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ROZHOVOR S PRIMÁTOREM MĚSTA BRNA
Jak vnímá situaci důchodců pri-

mátor města Brna. Co se v minulém
období podařilo vyřešit, zlepšit v ži-
votních podmínkách seniorů?

Jako primátor města Brna si zcela
plně a odpovědně
uvědomuji, že nejen
naše město „stárne“
a je potřeba věnovat
zvýšenou péči kate-
gorii seniorů a re-
spektovat jejich
potřeby. Jsem pře-
svědčen o tom, že
jsme v uplynulém
období na seniory
rozhodně nezapo-
mínali, i když do bu-
doucna máme stále
co zlepšovat.

Je vedení MMB
známa situace ze-
jména osamělých
seniorů, a dále seni-
orů bydlících v sou-
kromých nájemních domech a je-
jich obavy o zajištění bydlení?
Monitoruje MMB nějak situaci seni-
orů?

Mohu vás ujistit, že vedení i odbor-
ní pracovníci Magistrátu města Brna
se průběžně zajímají o situaci seniorů
v Brně a snaží se monitorovat jejich
nejpalčivější problémy nejen v oblasti
bydlení, ale i v jiných obtížných soci-
álních situacích. Děje se tak zejména
v rámci komunitního plánování soci-
álních služeb, a to konkrétně v rámci

pracovní skupiny Senioři, jejíž zástup-
ci z řad zadavatelů, poskytovatelů slu-
žeb a seniorů samotných se pravidel-
ně scházejí a diskutují problémy
seniorů a jejich potřeby. Já sám pravi-

delně absolvuji se-
tkání například
s obyvateli domovů
pro seniory, která
jsou pro mě v tom-
to ohledu velmi pří-
nosná.

Jaké jsou kom-
petence mezi MMB
a městskými částmi
např. v bytové ob-
lasti a sociální
oblasti?

Dovolím si začít
sociální oblastí.
Péči o seniory vyko-
nává Magistrát
města Brna a 24
úřadů městských
částí prostřednic-

tvím odborů a referátů sociální péče.
Ústavní sociální péče je zajišťována 11
příspěvkovými organizacemi města.
Pečovatelskou službu poskytují stře-
diska pečovatelské služby 6 měst-
ských částí, a to MČ Brno-střed, MČ
Brno-sever, MČ Brno-Žabovřesky,
MČ Brno-Židenice, MČ Brno-Královo
Pole, MČ Brno-Bystrc. Konkrétní ži-
votní situaci může občan řešit jak na
příslušném odboru městské části, tak
na odboru MMB. Např. žádost

BRAŇME, CO MÁME

A BOJUJME ZA TO LEPŠÍ!
Po parlamentních volbách nemu-

sí pravicová vláda svými 118 hlasy
brát ohled na požadavky opozice,
která ve snaze o zachování sociální-
ho smíru ve společnosti brání růstu
zisků menšiny bohatých na úkor
většiny řadových občanů, zejména
důchodců, nezaměstnaných a bez-
domovců. Opatření, která tato vláda
provádí, vedou ke stálému zdražo-
vání základních životních potřeb
obyvatelstva, za současného snižo-
vání platů ve všech odvětvích národ-
ního hospodářství. Omezuje se růst
důchodů bez ohledu na rostoucí
ceny zboží, nájemné a na další slož-
ky životních potřeb.

Díky tzv. rovné dani, nemající
obdobu nikde v EU, odcházejí sto-
miliardové zisky zahraničních pod-
nikatelů mimo ČR, korupce bují ne-
kontrolovaně a republika se stále
více zadlužuje. Proto se oprávněně
ptáme, kdo za to vše může a kdo na-
stavil trend stálému zhoršování
životní úrovně těch, kteří poctivě
pracují a řádně své daně odvádějí?
Proč tito občané, namísto svých
práv na trvalé zachovávání své život-
ní úrovně, se mají obávat nespra-
vedlivých důchodů od této vlády?

Rozhodně nesouhlasíme s tím, že
není záruk pravidelných ročních va-
lorizací důchodů v souladu s růstem
průměrných platů i cen spotřebního
koše životních potřeb. Argument, že
na to chybí dostatek finančních pro-
středků, neobstojí, dokud vláda
nesplní příslib vrácení půjček za té-
měř 70 mld. Kč do státních rozpočtů
od doby vlády premiéra V. Klause!

Ve svých požadavcích se zásadně
shodněme na tom,
� aby byla sjednocena životní úro-
veň stávajících důchodců a tzv. sta-
rodůchodců, se zachováním důcho-
dů vdovských,
�  podle praxe západních států
Evropy zachovat regulaci nájemné-
ho k dosažení důstojných podmínek
pro všechny občany bez rozdílu,
� v souladu s rozvahou exministra
Janoty předchozí úřednické vlády,
zavést progresivní zdanění, úspěšně
a dlouhodobě realizované v západ-
ních státech EU,

Bc. Roman Onderka, MBA
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� aby byla dodržována Ústava ČR,
která podle čl. 31 Základní listiny
práv a svobod garantuje bezplatnou
zdravotní péči všem, kteří celoživot-
ně řádně platili své zdravotní pojiš-
tění,
� v zájmu nastolení a dalšího udr-
žení potřebného populačního tren-
du nesnižovat porodné u občanů,
nedosahujících celostátního průmě-
ru platů, a neodebrat sociální dáv-
ky handicapovaným občanům!

Je naším přáním, aby naši občané,
zejména důchodci, kteří svými příjmy
jsou na státu závislí, vše výše uvedené
rozvážili, svými přínosnými požadav-
ky doplnili a v podzimních volbách
dali svůj hlas té straně, která se v pro-
sazování našich zájmů již osvědčila!

Florian Břoušek,
předseda KR SD ČR-JMK

V souladu s tímto heslem a v zastou-
pení členů městské organizace Svazu
důchodců v Brně se ochotně a rádi zto-
tožňujeme s názorovým postojem
pana Floriána Břouška, reprezentující-
ho celou naši jihomoravskou organiza-
ci. Všem čtenářům Brněnského senio-
ra je již dlouhodobě známo, že aktivity
naší celoměstské organizace, jmenovi-
tě jejího výboru dalece přesahují čin-
nosti jednotlivých městských klubů
organizovaných v městských částech
brněnských seniorů. Snažíme se o to,
aby stanoviska pana Fl. Břouška nezů-
stala jen v úrovni proklamačních pro-
hlášení, ale aby jím tlumočené poža-
davky se naplňovaly skutky!

