
Ročník 16 * Číslo 5Ročník 16 * Číslo 5Ročník 16 * Číslo 5Ročník 16 * Číslo 5Ročník 16 * Číslo 5 * Říjen 2012* Říjen 2012* Říjen 2012* Říjen 2012* Říjen 2012 * Cena 10 Kč* Cena 10 Kč* Cena 10 Kč* Cena 10 Kč* Cena 10 Kč

Brněnský senior vychází
za finanční podpory

statutárního města Brna

Vážení čtenáři!
Nadcházející Mezinárodní den seni-

orů, připadající na první říjnový den,
bude určitě na mnoha místech příleži-
tostí k bilancování všeho, co bylo pro
občany zralého věku ve vašem městě,
kraji, Evropě či na celém světě vykoná-
no a co je ještě třeba vykonat k zlepšení
společenské situace těch, kteří již vstou-
pili do životní etapy označované jako
stáří. Zvlášť letos k tomu bude hodně
důvodů, protože rok 2012 byl vyhlášen
Evropským rokem aktivního stárnutí
a mezigenerační solidarity.

Z výsledků průzkumu Eurobaromet-
ru Aktivní stárnutí, které zveřejnila Ev-
ropská komise na začátku letošního
roku, jasně vyplývá, že stárnutí evropské
populace začíná být zřetelně vnímaným
faktem, stejně jako potřeba mezigene-
rační solidarity, bez níž se ani v dnešní
společnosti, výrazně orientované na vý-
kon, neobejdeme. Od roku 1960 vzrost-
la průměrná délka života o osm let a de-
mografické prognózy předpokládají
další pětiletý nárůst v příštích několika
letech. Obyvatelé evropských a dalších
vyspělých zemí žijí dnes díky dobré
zdravotní péči a výživě déle než jejich
rodiče či prarodiče, mají však méně
dětí, které by se o ně ve stáří postaraly.
Důsledky tohoto vývoje už začínáme
pociťovat.

Jihomoravský kraj, na rozdíl od všech
dalších regionů ČR, učinil budování no-
vých kapacit domovů důchodců, seni-
orských penzionů a dalších sociálních
zařízení pro starší spoluobčany jednou
ze svých investičních priorit a tento pro-
gram v současném funkčním období za-
stupitelstva důsledně naplňuje novou
výstavbou a rozšiřováním stávajících
kapacit ve všech okresech. Snažíme se

tak zajistit vysoce kvalifikovanou péči
o tu nejpotřebnější část nejstarších se-
niorů, kteří se již nemohou sami o sebe
postarat. Uvědomujeme si však, že tak
řešíme pouze dílčí část širokého spektra
jevů, které souvisejí s demografickým
vývojem.

Mgr. Václav Božek, CSc.
náměstek hejtmana Jihomoravského kraje

Již zmíněný průzkum Eurobaromet-
ru ukázal, že si lidé v různých zemích
Evropské unie různě vykládají pojem
„stáří.“ Kdy vlastně přichází? Názory na
to se velmi různí. Na Slovensku je to 57,7
roku, ale třeba v Nizozemsku 70,4 roku.

(Dokončení na straně 2)

Nezapomeňte přijít k volbám!
Volby do krajského zastupitelstva Jihomoravského kraje a volby do Senátu
v obvodu č. 59 (Brno-střed, Kohoutovice, Starý a Nový Lískovec, Bosonohy)
se konají v pátek 12. 10. 2012 od 14.00 hodin do 22.00 hodin, v sobotu
13. 10. 2012 od 8.00 hodin do 14.00 hodin. Využijte svého občanského práva,
přijďte k volbám a hoďte hlas těm, kteří na vás myslí!                               vaše redakce
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(Dokončení na straně 3)

Je konec bouchání pěstí do stolu, na-
dávání na ty „tam nahoře“ a řečí „já
k volbám nepůjdu, neb není koho volit“.
Na dotaz komu a čemu tím prospějeme,
zpravidla následuje mlčení. Zbavili by-
chom se tím svého práva rozhodovat
o věcech veřejných, majících nás ve své
moci až běda! Nechuť jít k volbám pra-
mení z únavy skandální politikou, otra-
vy z každodenních korupčních afér, ze
starostí jak vyjít z důchodem, z čeho za-
platit nájem, kde vzít na inkaso, na léky,
kde sehnat nejlacinější vejce atd. Roz-
mrzelost seniorů – staropamětníků, se
nabudí vzpomínkou na ztrátu ekono-
mické prosperity v roce 1989, kdy byl
vyrovnaný státní rozpočet, navíc s prá-
vem vymáhání dluhů v zahraničí, na
následnou privatizací najmně kupono-
vou, v níž byl každý náš občan okraden
o 87 tisíc Kč, na téměř 2 biliony státního
dluhu, který musíme splácet my, zde
„dole“, kteří jsme to ničím nezavinil atd.

Kdyby ti, kteří rozhospodařili náš
majetek, byli pohnáni ke zdpovědnosti
před soud, dosáhlo by se tím nejlepšího
protikorupčního opatření! Namísto
toho však oni zamítnou zveřejnění
svých daňových a majetkových přizná-
ní, neboť by tím přišlí i o svá zahraniční
letní sídla v ceně mnoha desítek milio-
nů Kč! Proto rétorika o protikorupčních
opatřeních do omrzení na vládní úrov-
ni vedená, se stává pouhou bezobsaž-
nou bublinou! Že téměř každý desátý
občan se ocítá na hraně chudoby, ročně
narůstá počet bezdomovců až o 7% a že
již značný počet nás – důchodců celo-
ročně přežívá v chatrných chatkách
svých zahrádek – to nikoho nezajímá!

Někdejší zákon zvyšující penze pod-
le vzorce růstu životních nákladů o in-
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Průzkum ukázal, že průměrný věk, ve
kterém se začne o člověku uvažovat jako
o „starém,“ je v Evropě kolem 64. roku.
Přitom platí, že čím starší lidé byli dota-
zovaní, tím dále tuto věkovou hranici
posouvali. Lidé nad 55 byli ochotni při-
pustit příchod stáří až v 67 letech. Tomu
odpovídají i jejich požadavky na plno-
hodnotné začlenění do společenského
života i v době stárnutí.

