně ve dvojicích, jeden z nich Vás zabaví a druhý Vám mezi tím prohledá ostatní místnosti a odcizí naspořené peníze. Pokud se takoví lidé u Vašich dveří objeví,
vždycky je odmítněte, nevpouštějte dovnitř a ihned volejte linku 158.
Další léčkou, kterou tito podvodníci používají, je vracení nebo vybírání peněz za
energii nebo navýšení důchodů. Můžeme Vás ubezpečit, že v tomto případě jde
vždycky o podvodníka, který u Vás zazvoní s úmyslem krást. Přeplatky i nedoplatky se nikdy nevyřizují osobně, peníze se vracejí nebo posílají přes poštovní úřady. Scénář je pokaždé stejný. Podvodník se vydává za pracovníka určité společnosti
a osloví Vás s tím, že jde vrátit přeplatek třeba 2 000 Kč za energii. Samozřejmě, že
Vám dává bankovku v hodnotě 5 000 Kč s tím, že mu máte 3 000 Kč vrátit. Tímto mu
prozradíte úkryt svých peněz, on Vás naučeným způsobem zabaví a po jeho odchodu zjistíte, že Vám chybí všechny úspory a údajný přeplatek nemáte samozřejmě
také.
Takoví pracovníci se musí prokázat zaměstnaneckým nebo služebním průkazem. Pokud průkaz nemá, jde o podvodníka. Navíc musíte být vždycky dopředu
informováni o tom, že budou případné odečety prováděny a v který den, buď místním rozhlasem nebo písemně na nástěnce domu. Pokud máte podezření, že se
jedná o podvodníka, volejte linku 158 a pomozte nám předejít dalšímu okrádání
seniorů.
S přáním hezkého a bezpečného dne
Policie České republiky
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ŽIVOTA MÍSTNÍCH KLUBŮ

 Medlánecký klub důchodců uskutečnil zájezd na Opavsko. První zastávka byla na zámku Hradec nad Moravicí. Prohlídkový okruh zahrnuje soubor přepychových reprezentačních salonů. V 19. století byl založen park a též byl přistaven
tzv. červený zámek s hradební zdí a Bílou věží. Zámecké dějiny jsou poznamenány pobyty velkých hudebníků. Od r. 1962
je místo konání hudebních soutěží Beethovenův Hradec. Další zastávkou byl zámek Raduň. Krásné letní sídlo obklopené
krajinářským parkem se třemi rybníky. Krásné čisté město
Opava nás přivítalo v odpolední siestě. Každý podle svých zájmů si město prohlédl. Navštívili jsme též malou obec Jiříkov,
kde se řezbáři Jiřímu Halouskovi podařilo dostat do Guinessovy knihy rekordů. Je specialistou na obří sochy. Na venkovní galerii je vystaveno přes 250 soch na ploše 4 hektarů. Nyní
pracuje na obraze Vyznání rodné zemi. Poslední červnový týden někteří zájemci prožili ozdravný pobyt u moře v Chorvatsku v letovisku Vodice. Zajeli si též do Splitu. Nejznámější
památkou je Diokleciánův palác z roku 295 po Kristu. Při zpáteční cestě se též zastavili v malebném městečku Trogir. Další
zájezd směřoval do národního parku Krka, který je se sedmi
vodopády přírodní a krasový fenomén.
 Činnost Senior klubu Lesná Ibsenova
Členové klubu se scházejí každé úterý na zájmových
akcích. Uspořádali 25 přednášek ze všech oblastí, několik
hudebních pořadů, vystoupení dětí MŠ a studentů JAMU.
Jako host přišel pobavit populární Libor Pantůček. Uskutečnili zájezd do Uherského Brodu, lázní Ostrožská Nová Ves,
lázní Trenčanské Teplice a Trenčín. Další zájezd byl na hrad
Sovinec, Pradědovy galerie v Jiříkově, Šternberku a na sv. Kopeček.
Pro svoji tělesnou kondici někteří cvičí až dvakrát týdně
v tělocvičně TJ Tesla. Velký zájem je o plavání každý pátek
v bazénu Tesla. V září uskutečnili zájezd do termálních lázní
v Laa.
V měsíci září uskutečnili přednášky:
1. Cesta do středu země – prof. Miloslav Suk
8. Tajemství Býčí skály – Vlastimil Otáhal
15. Bachova světová terapie proti strachu
22. Reduta – srdce Brna – Mgr. Jitka Nováková
29. Jubilanti – hudba, zpěv – Ing. Lubomír Vaďura
 Paní Kozlová hodnotí činnost klubu ve Starém Lískovci
V měsíci červnu uskutečnili týdenní zájezd do Beskyd na
Horní Bečvu. Navštívili Velké Karlovice – muzeum a krásný
dřevěný kostelík. U lidového řezbáře viděli výrobu úlů z kmene stromů, sochy, obrazy a podobně. Dále navštívili observatoř na Bílém Kříži, Grúň, chatu Moravia, Staré Hamry – kostel
a pomník Maryčky Magdonové, zvonici na Soláni, Radegast –
Pustevny. Využili možnost navštívit muzeum automobilů
v Kopřivnici a též síň slávy Emila Zátopka.
Při svém pobytu na hotelu využili lázní a inhalace. Muži si
též zahráli tenis. Zájezd se vydařil ke spokojenosti všech. Jako
vždy se zase zúčastnili posezení s přáteli z Chrlic na Orlovně.
V září uskutečnili zájezd do Příbrami – hornického muzea,
kostel na Sv. Hoře, hrad Orlík, Tábor, Chýnov, Kamenici, Mrákotín.
 Další klub ve Starém Lískovci – nové zástavbě má opravdu pestrou činnost. Co se nabízí, tak využívají. V divadle Reduta se prostřednictvím klubu přátel opery zúčastnili koncerSENIOR str. 6