Tyto snahy jsme již mnohokrát do-
kladovali informacemi o naší rozsáhlé
několikaleté korespondenci více než
70 obsáhlých dopisů se členy předcho-
zích vlád i Parlamentu, zejména ve
směru dosažení spravedlivých důcho-
dů, zajištění důstojného a sociálně
únosného bydlení seniorů a zabezpe-
čování dobré péče o jejich zdraví. Nej-
vstřícnější odezvy se nám dostávalo ze
strany oslovených ve vládní opozici,
kdežto strany vládní koalice reagovaly
odpověďmi sice na společenské úrov-
ni, ale mnohdy věcně bezobsažné.
Překvapující výjimkou byla vláda tzv.

úřednická, předkládající vždy návrhy
konkrétních řešení různých potřeb,
a to i ze strany samotného premiéra
Fischera, kupodivu reagujícího na
naše podněty dvěma několika stránko-
vými dopisy!

K docílení potřebné nápravy sou-
časného postavení důchodců je však
bezpodmínečně nutná široká podpora
až zapojení se všech naších městských
klubů, od nichž doposud bohužel se
naším aktivitám nedostává potřebné –
ba žádné odezvy. S radostí vždy přijí-
máme zprávy místopředsedy našeho
celoměstského výboru p. J. Klimeše
o úspěšně probíhajících náplních vol-
nočasových akcí klubů městských čás-
tí. S ohledem na svízelnou ekonomic-
kou situaci našeho státu v důsledku
celosvětové krize, naši vnitrostátní za-
dluženosti i skandální korupci a přede-
vším na sociálně málo citlivá nápravná
opatření nejrůznějšími škrty, s růstem
cen životních potřeb, lze se oprávněně
domnívat, že chvíle volnočasů naších
seniorů budou směrovány více k vlast-
ní sebezáchově, než k rozvahám co
s volným časem!

Je nutno si uvědomit, že na rozdíl od
dob prvorepublikových, kdy zájmy
důchodců zastupovalo několik politic-
kých stran (nebo to alespoň měly v pro-
gramu a více méně se to snažily do-
držovat), hlasy našich nejednotných
a málo solidárních důchodcovských
svazů spíše zanikají. Otázka teoreticky
možných nátlaků na současnou vládu
pomocí demonstrací, po vzoru ČMKOS,
je spíše úsměvná neboť demonstrace
seniorů, byť sebelépe organizované,
nemohou nikterak vládu a chod naší
ekonomiky ohrozit. Nelze proto asi ji-

nak, než trpělivým mravenčím úsilím
společně a jednotně nabádat a podpo-
rovat celostátní představitele našich
důchodcovských organizací k účinné-
mu prosazování potřeb seniorů ve vlá-
dě i v Parlamentu.

Tento úkol si vzalo za své občanské
sdružení Rada seniorů České republi-
ky, které původně vzniklo dohodou
dvanácti seniorských organizací
a v současné době již sdružuje organi-
zací více než dvacet. Co však je zvláště
potěšitelné, jeho zástupci jednají pří-
mo s členy vlády, s představiteli politic-
kých stran, jsou účastni na jednáních
poradních sborů u ministrů a všemož-
ně se snaží prosazovat zájmy seniorů –
bez ohledu na jejich politickou přísluš-
nost a jak je dneska módní říkat:
„Napříč politickým spektrem.“

Rady seniorů začaly působit i na
úrovních krajů, před parlamentními
volbami pořádaly setkání kandidátů na
poslance se seniory (tzv. kulaté stoly )
– v Brně byl 11.  května v „Bílém domě“
a na nich mohli senioři získat poznatky
proč jít k volbám, koho volit, který vo-
lební program seniorům lépe vyhovu-
je apod. Podle toho jak volby dopadly,
jaké dopady na seniory má a bude mít
současná vládní politika, tak této mož-
nosti asi důchodci moc nevyužili.

Pokud dosavadní nezájem seniorů
i jejich sdružení a klubů o spolupráci
s městskou organizací Svazu důchod-
ců bude pokračovat i nadále, neuplat-
níme sílu v jednotě a možná jednou
spláčeme nad výdělkem. Proto pře-
mýšlejme „jak dál“ při uplatňování
své inteligence, k níž podle výroku
T. G. Masaryka patří i umění předví-
davosti.     (výbor MěO SD Brno)

Svaz důchodců ČR o. s. Brno-Žabovřesky s nadací Zdraví pro Moravu
za spolupráce s Českým rozhlasem Brno a ÚMČ Brno-Žabovřesky

pořádá dne  8. října 2010 v 15,30 hodin v KD RUBÍN

Kulturní pořad ke Dni seniorů a 20. výročí založení SDČR
V programu vystoupí Brněnští heligonkáři a žáci ZŠ Jana Babáka.
Srdečně vás zveme!  Vstupné 50,- Kč.

Petr Kalábek, předseda SDČR o. s. Brno-Žabovřesky

Zveme vás na
BESEDU k problematice domácího násilí na seniorech,

která se uskuteční dne  21. října 2010 od 10  do 12 hodin v sálu D,
přízemí Kongresového centra BVV.

Vstup do budovy je od zastávky MHD a je nezávislý na areálu Výstaviště.
Vstup je volný. Přihlásit se je možné na tel. č. 545 245 996, 737 834 345,
e-mail:  jkrivska@persefona.cz Sál je pro 50 osob.

PO ZVPO ZVPO ZVPO ZVPO ZVÁNKYÁNKYÁNKYÁNKYÁNKY
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o umístění v domě s pečovatelskou službou můžete podat
na úřadu městské části nebo na Bytovém odboru MMB.
Komplexní informace o sociální péči v Brně včetně data-
báze poskytovatelů sociálních služeb lze získat na webo-
vém portálu www.socialnipece.brno.cz.