Většina Evropanů v průzkumu vyjád-
řila názor, že starší lidé hrají a mají hrát
významnou roli v rodině, v politice,
v místní komunitě i v hospodářství
i poté, co dosáhnou oficiálního důcho-
dového věku. Tak, jak je to běžné třeba
ve většině asijských kultur, ale i v mno-
ha evropských zemích. Nejhorší, co
společnost může pro svůj budoucí vývoj
udělat, je rychlé vytlačení starších spo-
luobčanů za pomyslné mantinely aktiv-
ního života. Dvě třetiny Evropanů se
proto zajímají o atraktivní kombinaci
částečného pracovního úvazku a dů-
chodu, téměř třetina se chce zapojit do
dobrovolné práce v různých organiza-
cích, další vidí své uplatnění v péči o ro-
dinné příslušníky, která je i finančně
podporována státem.

Ani v našem kraji nezapomínáme na
to, že podmínkou aktivní stárnutí je
stárnutí ve zdraví, v roli plnohodnotné-
ho člena společnosti, který cítí uspoko-
jení z práce, v každodenním životě je
nezávislý, má možnost angažovat se ve
věcech veřejných, podílet se na chodu
společnosti a užívat si života. Náš pro-
gram Seniorpasů, představující nabídku
alespoň drobných slev na některé služ-
by a zboží nebo na vstupné do kultur-
ních zařízení, představuje dílčí krok
k zlepšení pozice těch, kteří se nechtějí
kvůli náhlému snížení příjmů stáhnout
do ústraní. Také úspěšný rozvoj senior-
pointů – informačních center pro seni-
ory, poskytujících komplexní informace
a pomoc v mnoha oblastech (bezpeč-
nost, sociální systém, zdravotnictví, by-
tová problematika, právní a spotřebitel-
ské poradenství) – má napomoci
zlepšení situace stárnoucích spoluobča-
nů. Stále však existuje řada problémů,
jejichž řešení přesahuje možnosti regi-
onální samosprávy, je však třeba je řešit,
nejen o nich mluvit.

Mám na mysli především absenci pro-
myšlené státní politiky zaměstnanosti
starších občanů - systému oněch částeč-
ných úvazků s flexibilní pracovní dobou,

umožňujících využití zkušeností, kvalifi-
kace i pracovního elánu seniorů. Také ne-
dostatečnou a reálně klesající podporu
programů celoživotního vzdělávání na
vysokých a dalších školách, v takzvaných
univerzitách třetího věku. Stále se zhoršu-
je poměr reálných starobních důchodů
vůči rychle rostoucím životním nákla-
dům, sociální politika státu nepočítá
s možností finančního příspěvku za péči o
rodinné příslušníky. Veřejné instituce, ani
veřejnoprávní media, nijak nepřispívají
k šíření vědomí mezigenerační solidarity.
Ve veřejném diskursu na dané téma stále
převažuje obraz seniora jako málo flexi-
bilní přítěže, zcela ve stylu proslaveného
předvolebního spotu „přemluv bábu.“

Až budeme na Mezinárodní den se-
niorů bilancovat letošní Evropský rok
aktivního stárnutí a mezigenerační soli-
darity, určitě se budeme moci pochlu-
bit seznamem pozitivních kroků. Ale
úkol zabránit rozdělování členů společ-
nosti na ekonomicky aktivní a na
„ty ostatní“ nebude o nic méně naléha-
vý. Nejen pro politiky, ale i pro každého
z nás, na každém konkrétním místě,
pracovišti.

Václav Božek
náměstek hejtmana Jihomoravského kraje

NIKDO BY NEMĚL ZŮSTAT SÁM A MĚLI BYCHOM SE MÍT RÁDI!
Na rozdíl od předchozích 21 let trvání našeho Svazu dů-

chodců v Brně, poprvé jsme neměli prázdniny. Naše volnoča-
sové aktivity a různé akce probíhaly průběžně po celý rok.

Naopak mám pocit, že toto letní horké období seniorům
dle jejich možností vyhovovalo. Město Brno se částečně vylid-
nilo, doprava byla sice trochu omezena, ale my senioři jsme
se pohybovali o něco volněji.

Léto nám začalo návštěvou hvězdárny o kterou byl znač-
ný zájem, byť byla kapacitně omezena. Z toho důvodu ji
budeme 16. října opakovat. Zájemci se musí ovšem do-
předu přihlásit v kanceláři na Běhounské, protože počet
osob je omezen na 20.

Velice šťastný nápad vznikl ve výboru k uspořádání opéká
ní špekáčků v přírodě. Díky vstřícnosti místního podnikatele
se v Jundrově na hřišti sešlo nečekaně 75 seniorů. I počasí přá-
lo, a tak spokojenost byla veliká a nikomu se nechtělo odchá-
zet. Této naší akce se na pozvání zúčastnil i náměstek hejtma-
na pan Mgr. Václav Božek, CSc. Vzhledem k těmto okolnostem
a na přání většiny, jsme tuto akci zopakovali v následujícím
měsíci už za účasti 115 seniorů.

V mezidobí těchto akcí se samozřejmě uskutečňovaly již
zaběhnuté zájezdy našich členů i vycházky do okolí Brna.

Rovněž proběhlo také již populární „Žabovřeské zpívání
pro zdraví“, které v Rubínu organizuje tamější městská část
ve spolupráci s naší organizací. Znovu se můžete zúčastnit
5. 10. 2012.

Rozhodně ale nesmím zapomenout na překrásnou pro-
jížďku lodí po Brněnské přehradě, kdy nám počasí opět přá-
lo, tak všichni účastníci byli nadmíru spokojeni. Pěkné a slu-
nečné počasí nás při našich akcích provázelo celou sezónu.

A tuto naši úspěšnou sezónu jsme zatím zakončili zájez-
dem na výstavný hrad Šternberk spolu s prohlídkou „muzea

času“. Na zpáteční cestě jsme ještě navštívili „Pradědovu ga-
lerii“ překrásně vyřezávaných betlémů u Halouzků a pěkné
arboretum s obsáhlou výsadbou skalniček v obci Paseka
u Šternberka.

Není od věci připomenout naši spolupráci s některými dal-
šími organizacemi a kluby. Daří se spolupráci s LKŽ Dobro-
mysl na Křenové, s nímž jsme společně navštívili Lidický pa-
mátník u příležitosti 70. výročí vypálení obce. Rovněž jsme
absolvovali pěkný zájezd na setkání Čechů a Slováků na mo-
ravsko-slovenském pomezí.