Sestavil Jan Klimeš

tu z klasických oper a dalších v Mozartově sále. Dle možností se zúčastnili různých předváděcích akcí. Byli přítomni
plesu důchodců v sokolovně ve Starém Lískovci, posezení
při tanci v Tuřanech, čaje o půl páté v Bosonohách, tančili
též v klubu na Křenové. Zúčastnili se výstavy Ledová pohlazení, vzpomínky na 85. výročí narození Jiřího Šlitra. Byli přítomni přednášky PhDr. Jiřího Sedláčka na téma Tři světoví
židovští humoristé. Uspořádali besedu s MUDr. Fábíkem –
Alternativní léčba různých neduhů za pomoci masážního
přístroje. Další beseda byla na téma, jak se zbavit nadměrného tuku. Váží si přízně ÚMČ a hlavně časté návštěvy paní
Mgr. Ludmily Doležalové. Vzájemné besedy jsou pro obě
strany přínosné. Dík přispění radnice byl uspořádán zájezd
na zámek Vranov nad Dyjí a hrad Bítov. Snad ze zvědavosti
uskutečnili vycházku do Juliánova a též sídliště Vinohrady.
Konstatovali, že tato část města se změnila zřejmě ku prospěchu obyvatel této části.
Závěr: mládí nekoupíme, stáří neprodáme a co s tím uděláme. No přece každou volnou chvilku něčím veselým a zajímavým vyplníme.
 V Kohoutovicích klub seniorů znovu pokračuje ve své
úspěšné činnosti. V klubovně na Libušině třídě 27:
• kroužek společenských her se schází každé pondělí od
13,30 do 17 hodin
• pěvecký kroužek se schází každou středu ve 14 hodin
• hudební odpoledne 9. září 15,30 hodin – Waldemar Matuška. Současně se přijímaly přihlášky na zájezd do Olomouce a též další informace.
• rehabilitační cvičení v ZŠ Chalabalova začalo 15. září
• 15. září se uskutečnil zájezd do Olomouce na historické a
kulturní památky
• 15. října v 19 hodin půjdou na balet Národního divadla
Coppélie z Montmartru
• dále pokračuje plavání v plaveckém stadionu za Lužánkami. Každé pondělí od 11 do 12 hodin.
 Za klub seniorů ve Slatině zavzpomínala paní Pešová na
vše, co se podařilo. Po výroční schůzi byla zvolena rada klubu na pětileté období v čele s předsedkyní Jarkou Pešovou.
Činnost klubu spočívá v organizování besed a čajů o páté
a zájezdů. Navštěvují historická a památná místa. Zajíždějí
do termálních lázní na Slovensku a Maďarsku. Spolupracují
se slatinskou školou a též si chodí hrát s dětmi do Fantazie.
Klub organizuje společné rekreace na Tři studně do penzionu Horácko. V minulé době navštívili mnoho hradů, zámků, kostelů, klášterů a jiných zajímavostí. Plavili se též po
Baťově kanále a navštívili též komplex vinných sklípků v Petrově –Plžích. Ještě letos navštívili Babiččino údolí. Pojedou
na Jižní portál na kuřata. Navštívili též kostel ve Křtinách
a samozřejmě nevynechají Rybárnu ve Strachotíně s burčákem. Považují za dobré návštěvy pana starosty v klubu. Tak
se vzájemně informují o dění v obci a naopak o názorech
občanů.
Závěrem vyslovila poděkování všem členům Rady klubu
za obětavou práci a též radnici za podporu.
 Senior klub na Vinohradech má svoji zvláštnost. Vyzývají – přijďte si s námi popovídat. Každý den v klubovně
od 14,30 hodin na Bzenecké 21. Chodíme také na krátké vy(Dokončení na straně 7)
cházky.