Bytovou oblast řeší příslušné bytové odbory a referáty
na magistrátu i v městských částech. Opět platí, že s kon-
krétním požadavkem se lze obrátit na magistrát i na úřad
městské části. Město Brno podporuje bydlení pro specific-
ké skupiny obyvatel, k nimž patří také senioři. Odbor soci-
ální péče MMB kontroluje, usměrňuje a metodicky řídí do-
movy pro seniory (jedná se o příspěvkové organizace
města), domovy pro osoby se zdravotním postižením, sta-
cionáře, azylové domy (provozuje Centrum
sociálních služeb, p.o.) atd. Zajišťuje také vy-
plácení doplatku na bydlení. Touto dávkou
stát přispívá na náklady na bydlení rodi-
nám a jednotlivcům s nízkými příjmy bez
ohledu na to, zda jde o byt obecní, druž-
stevní, v soukromém vlastnictví nebo byd-
lení ve vlastním domě. Příspěvek na byd-
lení je poskytován v rámci dávek státní
sociální podpory a doplatek na bydlení
v rámci institutu hmotné nouze. Odbor
bytový MMB má v působnosti byty v do-
mech s pečovatelskou službou, bezbarié-
rové byty, obecní byty vybudované s dota-
cemi pro nízkopříjmové skupiny obyvatel,
další obecní byty. Bytové odbory měst-
ských částí se starají o svěřené obecní byty.

Je možné na Magistrátu města Brna
podat žádost o byt v případě, kdy součas-
ný nájem (náklady na bydlení) přesahu-
jí důchod?

Bytový odbor Magistrátu města Brna přijí-
má žádosti o byty zvláštního určení – to jsou byty v domech
s pečovatelskou službou určené pro starobní důchodce
a invalidní důchodce starší 60 let a dále žádosti o byty bez-
bariérové (pro zdravotně postižené občany). Nájemné
v domech s pečovatelskou službou se pohybuje od 30 do
55 Kč/m2/měsíc, takže je pro seniory přijatelné. Žadatelů
o byty v těchto domech je však evidováno cca 680. Pořad-
níky na každý dům s pečovatelskou službou samostatně
schvaluje Komise bydlení Rady města Brna.

Jsou cesty, jak důchodcům zpříjemnit život a nezkra-
covat jej obavami o střechu nad hlavou? Vedení MěV SD
Brno bylo přislíbeno pracovníky MMR, že důchodcům
nad 70 let věku již nebude zvyšováno nájemné. Ale
v průběhu srpna se na výbor dostavilo 7 důchodců, jimž
byl zvýšen nájem o 25 %, tzn. že náklady na bydlení pře-
sahují jejich příjem (důchod). To mají všichni tito lidé
chodit pro sociální dávky? Nájemné v centru se pohy-
buje kolem 100 Kč/m2.

Podle pravidel pronájmu bytů v domech v majetku měs-
ta Brna a podmínek zajišťování bytové náhrady schvále-
ných Zastupitelstvem města Brna si může nájemce obec-
ního bytu, který je vzhledem k jeho finanční a sociální
situaci nevyhovující – bez ohledu na věk – požádat o obec-

ROZHOVOR S PRIMÁTOREM MĚSTA BRNA
(Pokračování ze strany 1) ní byt městskou část, v jejímž obvodu je obecní byt, který

by uvolnil.
Pomoci mohou také sociální dávky, které jsou určeny

na úhradu nákladů na bydlení. Nárok na ně je podmíněn
vedle jiného zejména výší příjmů žadatele (společně
posuzovaných osob). Při podání žádosti o dávku musí ža-
datel rovněž prokázat vlastnictví bytu nebo předložit řád-
nou nájemní smlouvu k bytu, který užívá. K úhradě nákla-
dů na bydlení slouží dvě dávky. „Příspěvek na bydlení“
vyplácí odbor státní sociální podpory Úřadu práce v Brně,
o „doplatek na bydlení“ lze požádat na sociálním odboru
úřadu městské části, v níž má žadatel trvalé bydliště. Rodi-
ny s nezaopatřenými dětmi podávají žádosti na Odboru
sociální péče Magistrátu města Brna. Formuláře žádostí

spolu s podrobnějšími informacemi o podmín-
kách vzniku nároku na dávky obdrží žadate-

lé na zmíněných úřadech.
Jak se Magistrát města Brna vypořá-

dává s čistotou na území města, jsou zde
využívány např. alternativní tresty?
V zimním období řada důchodců ne-
mohla vycházet z domu, protože byly
neposypané, neuklizené chodníky.
Jak to bude vypadat letos?

Zajišťování pořádku a čistoty mají na
starosti městem zřízené společnosti
(Veřejná zeleň města Brna, Brněnské ko-
munikace, Lesy města Brna) a jednotlivé
městské části. Jejich úřady sjednávají tyto
práce smlouvami s úklidovými firmami.
Některé městské části, jako například
Brno-střed, zajišťují také ruční čištění ulic
a veřejných prostranství v rámci veřejně
prospěšných prací v součinnosti s Úřadem

práce Brno-město.
Co se týče zimního období, bude úklid

prováděn stejně jako v minulé zimní sezoně. Na základě
tzv. „chodníkového zákona“ budou úklid chodníků od
sněhu a námrazy opět zajišťovat jednotlivé městské části.

Jak spolupracuje vedení města Brna s městskými
a státními policisty k zabezpečení bezpečnosti seniorů
a postižených osob, které jsou častými oběťmi násilí
a okradení?

Městská policie Brno, jejímž zřizovatelem je statutární
město Brno, ze zákona zajišťuje dodržování obecně závaz-
ných vyhlášek statutárního města Brna a mimo dalších čin-
nosti i dodržování veřejného pořádku a bezpečnosti občanů
a ochrany majetku. Závažnější přestupky, které mají povahu
spáchání trestného činu, pak předává k šetření Policii České
republiky. Pro zvyšování bezpečnosti seniorů realizuje Měst-
ská policie Brno několik projektů: jedná se zejména o Senior
akademii, Senior linka nebo řetízek. Pro seniory pořádá též
Odbor prevence Městské policie Brno pravidelné besedy,
pocit bezpečí a dosahu pomoci nabízí také seniorům spojení
prostřednictvím senior linky nebo tísňového signálu. Bezpeč-
nost na ulicích zvyšuje též městský kamerový systém.

Letos v září bude zahájen již pátý ročník zníněné Senior
akademie. Cyklus, který trvá šest měsíců (od září do břez-
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na), tvoří týdenní tříhodinové přednáškové bloky. Jejich
náplní je předávání informací, které jsou důležité pro bez-
pečný život seniorů ve společnosti. Účastníci absolvují
rovněž exkurze na oddělení střelecké přípravy strážníků
a na pracoviště operačních středisek městské policie a ha-
sičů. Součástí Senior akademie jsou také specializované
kurzy sebeobrany, první pomoci a ukázky
z výcviku služebních psů.