Jak vidíte, tak naše letní sezóna byla pestrá a bohatá. Dou-
fám, že tak bude i pokračovat a Vy nám zachováte svoji pří-
zeň.                                        Libuše Gottwaldová, místopředsedkyně

Opékání špekáčků.                                                   Foto archiv redakce.

Další fotografie z našich zdařilých akcí si můžete prohlédnout
na 7. straně tohoto vydání Brněnského seniora.

(Dokončení ze strany 1)
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flaci a třetinu růstu reálných mezd byl opuštěn a nahrazen tu-
pými plošnými škrty reformních opatření, což společně s na-
výšením DPH, zdražujícím kde co, postihuje nás všechny od
nízkopříjmových rodin až po osamělě žijící starodůchodce.
K těmto „dárkům“ ministerstva financí, druží se razance
růstu nájemného ze strany ministerstva pro místní rozvoj,
s dovětky ministrstva zdravotnictví o rostoucí spoluúčasti
pacientů na jejich léčbě, spolupráce MPSV na více než ris-
kantním II. důchodovém pilíři atd., atd. Takto nás postihu-
jící ministerstva však vzájemně nekooperují, takže „pravi-
ce neví co dělá levice“!

Zůstává proto otázkou, zda vláda si je vědomá výše sou-
hrnu těchto (a)sociálních dopadů na občany, nás seniory
zejména? Nesčíslný počet naších dopisů zajímajících se
o to, či o něco neméně se seniorů týkajícího, zůstává ze
strany vládní koalice vesměs bez odezvy. Arogance moci je
naprostou samozřejmostí, která již nikoho nepřekvapuje.
Opakem jsou reakce opozičních stran, dávajících nám
v mnoha případech za pravdu, nejčastěji s podotknutím,
že bez nás a občanské veřejnosti mají pro nápravu ruce svá-
zané!

Uvědomme si též jistou neodělitelnost zodpovědnosti kandi-
dátů do senátních i krajských voleb, neboť celostátní hospodář-
ská situace značně ovlivňuje schopnost krajů, našeho jihomorav-
ského nevyjímaje! Důležitým aspektem těchto krajských voleb je
současně též jejich samovolné referendum o naší důvěře k sou-
časné vládě! Běžme proto k volbám a přistupujme k ním promyš-
leně, s vyhodnocením toho, co vše pro nás a proti nám v uplynu-
lém období vykonaly jednotlivé politické strany a ten či onen náš
zástupce v krajském zastupitelstvu a v Senátu.

Nespoléhejme se na účelové „návnady“ – předvolební sli-
by těch či oněch, které budou na nás doléhat ze všech stran!
Dříve než přistoupíme k volebním urnám, vyhodnoťme s do-
statečnou rozvahou vše čeho se nám v uplynulém volebním
období dostalo a v čem jsme byli obelháváni! Mějme v duchu
před očima Jeníčka, který v parku na lavičce vyznává svoji lás-
ku Mařence slovy „moje drahá – věř mi, že není na světě niko-
ho, kdo by Ti mohl splnit všechno to, co já Ti mohu dneska
slíbit!“ A k tomu výsledek posledního průzkumu volebních
preferencí SANEPU: ČSSD – 27,3%, KSČM – 19,9%, KDÚ-ČSL
– 10,9%, ODS – 10,8%, TOP-09 – 9,3%, SPO (zemanovci) - 6%,
SZ – 2,1%, LEV 21 – 0,5% vám na vědomí dává vaše redakce.

MEDVÍDCI VZKAZUJÍ: „PŘIJĎTE SE NA NÁS PODÍVAT!“
Dvě mláďata medvědů kamčatských, narozená v lednu

tohoto roku, se stala nejpřitažlivější atrakcí letošní sezony
v Zoo Brno. Jejich expozici v sousedství stylových dřevě-
ných kamčatských chalup návštěvníci vyhledávají přede-
vším v době krmení, kdy je od šelem, pohybujících se ve
výběhu, odděluje jen elektrický ohradník a přibližně dva
metry široký a dvojnásobně hluboký příkop. Hned za ním,
na břehu jezera, je krmné místo, kam si medvědi přicházejí
pro různé pamlsky.

Mohutné kamčatské šelmy si kupodivu libují v rostlinné
stravě, jsou to převážně vegetariáni. Chovatelé jim do vý-
běhu házejí různé druhy ovoce a zeleniny, jako například
jablka, hrušky, švestky, rajčata, zelí, dýně, melouny. Vzdu-
chem k nim přiletí i chleba (dva bochníky pro jedno zvíře)
a také ryby (tři kila makrel pro jedno zvíře), jiné než rybí
maso nedostávají. Předkládáme jim i ovesné vločky a jako
přilepšení se v jejich jídelníčku občas objeví med. Běžně
mívají zvířata v zoo jeden či dva dny v týdnu hladovku,
avšak kamčatské medvědy krmíme denně, protože mláďa-
tům by ani krátkodobý půst neprospěl. Komentované kr-
mení kamčatských medvědů, při němž chovatel krátce pro-
mluví o životě jeho svěřenců a odpoví na dotazy
návštěvníků, pořádáme čtyřikrát v týdnu (v úterý, čtvrtek,
sobotu a neděli), vždy od 10 hod. V ostatních dnech nelze
začátek krmení předem přesně stanovit.

Samice Kamčatka a její potomci, samečci Kuba a Toby,
opustili brloh a začali chodit do venkovního výběhu kon-
cem května. Otec mláďat, samec Jelizar, protože by mohl
být pro mláďata nebezpečný, musel zůstat na odstavném
dvorku, který se nachází mimo návštěvní trasu. V některých
dnech se vystřídali: na dvorku dohlížela samice na mláďata
a samec dostal k dispozici výběh. Avšak od začátku srpna,
kdy jsme dokončili stavbu plotu rozdělujícího rozlehlý vý-
běh na dvě zhruba stejně velké části, už mohou návštěvníci
vidět medvídky i jejich rodiče denně. Samice s mláďaty
obývá jednu polovinu výběhu, samec je od nich oddělen
v druhé polovině. Kamčatku s potomky většinou zastihne-
me v té části výběhu, kde je i jezero a kam je dobře vidět

ČAS VOLEB SENÁTNÍCH I KRAJSKÝCH

z prostranství mezi kamčatskými chalupami. Ale i Jelizaro-
vi musíme občas umožnit, aby se taky vykoupal, medvídky
lze pak pozorovat v druhé části výběhu, jehož hrazení je vy-
baveno plošinou s velkým skleněným průzorem. Medvíďa-
ta zůstanou u matky patrně do dvou let jejich věku, poté
zřejmě odejdou do jiné zahrady.