Měli následující program:
1. září – Čajový dýchánek – E. Čtvrtečková a tým spolupracovníků
3. září – Blahopřání jubilantům narozeným v měsíci srpnu
8. září – Krásy Španělska s promítáním – E. Vacková
10. září – Pohledem na Líšeň s promítáním – E. Vacková
15. září – Historie Brna – Vrbická
16. září – Náboženské rozjímání Československé církve husitské
17. září – Blahopřání jubilantům narozeným v měsíci září
22. září – Trénování paměti s promítáním
24. září – Čeští panovníci – PhDr. J. Čejka
29. září – O hadí farmě a lécích z hadího jedu – Ing. J. Staněk
 V klubu v Řečkovicích na Kořenského 23 se zúčastňují na zajímavých
přednáškách:
4. září – Taťjana Slavíková – Nepálská
hudba
11. září – Ing. Zuzana Druckmüllerová
– Ekvádor II
18. září – Jan Vlasák – Rumunsko
25. září – Mgr. Jaromír Procházka –
Z Náchodska do Kladska
2. října – Zdena Druckmüllerová – Vysoké Tatry
9. října – RNDr. Lenka Fišerová – Baltský okruh
16. října – Ing. Arnošt Mader – Jižní Itálie
6. listopadu – Mgr. Libuše Bělousová
– Jak si uchovat mysl a paměť
13. listopadu – Ing. Dalibor Mahel –
Maroko
20. listopadu – Ing. Lumír Sochorec –
Omán – Jemen
27. listopadu – Doc. RNDr. Alena Žákovská – Malajsie
4. prosince – RNDr. Miroslav Druckmüller – Zatmění slunce
14. prosince – Závěrečná beseda
 V klubu v Řečkovicích na ulici Hapalova 20:
7. září – Mgr. Libuše Bělousová –
Zdravotní domácí svépomoc
21. září – Mgr. Rudolf Gryc – Evropská
města
5. října – Mgr. Martin Bělocký – Kyrgyzstán
19. října – Mgr. Marie Klementová –
Galapágy
2. listopadu – Ing. Dalibor Mahel – Venezuela
16. listopadu – Ludmila Ulrichová –
Z historie Řecka
30. listopadu – Doc. RNDr. Alena Žákovská – Argentina II
14. prosince – Vánoční beseda