Jak jsem již uvedl také výše, Odbor pre-
vence Městské policie Brno pořádá pravidel-
ně besedy pro seniory, např. v seniorklu-
bech, domovech pro seniory, kulturních
domech a dalších společenských a osvěto-
vých zařízeních. Jejich součástí je i distribuce
informačních materiálů s danou tématikou.

Centrum tísňového signálu je určeno pro ty,
kteří pro svůj věk nebo dlouhodobou nemoc se mo-
hou ocitnout ve vážném ohrožení života či zdraví. Městská
policie může v rámci tohoto projektu plnit úlohu příjemce
zpráv o nouzové situaci a koordinátora pomoci, přičemž
může uplatnit i své zákonné oprávnění k otevření bytu.
O připojení do systému rozhoduje prioritně zdravotní stav
postižené osoby. Proto je nutné ke každé žádosti (i v přípa-
dě samofinancování) přiložit doporučení ošetřujícího lé-
kaře. V případě žádosti o příspěvek na pořízení potřebné-
ho zařízení posoudí její naléhavost a opodstatněnost
sociální odbor příslušného úřadu městské části.

Ze statistik vyplývá, že část trestných činů je spáchána
v bytech a rodinných domech občanů, kam se pachatelé
dostávají pod různými záminkami, které těží zejména
z důvěřivosti, fyzické bezbrannosti, ale i neinformovanosti
starších lidí. Proto Městská policie Brno zřídila zvláštní
Senior linku na telefonním čísle 541 248 844, která je v pro-
vozu každý pracovní den a poskytuje občanům informace
o tzv. neobjednaných službách. Za tyto služby jsou pova-
žovány zejména návštěvy pracovníků plynáren, elektráren,
vodáren nebo sociální péče. Praxe ukazuje, že právě tyto
služby jsou pachateli nejčastěji zneužívány jako záminka
ke vniknutí do bytu či rodinného domu, kde následně do-
chází ke spáchání trestného činu. Pokud se takováto ná-
vštěva ukáže jako nedůvěryhodná, obdrží volající na čísle
Senior linky radu, jak dále postupovat. Navíc informace
může přispět k rychlému dopadení a prověření totožnosti
podezřelé osoby.

Městská policie provádí také bezplatnou montáž bez-
pečnostních řetízků na vstupní dveře do bytů a domů. Sou-
částí montáže je i poučení seniora o bezpečném postupu
při jednání s cizími osobami. Bližší informace získají zá-
jemci na telefonním čísle 544 252 617 nebo osobně při ná-
vštěvě Preventivně informační místnosti Městské policie
Brno, která sídlí na Zelném trhu č. 13. V pondělí a ve středu
zde strážníci poskytují rady a informace od 7.30 do 17 ho-
din, v úterý, ve čtvrtek a v pátek pak od 7.30 do 15 hodin.

Využívá MMB pro důchodce zlevněné vstupenky na
kulturní představení, případně jak tomu bylo dříve
v určité dny bezplatné vstupy na výstavy a do galerií?

Slevy na kulturní představení poskytují všechny pří-

spěvkové organizace města Brna formou slev či zvýhodně-
ného vstupného. Rychlým výčtem např. Národní divadlo
Brno poskytuje seniorům slevu 25%, Městské divadlo
Brno, divadlo Radost či Moravské zemské muzeum posky-
tuje slevu 50% a Mendlovo muzeum nabízí každou posled-
ní středu v měsíci vstup zdarma na celou expozici včetně
včelína. A abych nezapomněl, doporučuji všem seniorům

nad 70 let věku absolvovat jejich návštěvu
městskou hromadnou dopravou, která
je pro ně zdarma.

Zapůjčuje MMB pro činnost důchodců
prostory?

Ano, vedení města vychází vstříc dů-
chodcům a zapůjčuje potřebné prostory.

Např. letos v květnu se uskutečnilo v repre-
zentativním Rytířském sále Nové radnice se-

tkání důchodců u příležitosti 20. výročí založe-
ní Svazu důchodců ČR. MMB každoročně také

pořádá setkání bývalých zaměstnanců – seniorů v jídelně
MMB na Malinovského náměstí. Pro zapůjčení místnosti
MMB je třeba se obrátit na odbor vnitřních věcí MMB.

Jak přispívá MMB na volnočasové aktivity seniorů?
Kde je možno o této záležitosti jednat a s kým?

V Brně funguje 29 Klubů seniorů, které jsou finančně
podporovány z rozpočtu města. Například Kancelář Brno-
Zdravé město MMB v rámci Projektu Brno – Zdravé město
dlouhodobě uskutečňuje aktivity pro seniory. V roce 2008
uspořádala jubilejní, již desátý ročník „Pochodu všech
generací“ – akce zaměřené na propagaci zdravého života
seniorů a podporu jejich aktivního zapojování do života
společnosti.

Kancelář Brno – Zdravé město rovněž podporuje další
aktivity pro zdravé stárnutí, které jsou zahrnuty do Projek-
tu Brno – Zdravé město, například činnost klubů seniorů,
přednášky k prevenci úrazů specifických pro starší věkové
skupiny, programy v rámci Univerzity 3. věku a Senior
Akademie, nabídku Senior-pasů a služeb a Dopravního
asistenta, nabídku Senior C@fé Clubu apod.

Pořadník na zařazení do domovu důchodců a domů
s pečovatelskou službou – je objektivně prověřován?

Jsem přesvědčen, že systém žádostí o umístění v těchto
domovech a pořadníky na zařazení jednotlivých žadatelů
mají pevně daná pravidla, která nelze obejít a manipulo-
vat. Žadatel o umístění v domově s pečovatelskou službou
podává žádost prostřednictvím sociálního odboru své
městské části, tato žádost je poté postoupena na sociální
odbor magistrátu. Každá žádost je obodována dle pevně
stanovených kritérií pro jejich hodnocení a poté na zákla-
dě počtu získaných bodů zařazena do pořádníku. Tento
pořadník schvaluje Komise bydlení Rady města Brna a je
pravidelně každého čtvrt roku aktualizován. Co se týče do-
movů pro seniory, žádost se podává přímo do vybraného
domova, jehož management rozhoduje o přijetí. Vzhle-
dem k vysoké poptávce je čekací doba na umístění stále
cca 2 roky. O umisťování rozhoduje komise složená z ve-
dení domova a zastupitelů města Brna, která se schází dle
potřeby. Při posuzování žádostí hraje nejdůležitější roli
doba podání žádosti a naléhavost poskytnutí služby.
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VYŠETŘOVACÍ KOMISE PARLAMENTU
Jak někteří naši odvážlivci sledovali zasedání dolní sněmovny parla-

mentu ke zřízení vyšetřovací komise při zadávání zakázek na Minister-
stvu obrany dne 23. září 2010.