Jelizar a Kamčatka se narodili různým matkám v roce
2003 v okolí města Jelizovo na Kamčatce. Jako roční opuš-
těná mláďata byli odchyceni a převezeni do Zoo Rostov na
Donu, kde dospěli a pak dvakrát odchovali mláďata. Do Zoo
Brno přicestovali v roce 2010.

Medvěd kamčatský žije v počtu asi 16 000 jedinců pouze
na poloostrově Kamčatka a na malé přiléhající části pevni-
ny, kde obývá téměř všechny biotopy, od lužních lesů až po
vysokohorskou tundru. V přírodě se dožívá 20–30 let, v lid-
ské péči až 50 let. Představuje druhý největší poddruh med-
věda hnědého (hned po medvědu kodiakovi). Dosahuje
hmotnosti kolem 750 kg – přesně tolik vážil i Jelizar při pří-
chodu do Brna (Kamčatka měla něco přes půl tuny). Mlá-
ďata po narození rychle přibývala. Na svět přišla jako půl-
kiloví drobečci, v květnu, když jsme je poprvé vážili, měla
obě stejně – deset kilo. Lze předpokládat a odhadnout,
že na konci roku jejich váha výrazně přesáhne stokilovou
hranici.                                                                                 Eduard Stuchlík

(Dokončení ze strany 1)
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V jaké době žijeme a dožíváme
V době, v níž často, téměř denně, se nestačíme divit, co všech-

no je v tomto státě možné! Na počátku roku nový registr sociál-
ních dávek „stávkoval“ a potřebným lidem se nedostávalo na zá-
kladní potřeby života. Nejinak tomu bylo na počátku dovolených
s novým registrem vozidel. Lidé čekali hodiny a hodiny, přichá-
zeli i několikrát týdně – a zbytečně. Sedadlo pod oběma ministry
se dalo do pohybu, nicméně se oba v sedle udrželi. Ministr spra-
vedlnosti a policejní prezident takové štěstí neměli, ráno přišli
do zaměstnání a obědvali jako jedni z nás. Zkrachovalo několik
cestovních kanceláří a desítkám našich turistů vznikly problémy
s nástupem na dovolenou nebo s návratem z ní. Do těžko před-
stavitelných obtíží se dostali maturanti. Až pětina z nich nepro-
spěla z rodného jazyka. Někteří z nich maturují znovu, ale ztratí
jeden rok vysokoškolského studia, poněvadž nemohou předložit
maturitní vysvědčení. Kde jsou doby, kdy s námi vyučující na
gymnáziu probírali otázky z maturitních předmětů? Kde jsou dny
maturit, kdy jsme se dozvěděli témata písemných prací z rodné-
ho jazyka?

Udělat maturitu i tehdy byl problém vědomostní i psychický.
Dnešním maturujícím k tomu bylo přidáno zrušení povinných os-
nov učiva v době „příslušné“ JUDR. ministryně školství za existence
několika projektů státní maturity s nekonečnými diskusemi o tom,
z jakých předmětů se má maturovat. Kdo bude pohnán k zodpověd-
nosti za situaci, do níž se dnešní studenti dostali ? Nikdo, jako v ji-
ných případech. Naopak, naše koaliční vláda, která se soustavně
představuje jako „vláda rozpočtové odpovědnosti a práva „, v praxi
je tomu jinak: škrtá sociální dávky, platy státních zaměstnanců, ne-
štítí se valorizovat důchody pouze symbolicky, ale náměstkům mi-
nistrů bylo za 1. pololetí 2012 vyplaceno přes 70 milionů Kč, prý za
úspěšné plnění mimořádných úkolů, jak bylo uvedeno v Lidových
novinách 16. července 2012. I prezident republiky podle Lidových
novin z 1. srpna 2012 přidal nejbližším spolupracovníkům kolem 20
tisíc mimořádných odměn. Půl milionu korun udělila Rada České
televize generálnímu řediteli a nedávno jsme se dozvěděli, že ředi-
tel Všeobecné zdravotní pojišťovny přemýšlí, jak naloží s X mil. Kč
mimořádné odměny.

Koaliční vláda na zasedání 4. července 2012 neschválila návrh
zákona na ochranu učitelů před vyhrožováním, urážením i fyzickým
napadením žáky i jejich rodiči. Zákon prý nic nevyřeší. Takže, milé
žactvo i rodiče, máte zelenou! Vyučující zůstává i nadále bezbranný
vůči těm, kteří si dovolují něco, co je daleko za hranicemi slušnosti,
důvěry a úcty k těm, kteří se dalším generacím věnují. Média často
nejsou na jejich straně. V televizních inscenacích nechybí vyučující
jako nenormální osoba. S tím souvisejí i diskuse o další existenci
zvláštních škol (byly přejmenovány na praktické), domovů pro děti
a důchodce – nejlépe prý je jim doma u rodičů nebo příbuzných.
Rodiče prý by měli učit děti doma a doma by též měly přicházet na
svět. Stát by se zbavil výdajů a zatížil by tak rodiny. Ale už dnes při

Hrozba bezdomovectví snaživým seniorům

zvyšujícím se DPH, růstu cen zboží a služeb, doplatků za léky, mno-
hé rodinné rozpočty jsou na hranici únosnosti. A pokud jeden z dvo-
jice důchodců odejde ze světa, zbývající bez pomoci potomků nemá
šanci vše zaplatit a najíst se. Málo, nebo vůbec je nemůže potěšit
ujišťování premiéra, že počtem lidí na pokraji chudoby a nezaměst-
naných jsou na tom některé státy Evropské unie ještě hůře. To jejich
problémy nevyřeší.