UPOZORNĚNÍ
Energetického regulačního úřadu na
neseriozní postup některých dodavatelů elektřiny
Energetický regulační úřad upozorňuje konečné zákazníky z řad domácností (tzv. maloodběr) na nestandardní postup některých dodavatelů elektřiny, kteří nabízejí dodávky zpravidla formou podomního prodeje. V rámci
tohoto prodeje jsou často uplatňovány postupy, při kterých jsou zákazníkům
poskytovány zkreslené či neúplné informace. Takové nestandardní postupy
hraničí s jednáním proti dobrým mravům a mohou být považovány za protiprávní.
Energetický regulační úřad doporučuje konečným zákazníkům, tj. domácnostem a podnikatelům, aby nepodepisovali ihned dodavateli elektřiny dokumenty týkající se dodávek elektřiny a cen elektřiny, ale nechali si od dodavatele elektřiny předložit návrh smlouvy, obchodní podmínky a ceník platný
pro období zamýšlené dodávky a důkladně zvážili všechna pozitiva a negativa. Rovněž je nanejvýš žádoucí, aby si zákazník předložené dokumenty důkladně přečetl, a to včetně odkazů na obchodní podmínky či na jiné podmínky, které mu nejsou předány, ale jsou dostupné na internetových stránkách
dodavatele elektřiny. Ústní nabídky podomních prodejců nemusí být seriozní, předávané informace nemusí být úplné, a proto není vhodné odsouhlasit změnu dodavatele bez důkladného rozmyšlení. Seriózní dodavatel elektřiny je ochoten dát zákazníkovi dostatek času na rozmyšlenou.
Dále energetický regulační úřad doporučuje informovat se o právech a povinnostech zákazníka a dodavatele, které vyplývají z předložené smlouvy. Důležitým údajem je délka výpovědní doby a skutečnost, zda se smlouva uzavírá na určitou nebo neurčitou dobu. Může se také stát, že kvůli nedostatečné
informovanosti zákazník svým podpisem stvrdí, že bude novému dodavateli
platit i poplatky za služby, které mu dosud byly poskytovány zdarma. Typickým příkladem jsou specifické poplatky při uzavření nebo zrušení smlouvy,
platba při volání na zákaznickou linku, za vystavení faktury apod.
V některých případech může dojít i ke sdělování zkreslených informací
o vlastnické struktuře nového dodavatele tak, aby zákazník nabyl dojmu, že
nová nabídka je poskytována jejich stávajícím dodavatelem elektřiny a v zásadě tedy nedochází k vlastní změně dodavatele, ale pouze k aplikaci nového
ceníku. V takovém případě by měl zákazník kontaktovat svého stávajícího dodavatele elektřiny pro ověření sdělovaných faktů před tím, než dojde k podepsání jakékoliv smlouvy.
Energetický úřad doporučuje všem odběratelům ověřit si veškeré předložené informace např. kontaktováním centrálního pracoviště dodavatele elektřiny, jehož jménem obchodní zástupce vystupuje nebo za kterého jedná.
Dobrým vodítkem k posouzení serióznosti nabídky dodavatele elektřiny
může být také zkušenost jiných zákazníků s tímto dodavatelem elektřiny.
Závěrem Energetický regulační úřad upozorňuje na skutečnost, že případy, kdy jsou zákazníkům v jejich pracovišti nebo bydlišti nabízeny obchodními zástupci dodavatelů elektřiny k podpisu smlouvy o dodávce elektřiny nebo
sdruženým dodávkám elektřiny za účelem změny dodavatele elektřiny, spadají pod ustanovení § 51 a následující obchodního zákoníku, neboť se jedná
o uzavírání spotřebitelské smlouvy a především § 57 občan. zákoníku, který
upravuje práva spotřebitelů při tzv. podomním prodeji.
Zde platí, že byla-li spotřebitelská smlouva uzavřena mimo prostory
obvyklé k podnikání dodavatele nebo nemá-li dodavatel žádné stálé místo
k podnikání, může spotřebitel od smlouvy písemně odstoupit do 14 dnů od
jejího uzavření. Nedošlo-li dosud ke splnění dodávky zboží či služeb dodavatelem, může od smlouvy odstoupit bez uvedení důvodů a bez jakékoliv sankce do jednoho měsíce. Porušení této povinnosti je sankcionováno právem
spotřebitele na odstoupení od smlouvy, a to ve lhůtě do jednoho roku od uzavření smlouvy. Toto právo neplatí ohledně smluv, u nichž spotřebitel výslovně sjednal návštěvu dodavatele za účelem objednávky.
(Viz www.eru.cz)
SENIOR str. 7