ZADLUŽENOST
MĚSTA NEMANIC

Milouš Kalous, starosta města
Nemanic, neustále přesvědčoval své
občany, že jako světový ekonom, se
o ně stará jako otec o své děti. Tyto děti,
nevidíce mu do karet, mu naivně důvě-
řovaly, netušíce, že když svým stálým
nabádáním je nutí k šetrnosti, nabízí
jím vodu, zatím co sám plnými doušky
holduje vínu. Po létech rozmařilého ži-
vota na radnici města, se toto město
propadlo do miliardových dluhů.

Starostovi nezbylo, než aby se chopil
žebrácké hole a s vyhladovělými dětmi
táhl světem. Nastala zima a první mra-
zíky dolehly na chatrně oblečené děti.
Unavení cestou, na pokraji lesa, uléhají
do mechem porostlého výmolu. Na jeho
dno uléhá otec a říká dětem: „děti, pole-
hejte si na mne, ať vy nezmrznete“!

Neměly ty „děti“ – občané včas podat
trestní oznámení na svého „otce“ – sta-
rostu? Pokud tato bajka někomu něco
připomíná, jde o podobnost čistě ná-
hodnou!            (red.)

Bylo jasné, srozumitelné jenom jed-
no, že k předražování zakázek došlo.

Za druhé, byla jasná a srozumitelná
skutečnost, že bylo nakupováno zbrojní
vybavení, které armáda nepotřebovala.

U pandurů bylo v zadávacích pod-
mínkách uvedeno, aby „uměly plavat“,
čímž byly pronikavě dražší, i když to
armáda nepotřebovala.

Jinak k těmto závažným faktům již
nebylo přihlíženo, ale řešilo se, která
vláda kolik takových zakázek protlačila
k zaplacení ze státního rozpočtu.

Paní Parkanová osočovala vládu
ČSSD, aniž si vzpomněla, že byla její
součástí, protože byla do této vlády no-
minována KDU ČSL, jako koaličním
partnerem.

Občan, který je součástí drastických
úsporných opatření této vlády se bez-
radně ptá. Máme v tomto státu odpo-
vědné vedoucí pracovníky, kteří trpí,

že je jim dodáváno něco jiného než to,
co jejich resort potřebuje? Máme v tom-
to státu státní zastupitelství, policii
a justici?

K čemu tedy vyšetřovací komise par-
lamentu, které jak si vzpomínáme z mi-
nula nikdy nic nevyšetřily, nikdy nic ne-
dotáhly do konce?

Vyšetřovací komise parlamentu
schválena nebyla.

Ptáme se znovu, bude celá záleži-
tost řešena orgány státu, které jsou
určeny a placeny k tomu, aby tyto zá-
ležitosti řešily a vyřešily? Dočkáme
se nějakých výsledků a pokud ano,
kdy???          (red.)

Jenonne Walkerová:
„Demokracie znamená, že občané

převezmou zodpovědnost za svou
komunitu.“

„Nechci Vám brát iluze, ale … Pokud se však podívám na kvalitu
potravin, někdy si říkám, že bych chtěl dát ochutnat svým dětem to,
co se tu před těmi dvaceti léty jedlo. Nabídka potravin, které jsou
teď v obchodech, je skutečně rozmanitá. Na straně druhé se za tou-
to „rozmanitostí“ skrývají jen různé barevné obaly a krabičky, které
obsahují prakticky totéž. Mnoho potravin, které bychom si dovedli
sami vyrobit, se vozí přes půl Evropy a zátěž exhalacemi a znečisťo-
váním životního prostředí je větší, než jejich samotná užitná hod-
nota a vliv na zdraví.

Do roku 1994 platily v Československu ještě z dob minulého reži-
mu zákonné normy, které nedovolovaly, aby klobásy obsahovaly
mouku, aby jogurty obsahovaly škrob atd. Byly zrušeny a v Česku za-
čala doslova džungle. Potraviny jsou dnes samá náhražka.

Například: kravský tuk je nahrazován tukem rostlinným (sójo-
vým); mléko, které je nápadně podobné emulzi na chlazení obrá-
běcích nožů; jogurty nejsou jogurty, je to jogurtová hatlapatla, do
které je narván škrob nebo želatina, s usmrcenými mikroorga-
nismy; sýry nejsou sýry, ale náhražky se sójou nebo škroby; zmrzli-
ny či šlehačka se též nepotkaly s mlékem, ani kvalita některých tuků
zvaných máslo není nic oslnivého, je to nastavováno vodou!

Většina čokolády, prodávaných v našich obchodech, nejsou čo-
kolády, ale čokoládové imitace plné levných náhražek, např. kara-
bový prášek, který se vyrábí ze svatojánského chleba, jímž se ve Stře-
dozemí krmí ovce a velbloudi.

České párky jsou dnes z většiny plněny sójou, moukou nebo
separátem. (Z kuřete se vyjmou prsa a stehna. Zbytek - tedy kůže,
kostra, hlavy i se zobáky, krky, pařáty a vnitřnostmi se rozmixují, pře-
cedí, obarví na červeno a přidávají se do párků a klobás). Separáty se
vyráběly i dříve, sušily se a používaly se jako krmivo pro dobytek.

Náhražkové prefabrikáty dnes pronikají i do takových výrobků,
které vypadají navenek jako salámy či šunka.

Do chleba se dnes přidávají pomleté zbytky starého chleba
a pečiva, které se předtím neprodalo. Rohlík neustále snižuje hmot-
nost, ale i obsah tuku (který zajišťoval křupavost), až na polovinu.

Různé bůčky a slanina jsou zejména z přerostlých polských pra-

sat, která mají jinou strukturu masa, než prasata česká. Hovězí
maso, je většinou maso z krav za pár korun ale prodáváno jako kva-
litní maso z mladých býčků. Maso, je „nastavováno“ vodou, která je
do něho injekčně vpravována. Lečo s klobásou již dávno není ta
dobrá zelenina s klobásou. Vypadá, jako by už jednou prošlo žalud-
kem a ta „klobása“ je sójová. Paštiky a pomazánky jsou nastavová-
ny škrobem, moukou a drůbežími separáty.

Sirupy nejsou vyráběny z ovoce, ale jedná se o vodu s cukrem,
ve které je ovocná příchuť.