My, senioři, sledujeme televizi víc, než nesenioři. Televize
měla v poslední době vydatná sousta (případy hejtmana, bývalé
ministryně, odvolání ministra a policejního prezidenta …) pro
redaktory televize, denního tisku, časopisů. A hlavně pro ty, kteří
na ČT 24 uvádějí ve 22.00 hod. pořad Události komentáře. Jsou
tzv. INVESTIGATIVCI, kteří od uvádění zpráv přešli k pokládání
otázek ve stylu pátrajícího a vyšetřujícího orgánu činného v trest-
ním řízení. Často host je hned v prvních větách odpovědi uml-
čen dalšími otázkami. Mezi nimi i mezi redaktory Respektu
a Hospodářských novin by premiér nalezl ministry vnitra, obra-
ny, spravedlnosti, kteří by byli daleko příslušnější k věcem, než ti
současní. A další by okamžitě mohli být státními zástupci. Do
nebes nad nimi ční ten, který zprivatizoval nedělní polední dis-
kusní pořad s bonmoty: Jasná otázka - jasná odpověď: kdo bude
novým ministrem, státním zástupcem, jak budete hlasovat ve
středu ve vládě atd. atd. Ustál nedávný nástup nového generál-
ního ředitele České televize a jím zavedený název nedělního po-
řadu zůstal a nebyl nazván Otázky České televize, jak by se sluše-
lo. Uvedená skupina investigativních je skupinou trubačů vládní
koalice, která každodenně ovlivňuje veřejné mínění, „učí“ poslu-
chače, jak mají hodnotit politiku koaliční vlády a události v za-
hraničí. Samotnou kapitolou jsou soustavné snahy přepisovat
dějiny 20.století. Je veliká škoda, že na nedávné olympiádě v Lon-
dýně nebyla zařazena disciplína „Skákání do řeči“. Naši televizní
atleti by počty slov „promiňte, pardon…“, získali medailí více než
těch deset, které získali naši olympionici. Do dějin olympiády
bychom vstoupili nejen nástupem soutěžících v holinkách a sed-
mi tunovým klikujícím autem kontroverzního umělce. Škoda,
náš olympijský výbor něco opomenul.

Jenom u nás je možné, aby ti, kteří odpovídají za to či ono mi-
nisterstvo, chodili po světě bez studu, v jednom případě dokon-
ce i čepoval pivo olympionikům. Byli jsme poučeni, že prý niko-
liv ministři, ale jejich náměstci odpovídají za věci. A dále, že
ministr nemusí být od „fochu“, od toho tam má ty náměstky, mi-
nistr je prý činitel politický a nese za své činy odpovědnost poli-
tickou. Vskutku tak zdůvodnit lze cokoliv nemožného a nesku-
tečného, co ministr učiní nebo i neudělá. A mohl by si kdokoliv
z nás dovolit jet autem v podnapilém stavu, srazit k zemi a pora-
nit chodkyni, ujet policistům a trávit dovolenou bez postihu?
A to naše koaliční vláda se představuje jako vláda práva – zřejmě
jak pro koho.                                                                            PhDr. Karel Janiš

Z obavy, že rostoucí nájmy, ohrožující naše příjmy, jsme
již v roce 2003 požádali odbor sociální péče MMB na praco-
višti u Měnínské brány o přidělení bytu v domě s pečovatel-
skou péčí. Tam nám bylo řečeno, že žádost bude vyřízena do
tří let. Poněvadž se tak nestalo, navštívili jsme jiné pracoviš-
tě na Malinovského náměstí, kam tato žádost byla údajně
postoupena. Tam jsme byli informováni, že žádný časový
pořadník neexistuje, ale že se postupuje podle naléhavosti
případů. Po vysvětlení naší situace v obtížné únosnosti ná-
jemného, byla naše žádost považována již za naléhavou.
Po řadě telefonických dotazů a stálých odpovědích, že před

námi jsou naléhavější případy, jsme pochopili, že takto na-
stavená cesta nikam nevede. Dověděli jsme se, že lze žádosti
podávat přímo zařízením, kam žadatel žádá umístění,
o čemž jsme nikdy předtím nebyli úředně informováni!
Avšak ani nyní, téměř po deseti letech, jsme nedostali ke své
písemné žádosti s povinnými přílohami (lékařská vyjádření
atp.) žádné vyjádření orgánu, jemuž jsme svoji žádost poda-
li. Je skandální, že potřebný senior v tak naléhavé záležitosti,
jíž je jeho bydlení, činí již deset let vše potřebné, přesto však
bez výsledku a bez jakéhokoliv vyjádření, či spolehlivé
informace jak dál!                                    Adresa autorky v redakci.
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Stalo se v říjnu

Moje vzpomínka na prezidenta, armádního generála Ludvíka Svobodu
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Každý měsíc má své historické události. Tedy trochu historie
z měsíce října.

11. října 1962 zahájil papež Jan XXIII. slavnostní mší 2. vati-
kánský koncil za účasti dosud nebývalé - 2540 delegátů majících
hlasovací právo ze 133 národů. Zabýval se problémy života círk-
ve, jejím vztahem k měnícímu se světu a k jiným náboženstvím
i sbližováním církve s dalšími křesťanskými církvemi. Celkem se
uskutečnilo 10 zasedání a 168 generálních kongregací v letech
1962 – 1965, 4 konstituce, 9 dekretů a 3 prohlášení určující stano-
viska katolické církve k problémům dnešní doby. Právě vyšla kni-
ha brněnských autorů Stanislava Balíka a Jiřího Hanuše z Masa-
rykovy univerzity Letnice dvacátého století, Druhý vatikánský
koncil a české země.

22. října 1962 vyhlásil prezident USA John Fitzgerald Kennedy
námořní blokádu Kuby ve snaze zabránit sovětským lodím
v přísunu dalších raket s jadernými hlavicemi na Kubu. Vstoupila
v platnost 24. října v okruhu 500 mil (cca 930 km). Současně vyzval
sovětskou vládu, aby rakety z Kuby byly staženy. Ta však existenci
raket na Kubě popřela. 24. října se sovětské lodě plující na Kubu
zastavily na hranici určeného pásma blokády. 26. října N. S. Chruš-

čov přiznal existenci sovětských raket na Kubě, souhlasil s jejich
stažením, pokud USA se zaváží, že nenapadnou Kubu. Požadoval
též, aby byly staženy americké rakety z Turecka a Itálie. J. F. Ken-
nedy vyslovil souhlas s požadavky sovětské vlády. 28. října N. S.
Chruščov oznámil Kennedymu, že se sovětská vláda rozhodla ra-
kety z Kuby odvézt. Po naplnění tohoto rozhodnutí J. F. Kennedy
20. listopadu námořní blokádu Kuby zrušil. Lidstvo si oddechlo,
nebezpečí jaderného konfliktu bylo zažehnáno.