Vzpomínka na léto 2009
Věřím, že všichni, kteří jsme se zúčastnili v červnu týdenního zájezdu do Itálie – Bibione,
máme zážitky jedny z nejhezčích. Prožili jsme týdenní pohodu v apartmánech hotelu Aurora v těsné blízkosti písečné pláže teplého Jadranu. Počasí bylo nádherné, společnost příjemná, koupání a sluníčka jsme si užívali bohatě. Hezké byly i večerní procházky. Spousta krásné zeleně, vůně levandule, rozmarýnu. Spousta lidí všude – to všechno mělo svůj půvab.
Za krásný prožitý týden děkujeme brněnské organizaci Svazu důchodců a paní Přecechtělové. Těšíme se, že příští rok koncem června se opět takový zájezd zopakuje.
Alena

Z DOPISU

NAŠÍ ČTENÁŘKY

Vážení přátelé,
asi před rokem jsem napsala článek do Brněnského seniora „Nebuďme lhostejní“. Vyzvala
jsem ty, kteří by chtěli pomoci druhým, opuštěným, bezmocným, potřebným, aby se přihlásili
na sekretariátu Svazu důchodců, že se sejdeme, dáme hlavy dohromady a poradíme se, jak
pomoci seniorům, jak se vzájemně sblížit, jak se vzájemně podporovat ve stáří, které může být
pěkné, pokud má člověk člověka rád a nemyslí jenom na sebe. Za celý život jsem získala zkušenost, že když potřebuje člověk jakoukoli pomoc, musí se spolehnout na konec své paže. Nečekala jsem veliký ohlas a desítky přihlášených, ale bohužel nepřihlásil se nikdo.
Situace se vyvíjí v neprospěch seniorů. Média i naši politici se snaží přesvědčit českou veřejnost o tom, že senioři ujídají ze společného krajíce, že jsou mandatorní (povinné) platby
příliš vysoké a nyní již slyšíme, že je nezbytné zmrazit důchody a zvýšit DPH a řešit finanční
situaci České republiky zase jako obvykle na úkor bezbranných seniorů. Nemluví se o miliardách, které byly z účelového důchodového pojištění převedeny do systému státního rozpočtu
a tam prohazardovány, nemluví se o tom, že další zadlužování státu probíhalo i za ekonomické
konjunktury, že jsme od roku 1990 nezaplatili ani jednu korunu z vypůjčené jistiny a stále jenom platíme stále se zvyšující úroky. V průběhu srpna 2009 obdrželi mnozí senioři další zvýšení nájemného. U dvoupokojového bytu činí kolem 1 tis. Kč měsíčně. A naši politici nám vzkazují, že důsledky finanční krize budou řešeny především na úkor seniorů a nízkopříjmových
skupin. To znamená, že zmrazí důchody a zvýší DPH na potraviny. Zatímco pan Vojíř z ODS
a pan Urban z ČSSD přispěli svojí činností k dárku akciové společnosti ČEZ v řádech desítek miliard Kč na to, aby v dalších letech mohla výhodněji nakupovat emisní povolenky, čímž má platit
jakousi daň za znečišťování ovzduší. Jak solidární, jak prospěšné občanům České republiky.
Letos jsem zašla za vedoucími politiky jedné velké politické strany, abych je informovala
o situaci zejména osamělých seniorů, kteří bydlí v nájemních bytech a jejich náklady na bydlení se shodují s jejich příjmy, někdy je přesahují. Vyslechli mne, ale neudělali vůbec nic. Domnívala jsem se, že jsou špatně informováni od úředníků, kteří tuto oblast „úřadovávají“
a nedostanou se ke skutečné pravdě. Pravdu jsem jim řekla, ale nestalo se vůbec nic. Mohla
jsem si tuto iniciativu ušetřit, jenom mne přepadla úplná skepse. Zatímco vybraným skupinám našich spoluobčanů prodala města a obce byty do osobního vlastnictví téměř „za hubičku“, jejich spoluobčané, zejména senioři a sociálně slabí nájemníci, se obávají o střechu nad
hlavou. Jedná takto „demokratická“ společnost? Je to v souladu s Listinou základních práv
a svobod občanů? Může být občanovi zvyšováno nájemné nad jeho příjem (důchod)? V ČR asi
ano.
Zamysleme se nad tím. Neříkejme, nás se to netýká, my bydlíme ve svém zprivatizovaném,
družstevním bytě, případně rodinném domku. Bezpráví plodí zase bezpráví. Může se stát, že
i vaše práva budou pošlapána a budete rádi, když se vás někdo zastane!
Zamysleme se nad naší odpovědností vůči našim dětem, vnukům a pravnukům. Chceme
jim skutečně předat naši vlast v takovém stavu? Nebo se i my budeme snažit o nápravu a volit
jenom lidi slušné, nezkorumpované, s dobrou pověstí? Zajímáme se o to, kdo a jak ze stávajících poslanců hlasoval? K čemu se přikláněl? Kdybychom se scházeli a diskutovali, jak jsem
měla na mysli, mohli bychom tyto věci vědět. Pokud zájem nemáme, můžeme plakat nad rozlitým mlékem a dávat za další vývoj věcí v toto státě jen vinu sami sobě.
Tak to vidím já.
Antonie Hančíková, Brno