A české pivo se povětšinou změnilo v europatoky univerzální
chuti vyrobené v systému CKT/HGB, který „přeskakuje“ klasické
zrání a dokvašování v ležáckém sudu. Univerzální bývají i následky
- rektální zvracení čili sračka. Skalní pivaři dnes přecházejí na 11°°
pivo, které má aspoň trochu úroveň dřívější desítky.

A dalo by se pokračovat… Pokud si někdo myslí, že když si kou-
pí dražší výrobek, či dokonce výrobek značkový, že je zaručena vyš-
ší kvalita, je na omylu. I značkové výrobky, prodávané v rámci celé
Evropy, jsou v Česku vyráběné z náhražkových surovin. Čekají nás
doby, kdy budeme doslova „žrát“ takové potraviny, jaké známe
z francouzského filmu Křidýlko nebo stehýnko, přičemž autoři se
budou inspirovat českým filmem Návštěvníci, kde jedli Amarouny.

Zatím jíme potraviny, které vypadají jako tradiční, ovšem
jejich náplň je „božská“ (jen Bůh ví, co v tom je!).

Samozřejmě, že se dají koupit i dobré potraviny.  Je to však luxus!
Ano, to co bylo za socialismu standardem a normou je dnes

luxusem. Stát bohužel dělá v dnešní době na lidech určitou formu
podvodu, týkající se jejich spotřebního koše, potažmo životní úrov-
ně. U potravin se sice vychází z jejich hmotnosti, nikoliv však kvali-
ty. V Německu si to nedovolí. I levné výrobky tam mají svou úroveň.

Česko se v posledních letech stalo popelnicí či odpadkovým
košem Evropy.

Výňatek dopisu od JUDr. Janečka,
advokáta Agrární komory, správce konkurzní podstaty

u Obchodního oddělení Městského soudu v Praze, člena Syndi-
kátu novinářů

Máte na to žaludek?

Jíme  „božské“ potraviny
Nalezeno na síti - zde zkráceno, celý článek viz

http://prop.sk/mate-na-to-zaludek.html
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Mnozí jste se nás při návštěvě se-
kretariátu na Běhounské 17 zejmé-
na v souvislosti s dalším zvyšováním
nájmů, ptali, zda informujeme po-
slance a ministerstva o problémech,
které mají důchodci – především ti,
kteří bydlí u soukromých majitelů ná-
jemních domů (protože v obecních
bytech se před volbami nájemné ne-
zvyšuje – to až po volbách) – s place-
ním nákladů na bydlení, které přesa-
huje jejich důchody. Můžeme vás
všechny ujistit, že jsme rozeslali de-
sítky dopisů na nejvyšší místa ve ve-
dení tohoto státu, účastnili jsme se
desítek jednání a upozorňovali na
dopady nesmyslné bytové politiky
ČR. Každý z vás, který se o tom chce
osobně přesvědčit může navštívit náš
sekretariát a podívat se na kopie ode-
slaných dopisů a také na neslané, ne-
mastné, nekonkrétní odpovědi, které
jsme na konkrétní otázky zaslané po-
litikům, obdrželi. I v rámci města Brna
jsme se zúčastnili konference o byd-
lení na podzim 2008, kterou inicioval
Ing. Miloslav Vlček, předseda dolní
sněmovny parlamentu – škoda, že po
několika úvodních slovech konferen-
ci opustil a tak neslyšel určitou bez-
radnost a možná i neinformovanost
vedení města v této oblasti.

Konkrétně vám uvedeme příklad
z dopisů Ministerstvu pro místní roz-
voj (je odpovědné za bytovou proble-
matiku tohoto státu). Dopisem
čj. 41831/08-77, E 4/09-77 ze dne
26. ledna 2009 nám toto ministerstvo
sděluje:

“Ministerstvo pro místní rozvoj si
uvědomuje, že situace po dokončení
deregulace nájemného může mít obtíž-
ně řešitelný dopad na některé sociálně

Zářijový výlet Svazu důchodců na hrad
Svojanov (vpravo) a Nové Hrady.

KORESPODENCE SVAZU DŮCHODCŮKORESPODENCE SVAZU DŮCHODCŮKORESPODENCE SVAZU DŮCHODCŮKORESPODENCE SVAZU DŮCHODCŮKORESPODENCE SVAZU DŮCHODCŮ
S ÚSTŘEDNÍMI ORGÁNY…S ÚSTŘEDNÍMI ORGÁNY…S ÚSTŘEDNÍMI ORGÁNY…S ÚSTŘEDNÍMI ORGÁNY…S ÚSTŘEDNÍMI ORGÁNY…

slabé nájemce, především na sociálně
slabé seniory žijící v nájemních bytech,
zvláště pak v nájemních bytech sou-
kromých pronajímatelů (a to zejména
v atraktivních lokalitách). Udržení
starého člověka v prostředí, na které je
zvyklý, je však nezbytné chápat jako
veřejný zájem. Právě pro období po
ukončení deregulace nájemného při-
pravuje Ministerstvo pro místní rozvoj
nový nástroj bytové politiky, jehož cí-
lem je udržet seniory, kteří mají sníže-
nou schopnost změnit prostředí, ve stá-
vajících bytech. Jedná se o tzv.
‘provozní podporu’, která bude posky-
tována pronajímateli sociálního byd-
lení jako dorovnání nájemného na
úroveň v místě obvyklou za zajištění
bydlení sociálně definovaným domác-
nostem (např. seniorům nad 75 let
věku). Cílem takovéto ‘provozní dota-
ce’ bude právě udržení starého člověka
v bytě, na který je zvyklý a to až do kon-
ce jeho života“.

Dopisem čj. 28974/09-77, E 1030/
09 z 29. září 2009 nám totéž minister-
stvo sděluje následující:

„V souvislosti s připravovaným
právním předpisem, který měl stanovit
podmínky pro poskytování vyrovná-
vacího příspěvku k nájemnému pro
osoby starší 75 let, vás informuji, že
vláda k tomuto návrhu zaujala zápor-
né stanovisko, takže práce na provádě-
cím předpisu byly zastaveny.“

Je zde nutno podotknout, že nám
nebylo sděleno jak toto ministerstvo

důkladně informovalo vládu o dopa-
dech, které toto zamítavé stanovisko
bude mít pro statisíce důchodců, kte-
ří nemohli svoji bytovou situaci po
roce 1990 řešit jinak, než zůstat bydlet
v nájemních bytech (na hypotéku ne-
dosáhli) a nájemní bydlení je jedním
ze způsobů bydlení ve všech civilizo-
vaných demokratických zemích světa,
takže nikdo nemohl předpokládat, že
budou jejich náklady na bydlení vyšší
než jejich příjmy. Důchodci se totiž
ani nemohou přestěhovat (nemají
kam – malometrážní byty stát nepo-
stavil ač na to měl plných 20 let, do-
movy důchodců jsou přeplněné).