27. října 1922 se v Neapoli uskutečnila velká vojenská přehlíd-
ka „černých košil“, stoupenců vůdce italských fašistů Benita
Mussoliniho. Večer dal rozkaz k pochodu na Řím. K ochraně
Říma bylo přítomno přes 28 tisíc vojáků. Král odmítl podepsat
vládní dekret o vyhlášení výjimečného stavu. Vláda odstoupila
a král Viktor Emanuel III. pověřil 29. října 1922 vytvořením vlády
Mussoliniho. 30. října byla v Římě vítězná slavnostní přehlídka
„černých košil“ a o den později vznikla nová vláda, v níž Musso-
lini převzal funkce premiéra, ministra vnitra a zahraničí. Fašis-
tický režim byl nastolen. Svou existenci skončil zatčením Musso-
liniho 28. dubna 1945 a jeho smrtí 25. července 1945.

Karel Janiš

V červenci roku 1968 byl zvolen prezidentem republiky ar-
mádní generál Ludvík Svoboda.

Byla sestavena nová vláda a vládní delegace tehdy byla je-
den týden v západních Čechách a 1 týden v jižních Čechách.
Např. v Žatci prezident Svoboda vykonal přehlídku žatecké po-
sádky a besedoval s příslušníky jeho bývalé jednotky. Pak na-
vštívila vládní delegace Cheb, Aš, kde jednala s vedoucími čini-
teli, ale též s občany, kteří měli dotazy i na paní Svobodovou.

Druhý týden byly na programu jižní Čechy, Plzeň Škodovy
závody, České Budějovice (Země živitelka aj.). V delegaci ne-
byl Alexandr Dubček, ale ekonom Otta Šik, který se svým ko-
lektivem (Baťovým systémem) uzavíral nové smlouvy.

Vzpomínám, jak v Českých Budějovicích předávala kytici
Jiřina Bohdalová paní Svobodové a najednou uviděla v zástu-
pu ministra Františka Vlasáka, kterého uvítala svérázným způ-
sobem: „Hele Františku, ty seš pěkný, ty jako ministr se ke mně
vůbec neznáš“.

Každý večer pan prezident Svoboda vyhodnotil uplynulý
den, vydal pokyny na den příští.

Jeden večer byla beseda u kulatého stolu. Já jsem byl v de-
legaci jako tlumočník maršála MARTIROSJANA, frontového
velitele generála Svobody, kterého pan prezident do delegace
pozval, takže jsem strávil 14 dní vedle maršála. Nikdo z dele-
gace mne neznal a rovněž já jsem neznal nikoho. Toho večera
mohl, jak se říká, „přijít každý s trochou vody do mlýna“. Mi-
nistři zavtipkovali, zazpívali, vyslovili nějaký zážitek. Tu na-
jednou povstal pobočník pana prezidenta, vytáhl mne bokem
od stolu a dotazoval se mne, co jsem zač, že mne nikdo nezná.
Vysvětlil jsem mu, že nejsem Pražák, že působím v Brně a že
jsem obdržel rozkaz tlumočit panu maršálovi, což činím. Na-
čež mne pobočník vyzval, zdali bych mohl něco pronést v ruš-
tině, že neví jak na tom jsou se znalostí ruštiny páni ministři.
Odpověděl jsem, že velmi rád, pan prezident se ve své besedě
mj. zmínil o tom, jak jim v té kruté válce pomáhala poezie
a vzpomenul česky verše Konstantina Simonova „Čekej mne“.
Odpověděl jsem, že ty verše znám perfektně rusky zpaměti,
tak jsem je zarecitoval. Zanechaly zřejmě dobrý dojem, mar-
šál mi stiskl ruku a pan prezident dal pokynem najevo, že je
spokojen, ministři zatleskali. Pobočník mne dále žádal, abych

něco zarecitoval, tak jsem požádal o svolení, byly to bojové,
revoluční básně Osvobození – Osvobožděnije (verše zněly
jako Kaťuša). To už se maršál neovládl. Poděkoval mně rus-
kým obyčejem, objal mne a políbil.

Následovalo seznámení, dopomohla k tomu moje znalost
knihy „Clay - Eva volá Londýn“, kde je uveden Ladislav Bartoš
jako příslušník odboje pocházející z Bystřice pod Hostýnem,
byli jsme krajané. Následovala agitace, abych u něj pracoval,
rodina bude přemístěna do Prahy. Nechtěl jsem o Praze ani
slyšet, vysvětlení bylo prosté. Pracuji v Brně v oblasti vědec-
kých informací s cizími materiály, provádím překlady, rešer-
še, anotace. Stačí mi k tomu jen stolek, slovníky a židle, ze kte-
ré když upadnu, nic se mi nestane. A Praha? Zapadnu v ní,
zůstanu zapadlým vlastencem mezi lidmi. Pobočník to nemo-
hl strávit, takové odmítnutí nečekal, tak jsem mu odpověděl:
„Vidíš, výjimka potvrzuje pravidlo“. A zůstal jsem v Brně.

Ing. Josef Gaja
důchodce Brno
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OBDIV I UZNÁNÍ NAŠÍ PRÁVNÍ PORADNĚ

Tentokrát nám napsali o svojí bohaté
činnosti z Klubu důchodců ZETORÁK.

Klub Zetorák oznamuje! Již 42 roků tr-
váme – a dosud úspěšně pracujeme ! Pře-
jeme všem přátelům v ostatních Klubech
důchodců, aby také tak dlouho vydrželi.

Dosud je naše snaha o udržení rozmani-
té činnosti za zhoršujících se finančních
podmínek úspěšná a o pořádané akce je zá-
jem. Členská základna se nám spíše s přibý-
vajícím věkem členů snižuje, o to více si vá-
žíme našich členů, kteří jsou většinou členy
Klubu důchodců Zetorák již desetiletí –
– 20 a více let.