OZNÁMENÍ
Oznamujeme, že z provozních důvodů Finanční a sociální poradna
při Svazu důchodců ČR o.s. Krajské rady Jihomoravského kraje se sídlem v Brně, Běhounská 17, končí s platností od 1. ledna 2010 veškerou
svoji činnost.
Za SD ČR o.s. KR JMK
Jiřina Satoriová

VYCHÁZKY
V MĚSÍCÍCH LIST
LISTOPADU
OPADU
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 každé pondělí  odjezd před 9. hodinou 
2. 11. Mendlovo náměstí – autobus
č. 52 do Žebětína – Helenčina
studánka – Žebětín.
9. 11. Královopolské nádraží – autobus č. 43 – výstup Útěchov –
rozcestí – studánka – Ořešín.
Odjezd v 8,35 hodin.
16. 11. Židenice – Stará Osada – autobus č. 56 – Velká Klajdovka –
kolem vysílače – pomník S. K.
Neumanna – Velká Klajdovka.
23. 11. Mendlovo náměstí – autobus
č. 52 – Kohoutovice – hájenka
do obory – Hobrtenky – Juránka – Jundrov.
30. 11. Konečná tramvaje č. 5 – Štefánikova čtvrt – autobus č. 57
Panská Lícha – Obřany. Odjezd
v 8,45 hodin.
7. 12. Královopolské nádraží – autobus č. 43 – výstup „U buku“ zpět
na lesní cestu – „Melatín“ – Bílovice. Odjezd v 8,35 hodin.
14. 12. Mendlovo náměstí – trolejbus
č. 37 – konečná Kohoutovice –
dub „Troják“ – Údolí oddechu
– kamenolom.
21. 12. Mendlovo náměstí – trolejbus
č. 37 – konečná Kohoutovice –
Myslivna – Pisárky.
28. 12. Židenice – Stará osada – autobus č. 45 do Líšně – Mariánské
údolí – Muchova bouda a zpět.
Krásné bílé, šťastné a veselé Vánoce – novou životní energii a pěší vytrvalost do příštího roku 2010 všem
přeje B. Nováková.

Opět pokračujeme
v našich tanečcích
Jako obvykle je to vždy druhý čtvrtek
v měsíci. Zapište si do kalendáře následující termíny:
12. listopadu a 10. prosince 2009
na Křenové 67, sál ve 2. poschodí.
Začátek je vždy v 15 hodin.
Přijďte si se svými přáteli zazpívat
a zatančit při dobrém vínečku.
Těšíme se na setkání s vámi!
Všechny zve výbor Svazu důchodců
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