Vystavit statisíce důchodců tako-
vé tísni, že se ve svém věku musí
obávat o střechu nad hlavou je dras-
tické, nehumánní a nemůže se vy-
skytovat v žádné kvalitní lidské de-
mokratické společnosti!!

Obdobně jako k nákladům na byd-
lení se Svaz důchodců vyjadřoval k va-
lorizaci důchodů, k zlepšení stavu so-
ciálních služeb pro důchodce, ke
zdravotnickým poplatkům (desítky
analýz), urgoval stavby domovů dů-
chodců zejména tam, kde je převis če-
kajících žadatelů, jednal s představite-
li komunální i státní správy o všech
problémech dotýkajících se života dů-
chodců a jejich potřeb.

Pravda je ta, že je zapotřebí, aby
důchodci sami iniciovali své potřeby
a vystupovali aktivně k jejich obraně,
což se dosud bohužel neděje!!

Fórum 2000
(Nadace Patriae, Nadace Bohe-
miae) – projev prof. Oberfalzera:

„V zásadě není jiná cesta:
Je to cesta přes demokracii, lid-
ská práva a samozřejmě občan-
skou společnost, protože podle
mého soudu, občanská společ-
nost je nejlepší prostředek, jak
zabránit tomu, aby osudy lidí
a národů nebyly v rukou úzkých
mocenských elit.“

Operní a operetní melodie v podání posluchačů JAMU
ve středu 6. října 2010 v 16 hodin pod heslem Mladí seniorům.

Přednáška PhDr. Lud. Růženecké o společenské módě
se koná ve v pondělí 11. října 2010 v 16,30 hodin.

Obě akce se konají ve Spol. sálu radnice Brno-střed, Dominikánská 2, vstup zdarma.
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JUDr. Jan Kalvoda  (Respekt č. 38)
Jak si jako bývalý ministr spravedlnosti a nyní advo-

kát vysvětlujete, že odpovědné instituce tolik selhávají
v odhalování korupce?

Hlavní příčinou je impotence veřejného mínění. Česká
společnost sice v posledních volbách ukázala, že odsuzuje
některé osoby a praktiky s nimi spojené, včetně korupce,
ale politici na to zatím nebyli donuceni reagovat. Občan-
ská nedůvěra v systém je tu téměř hmatatelná. I když si zá-
roveň nemyslím, že by občané nebyli angažovaní. Zejmé-
na v komunálních tématech například ve věci zastavění
volných ploch často pořádají petiční akce a demonstrace.
Jimi zvolení představitelé jsou k nim však často neteční.
Osobně si myslím, že politici dostali v posledních volbách
šanci, aby něco změnili. Jestli to neudělají a nevezmou
vážně pravidlo „Kdo bude veřejně přistižen při něčem ne-

Šedý zákal, neboli tak svět odplácí…
Manžel měl diagnostikován šedý zákal a byla mu dopo-

ručena operace, kterou, jak jistě víte, každý muž považuje
za zbytečnou, dokud vidí tak, že bez potíží dojde pro rohlí-
ky a trefí zpátky domů. Když jsem podle jeho reakcí po-
znala, že stav jeho očí se pronikavě zhoršuje, masivními
přesvědčovacími metodami jsem ho donutila, aby se na-
vržené operaci podrobil.

Jaké bylo mé překvapení, kdy při následném nedělním
obědě manžel důkladně prohlížel můj exteriér a velice se
divil, že mám vrásky. A to má odoperované jedno oko! Jak to
bude vypadat, až bude dobře vidět na obě oči!?         (T. H.)

Přečetli jsPřečetli jsPřečetli jsPřečetli jsPřečetli jsmememememe

zzzzza va va va va vááááás…s…s…s…s…

Rozhovor Michala Komárka
s paní Lucií Vidovičovou

Hodně se mluví také o tom, že se-
nioři budou čím dál mocnější poli-
tickou silou a mimo jiné mohou
tuto moc zneužít ve snaze jakouko-
li důchodovou reformu blokovat,
nebo k tomu, aby k nim politici
směrovali stále více prostředků…

kalém, musí jít“, tak se nezmění nic. Kvalita veřejného
života se bude dál propadat.

Jak tenhle stav prolomit?
Tlakem na vrcholné politiky, protože jejich chování je

normotvorné. Jestliže ale budeme jen svědky komických
kodexů a papírových bojů s korupcí, pak se nestane vůbec
nic. Protikorupční strategie, kterou nyní představil ministr
John, je právě takovým případem.

Jak to myslíte?
Na gestu ministra vnitra si lze cenit jen jeho záměr, ale

cesta je nesmyslná. To je stará česká hra, která se tu hraje
posledních dvacet let: Chybí nám zákony, legislativa. Ne-
chybí. Chybí jen efektivita při jejím naplňování.

Etické kodexy, odměny za udání korupce atd. To je bo-
hužel komické.

Příspěvky vybral Jan Klimeš

dí je strach z politické moci seniorů
velký.

Jeden z našich průzkumů ukázal,
že to nabývá až bizarních rozměrů.
Přes polovinu lidí si myslí, že lidé nad
šedesát let by neměli mít žádnou poli-
tickou funkci a 45 % respondentů do-
konce soudí, že by starší lidé měli mít
omezenou možnost vůbec vstupovat
do politiky. To už je pak jen krok k ná-
vrhu, aby neměli volební právo.

To je absurdní, ale ukazuje to váž-
né napětí, které stárnutí společnosti
vyvolává. Vyrovnávat se s tím vyžadu-
je mnohem víc než diskutovat o podo-
bě důchodové reformy.