Letos, v roce 2012 jsme s některými osla-
vili již jejich devadesáté narozeniny v jejich
velmi dobrém zdravotním stavu a dokonce
máme ve svých řadách velmi čilého a stat-
ného stoletého člena – pana Straku.

Všichni z KD Zetorák jim blahopřejeme
a děkujeme jim za jejich věrnost klubu. Za ta
léta jsme prožili společně mnoho pěkných
akcí a vzpomínáme.

Rádi se stále setkáváme na našich pravi-
delných pondělních posezeních. Pravidel-
ně chodíme každý čtvrtek na vycházky ko-
lem Brna, které vede dlouhá léta obětavě
člen výboru pan Šlesinger. V květnu jsme
uspořádali velmi úspěšný zájezd na jižní
Moravu – Pálavu, Květnici a termální lázně
Pasohlávky. V 2. pololetí roku připravujeme
další dva zájezdy „Toulky Moravou“.

V květnu rovněž proběhla rekreace na
Vysočině – na oblíbeném Kuklíku a v červnu
jelo více jak 40 členů na Tři Studně.

Velmi aktivní je i sociální komise – stále
a vytrvale navštěvuje dlouhodobě nemocné

ZZZZZEEEEE     ŽIVOTAŽIVOTAŽIVOTAŽIVOTAŽIVOTA     MÍSTNÍCHMÍSTNÍCHMÍSTNÍCHMÍSTNÍCHMÍSTNÍCH     KLUBŮKLUBŮKLUBŮKLUBŮKLUBŮ

a osamělé členy KD, kteří jsou doma, v LDN
nebo v Domovech důchodců. Za I. pololetí
se uskutečnilo 40 těchto návštěv.

30. dubna se uskutečnilo tradiční setkání
jubilantů a starších členů. Dárky pro všech-
ny pozvané a občerstvení jdou z prostředků
OS Kovo Traktory a ZKL.

Obzvláště zajímavá akce, které se zúčast-
nilo 22 členů, byla návštěva výtvarné galerie
Hády na ZŠ Horníkova v Líšni. Na této výsta-
vě představují dvakrát do roka svá díla malí-
ři – výtvarníci amatéři. Mezi nimi úspěšně
obstál i náš člen pan Pochop, který také vy-
stavuje své velmi pěkné a zajímavé obrazy.
Zdobí i naši kroniku. Na podzim se tato vý-
stava opět opakuje. Zveme a doporučujeme
návštěvu výstavy všem Klubům důchodců.

Všechny uvedené akce uveřejňujeme
a propagujeme v našem klubovém zpravo-
daji Zetoráčku, který vydáváme 2× ročně
(jaro a podzim). Zetoráček je možno získat
na pondělním posezení a je také vyvěšen ve
skříňce na Dělnickém domě v Juliánově.

Doufáme, že se nám za podpory odborů
podaří i nadále pokračovat v činnosti a všem
brněnským klubům přejeme, aby se jim
v práci dařilo a úspěšně budovali regionální
tradice.

A ještě nám poslali návod na úspěšný zá-
jezd.

Členka výboru paní Matulová, moravská
patriotka s velkými znalostmi naší země
a přírody připravila náš úspěšný zájezd, kte-
rý všem doporučujeme a trasu i možnosti
popisujeme.

První naší zastávkou byla Mušovská jeze-
ra, kde je možnost koupání v termálních láz-

ních, vycházek kolem jezer v rekreační ob-
lasti Pasohlávky.

Další zastávkou byl Mikulov, kde se lze
naobědvat v hotelu Zámeček.

Mikulov má řadu historických památek.
Hlavní dominantou města je zámek, kde
můžete obdivovat zámeckou expozici s ob-
řím sudem a historickými lisy na víno, zá-
mecký park, historické náměstí, židovskou
čtvrť, židovský hřbitov, kostel sv. Václava,
Kozí hrádek a další památky. Památky jsou
rozděleny do čtyř tras, délka prohlídky kaž-
dé trasy je asi 1 a půl hodiny. Cena pro dů-
chodce je 75 Kč. Nad Mikulovem je i další
zajímavost „Svatý kopeček“ s poutní kaplí sv.
Šebastiána a s pašijovou cestou.

Dále jsme pokračovali směrem na Pála-
vu. Pálava patří k nejstarším osídleným mís-
tům českých zemí. V roce 1976 byla Pálava
vyhlášena chráněnou krajinou oblastí.
V roce 1986 byla dekretem UNESCO vyhlá-
šena „biosférickou oblastí“. V současné
době je Pálava součástí mezinárodní sítě bi-
osférických rezervací.

Přes celou Pálavu vedou turistické
značky. Celá trasa z Dolních Věstonic, ko-
lem zřícenin Děvína a Sirotčího hrádku,
přes Stolovou horu až do Mikulova je
dlouhá 20 km.

Na závěr našeho zájezdu jsme navštívili
obec Pavlov, která je chráněna jako vesnic-
ká památková rezervace. Tady jsme navští-
vili i zazpívali si ve vyhlášené vinotéce.

Všem výlet doporučujeme!
A my KD Zetorák přejeme do dalších let

hodně pěkných zážitků a lidské sounáleži-
tosti!                                                                 redakce

Při hodnocení práce těch, s nimž se čtenáři Brněnského senioru
setkávají v jeho redakci na ul. Běhounská 17, nelze přehlédnout
dlouholetou úspěšnost právní poradny i pochvalná uznání ze stra-
ny návštěvníků tohoto odborného pracoviště. K tomu přispívá i bo-
hatá výtěžnost informací právnicky vysoce erudovaných příspěvků
v každém čísle BS, které pomáhají řešit nejrůznější životní situace,
především v majetkoprávních vztazích. V nedávné době dosáhl je-

jich počet úctyhodné výše 50 odborných analýz, v nichž nalézá
snadno využitelná poučení i ten, který z jiných právních poraden
odchází s nepořízenou. Autoru těchto právně fundovaných pojed-
nání Doc. JUDr. K. Neveselému i jeho osobnímu nasazení v kon-
taktech se všemi jeho návštěvníky patří tímto náš dík i uznání,
s přáním další neméně úspěšné jeho pomoci všem, kteří ji jinde
jen obtížně nalézají.                                                                                    Readakce

DALŠÍ SENIOR POINT DALŠÍ SENIOR POINT DALŠÍ SENIOR POINT DALŠÍ SENIOR POINT DALŠÍ SENIOR POINT V BRNĚV BRNĚV BRNĚV BRNĚV BRNĚ
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Z pověření jsem se za Radu seniorů JmK v pondělí 10. 9. 2012 zúčastnil

slavnostního otevření Senior Pointu v budově Městské policie na Křenové
ulici. Senior Point slavnostně otevřel pan hejtman Hašek, přítomna byla
i paní náměstkyně Cacková, ředitel MP pan Přikryl a další činovníci. Nový
Senior Point bude sloužit stejně jako ty dosavadní k dosažení seniorů na
pomoc v obtížných situacích, kdy pomoc potřebovali a dosud se neměli
kam obrátit. V následující neformální diskuzi jsem dohodl s panem
hejtmanem na dobu hned po volbách osobní návštěvu, na které mu chci
prezentovat naši seniorskou činnost, naše problémy a společně zkusit
hledat možnosti řešení.                                                                              Milan Hemzal
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Zrání

Marie Veselá

Noc co noc
padají jablka

v našem sadě,
kde končí věčnost

zrání,
kde končí čas,
kdy končí čas,

kdy jsou plody zralé
na trhání.

Každá noc přidá
trpkou kapku

do poháru,
každá noc sčítá

neúprosně
léta zmaru

i šťastná
vinobraní.

Duní jablka nocí
v našem sadě,

i když pravda a čest
putují

světelnými roky,
čas, čas

zrání se blíží
rozhodnými kroky.

Kouzlo písně

Zdeněk Kratochvil

Zpívám všem ptákům i ranní rose,
zrak svůj však obracím k obloze,
brouzdám si trávou své nohy bosé,
se spoustou nápěvů v záloze.

Zpívám i oblakům na modrém nebi,
i kapkám deště , jež louky sytí,
nevražím větrům, které se šklebí,
netoužím po tom, co nemohu míti.

Zpívám rád stromům, když na jaře
kvetou,
s vírou, že hlas můj k nim doletí,
že snad mé nápěvy včelky nespletou
a splynou s květy v milostném objetí.

Zpívám pro oslavu všech živých tvorů,
i pro ty rostlinky, co sotva raší,
zatoužím odemknout srdci závoru,
vyloudit úsměv i dát vtipnou kaši.

Škoda, že zpěvem mým pomoci nejde,
těm lidským bytostem , jež hlodá smutek,
škoda, že z tónů mých nikdy nevzejde
léčivá bylina na zármutek.

Možná, že je to tím, že hlas můj slábne,
možná i tóny znějí již falešně,
na pohled zdá se to všechno tak snadné,
ale jak působit na všechny prospěšně?

Zpívám si pro sebe, kdo chce ať slyší,
nikomu nikdy zpěvy své nenutím,
tak, jako v klášterech zpívají mniši
velebné chorály s hlubokým pohnutím.

Pro lásku v životě, pro krásu světa,
pro to, zač stojí nám život svůj žít,
snažím se, ať píseň ke všem uším doléhá,
pomůže nastolit lásku a klid.
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A PRA PRA PRA PRA PROSINCI 2OSINCI 2OSINCI 2OSINCI 2OSINCI 2010101010122222
� každé pondělí � odjezd  před 9. hodinou �

INZERCE

� 66 letá vdova hledá přítele od 69 do
77 let pro dlouhé chvíle, který už ne-
chce být sám na procházky, povídání
a podobně. Z Brna. Zavolej na tel:
739 158 829.

� Vdova nabízí zařízený pokoj v bytě
3+1 muži do 70 let, všestranných zá-
jmů. Tel: 731 821 063 (prosím ne
SMS), 530 318 562.

5.11. Mendlovo náměstí – autobus
č. 52 – Kohoutovice – hájenka –
Habrtenky – (u obrázku vlevo) –
Jundrov. Odjezd 8.40 hod.

12.11. Královopolské nádraží – auto-
bus č. 43 – Útěchov – náměstí –
Mufloní studánka – Útěchov.
Odjezd 8.35 hod.

19.11. Židenice – Stará Osada – auto-
bus č. 55 – Mariánské údolí –
Horákovská myslivna a zpět.

26.11. Sraz na zastávce „Přístaviště“ –
(tramvaj č. 1) kolem přehrady
„Osada“ a zpět.

3.12. Mendlovo náměstí – trolejbus
č. 37 – konečná Kohoutovice –
dub „Troják“ – Stará dálnice.

10.12. Židenice – Stará Osada – auto-
bus č.45 – Velká Klajdovka – ko-
lem vysílače – pomník S. K. Ne-
umanna a zpět.

17.12. Královopolské nádraží – auto-
bus č. 43 – Útěchov – lesem
do Vranova a zpět.

31.12. Silvestrovský pochod.

Příjemné prožití  svátků vánoč-
ních, novou životní energii a pěší vy-
trvalost  v příštím roce 2013 přeje
všem B. Nováková.

PŘIJĎTE NA TANEČKY!
Konají se
11. 10.,
8. 11.,

13. 12. 2012
vždy od 15 hodin
na Křenové 67.

Zveme všechny přátele tance!

Místní organizace SDČR v Brně Žabovřeskách
Nadace Zdraví pro Moravu

Český rozhlas Brno a ÚMČ Brno - Žabovřesky

pořádá ke Dni seniorů 5. 10. v 16 hodin

v KD Rubín kulturní program

ZPÍVÁNÍ
PRO

ZDR AVÍ
kde zahraje

cimbálová muzika,
zazpívá Václav Kovářík a jeho hosté.

Moderuje redaktorka ČR Brno
dr. Marcela Vandrová.

Předprodej: KD Rubín, TIC Běhounská 17.
Vstupné 50 Kč

VVVVVýbor nárýbor nárýbor nárýbor nárýbor národní kodní kodní kodní kodní kulturulturulturulturultury Brnoy Brnoy Brnoy Brnoy Brno
aaaaa

MO SD ČR v BrněMO SD ČR v BrněMO SD ČR v BrněMO SD ČR v BrněMO SD ČR v Brně

pořádají 25. 10. 2012 v 16 hodin ve

Společenském sále Dominikánská 2

koncert profesorů brněnské

konzervatoře.

Jste srdečně zváni!

Brněnské dny pro zdraví
18. ročník

29.9. - 7. 10. 2012
www.zdravemesto.brno.cz
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