To je mýtus. Senioři nejsou žádnou
jednotnou politickou silou. Je to jeden
z typických stereotypů v uvažování
o stáří – že totiž starší lidé tvoří něja-
kou homogenní skupinu. Je to právě
naopak, senioři jsou nejvíce hetero-
genní skupinou. Je to jednoduché –
mají za sebou více životních zkuše-
ností a ty jsou individuální, rozmani-
té. Je ale pravda, že v českém prostře-

Z DOPISŮ NAŠICH ČTENÁŘŮ � Z DOPISŮ NAŠICH ČTENÁŘŮ � Z DOPISŮ NAŠICH ČTENÁŘŮ

níky otravují, neplní svoje povinnosti zakotvené v občan-
ském zákoníku a o jejich existenci se nájemník dozví jen
jednou ročně, při zvyšování nájemného.

Napsali jste nám:
Paní Zdeňka Prokůpková reaguje na příspěvek pana

Ing. Miroslava Zabloudila, který se pohoršuje nad tím, že
jako občan tohoto státu, který pracoval plných 43 let a pla-
til veškeré povinné platby státu, si nyní (i když má nadprů-
měrný důchod) musí chodit pro sociální dávky – příspě-
vek na bydlení. Naše čtenářka připomíná, že jsou i takoví
domácí pánové, kteří postupují stejně jako pan domácí
strážník v knížce Karla Poláčka Dům na předměstí. Nájem-

Umíme nakupovat?
Koncem června jsem zašla do zeleniny a požádala o ma-

lou snítku kopru do polévky zvané kulajda. Prodavačka mi
sdělila cenu 17,80 Kč. Nevěřila jsem svým uším. Ptala jsem
se, cože je to za zvláštní, vzácný kopr. Sdělila mi, že je dove-
zený ze Španělska. Dovážet takovou zeleninu uprostřed
české sezóny ze Španělska je velice podivné. Přepravní ná-
klady musí několikanásobně převyšovat cenu zeleniny.

Řekla jsem prodavačce, že takto vzácný kopr nepotře-
buji, že se obejdu i bez něho a ať majiteli obchodu sdělí, že
si má v sezóně hledat dodavatele české a nikoli zahraniční.
Kdybychom se takto chovali všichni spotřebitelé, dodava-
telé by se snažili obstarávat zboží pro nás cenově přijatel-
né. Když kupujeme bezmyšlenkovitě všechno co se nám
předkládá, nemůžeme se divit, že 1 kg třešní na brněnském
trhu stálo letos kolem 60 Kč, 1 kg meruněk 70 Kč, jablka
v plné sezóně stojí 28, až 35 Kč za 1 kg a tak podobně.

Kdyby lidé takto neuváženě nenakupovali, nemohli by
dodavatelé za takové ceny zboží nabízet!!
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1.11. Mendlovo náměstí – autobus
č. 52 do Žebětína – Helenčina
studánka – Žebětín.

8.11. Židenice – Stará Osada – auto-
bus č. 56 – Velká Klajdovka –
Hornek – ke hřbitovu – a na
autobus č. 58.

15.11. Konečná tramvaje č. 5 – Štefá-
nikova čtvrt – autobus č. 57
Panská Lícha – Obřany.

22.11. Židenice – Stará Osada – auto-
bus č. 45 do Líšně – Mariánské
údolí – Horákovská myslivna
a zpět.

29.11. Mendlovo náměstí – trolejbus
č. 37 – konečná Kohoutovice –
Myslivna – Pisárky.

6.12. Mendlovo náměstí – trolejbus
č. 37 – konečná Kohoutovice –
dub Troják – Údolí oddechu.

13.12. Královopolské nádraží –auto-
bus č. 43 – výstup Útěchov roz-
cestí – studánka – Ořešín.
Odjezd v 8.35 hodin.

20.12. Královopolské nádraží – auto-
bus č. 43 – Útěchov – lesem do
Vranova a zpět. Odjezd v 8.35
hodin.

27.12. Sraz na zastávce Přístaviště –
kolem přehrady – Osada
a zpět.

Příjemné prožití svátků vánoč-
ních a pěší vytrvalost v příštím roce
2011 přeje všem B. Nováková.

Zveme Vás
na společenská setkání

při hudbě
Poznamenejte si do kalendáře – ta

příští budou

14. října, dále 11. listopadu
a 9. prosince.

Přijďte si poslechnout oblíbené
písně a zatančit při dobrém vínečku.
Setkáme se vždy na Křenové 67 ve
II. poschodí od 15 hodin.

Zve výbor MO SD v Brně

P O Z V Á N Í
NA DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ

Dámy a pánové, vážení přátelé,

dovolte mi, poněkud opožděně, Vám všem poblahopřát ke Dni seniorů,
popřát Vám hlavně hodně zdraví, rodinné pohody a klidné žití vůbec.

Ke Dni seniorů si Vás dovoluji pozvat na divadelní představení do Janáčko-
va divadla v Brně na operu Madame Butterfly. Toto představení se koná v pon-
dělí 1. listopadu 2010 v 19 hodin.

Krajská rada seniorů v Brně může představení zajistit díky finanční dotaci
Jihomoravského krajského úřadu v Brně a také díky tomu, že Národní divadlo
v Brně pořádá akci, kdy na vybraná představení hradí dopravu z kteréhokoliv
místa v kraji. Proto může Rada seniorů uhradit vstupné pro 500 seniorů z celé-
ho Jihomoravského kraje.

Jistěže počet vstupenek nebude stačit na počet zájemců, ale můžeme Vám
slíbit, že v podobných akcích budeme pokračovat, aby se dostalo na co nejvíc
zájemců – pochopitelně v rámci našich finančních možností.

Vstupenky na toto představení budou PRO ČLENY SVAZU DŮCHODCŮ,
kteří jsou organizováni v Městské organizaci v Brně, k dostání zdarma
na Běhounské 17, v pondělí a ve středu od 10,00 do 12,00 hodin, počínaje
středou 13. října 2010.

Za krajskou Radu seniorů v Brně i za všechny, kteří se na přípravě této akce
podíleli, Vám přeji příjemný kulturní zážitek.

František Špaček, předseda krajské rady

TRADIČNÍ VÝROBA BÍTEŠSKÉHO CHLEBA
z přírodního kvasu, jemné pečivo a koláčky podle domácích
receptur, bezlepkové výrobky a pečivo pro zdravou výživu.

Objednávky do 10,30 hodin předešlého dne
� v prodejně + 420 566 532 073
� v pekárně + 420 566 532 291, + 420 733 619 613
� e-mailem objednavky@jepe.cz

Více informací na   www.jerabkovapekarna.cz

OTEVÍRACÍ

DOBA:
pondělí - pátek 6,00 až 17,30 hodin

sobota 6,00 až 11,00 hodin

neděle 14,30 až 18,30 hodin
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