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Brněnský senior vychází
za finanční podpory

statutárního města Brna

VOLME ŽIVOT!

Růže šípková
(Rosa canina)

Kvetla jsem proto,
aby se ze mne
šípek stal?
Žila jsem proto,
aby mne čas
trny odíval?

Můj květ snad
potěšil poutníka
růžový květ
mladých let
vůní tou
člověk se zalyká.

Po jaru léto,
po létu zima
šípky mé, granátky rudé
rozdám vás smutným a hladovým
a pro všechny ještě
lásky dost zbude.
                                          Marie Veselá

Brněnské dny pro seniory!!! V říjnu a listopadu se koná celá řada akcí pro seniory.
Nenechte si je ujít. Nejzajímavější jsme pro vás vybrali:Nenechte si je ujít. Nejzajímavější jsme pro vás vybrali:Nenechte si je ujít. Nejzajímavější jsme pro vás vybrali:Nenechte si je ujít. Nejzajímavější jsme pro vás vybrali:Nenechte si je ujít. Nejzajímavější jsme pro vás vybrali:

Léto skončilo. Letos předčasně. Děti
už zasedly do školních lavic a my starší
bychom si přáli užít si ještě trochu toho
„babího léta.“ Tak jak je letos nevyzpyta-
telná příroda, tak je nevyzpytatelný celý
svět okolo nás. Příroda nám sice
v létě poskytla jak tropická vedra, která
nám starším zrovna nesvědčí, tak v srp-
nu chladno a déšť střídající se s několika
dny tepla, které nám svědčí ještě méně.
Ale protože jsme „ošleháni“ životem,
dovedeme si s lecčíms poradit. Řada
z nás využila teplého počasí k posezení
s přáteli při opékání špekáčků, grilování
na chatách a zahradách, věnovala se
svým drahým vnukům, někteří navštívi-
li cizí kraje.Mnozí přivítali v srpnu zá-
plavu hub, a tak máme nasušeno, zava-
řeno, naloženo… Prostě, vedli jsme život,
jak se žít má. Každý máme jen jeden. Kaž-
dý den by měl být prožit co nejlépe a nej-
radostněji. A proto pro nastávající pod-
zim a zimu hodně optimismu!

Vždyť se můžeme i nadále věnovat
tomu, co nás těší. Zúčastňujme se na-
šich akcí, pomáhejme si a radujme se
z každého dne.

Jistě. Při sledování zpráv nás někdy
optimismus opouští. Nevyzpytatelný
svět okolo nás děsí.Válčí se v mnoha ze-

mích a mnohdy nám uniká proč. Neví-
me, na kterou stranu se přidat. Nyní se
nás nejvíce dotýká občanská válka na
Ukrajině. Hrozí další válka? A tak při po-
hledu na naše prvňáčky, druháky…,
prostě naše děti, jak 1. září nastupovaly
do školy nebo do života, mnohého na-
padlo: “Co je čeká? Jaké mládí budou
mít? Jaký život?” Pak si ovšem všichni
dospělí musíme říci, že to záleží hlavně
na nás, co dětem připravíme, jak se za-
chováme, jak se zorientujeme v té zápla-
vě protichůdných informací, které den-
ně dostáváme, abychom nenahrávali
silám, které si přejí válčit a nevystavili
tak svoje potomky nebezpečí války. Jaké
postoje zaujmeme a dáme je jasně naje-
vo nejen v blížících se komunálních vol-
bách a volbách do senátu. Děti jsou kvě-
ty našeho života, jsou naší radostí
i nadějí, ale hlavně, jsou strašně bez-
branné. My, kteří jsme prožili život
v míru, musíme ho dopřát i našim dě-
tem. Není nic smutnějšího na světě, než
bolest, utrpení a smrt nevinných dětí.

A tak pár rad nakonec. Už staří Říma-
né měli s politikou i válkami svoje zku-
šenosti. Věděli, že ve válkách první pro-
hrává “pravda”. Každá z bojujících stran
tu svoji vydává za jedinou správnou.

Zkušenosti starých Římanů s manipulo-
váním veřejného mínění jsou i pro
dnešní dobu nenahraditelné. Ne náho-
dou byli tvůrci římského práva, které se
dodnes na právnických fakultách vyu-
čuje. „Cui bono?“ „V čí prospěch?“ ptali
se, když si chtěli udělat jasno. Ptejme se
také, co je příčinou a co je důsledkem?
Jak to začalo a proč? V čí prospěch se to
či ono stalo, či se děje. Komu to co vyne-
se? Tak jako v právu platí: „Slyšme obě
strany!“ Rozsudek vynášejme, až máme
důkazy. Nesmí nám být ovšem zatajo-
vány. Pak budeme na té správné straně,
na straně pravdy, protože obyčejní lidé
volí vždy mír pro sebe i svoje potomky.
Volí život !                                     Vaše redakce.

1.10. Den pro seniory v ZOO - 9.00-15.00 hodin, U Zoologické zahrady
46, vstupné 10 Kč.

5.10. Svátek seniorů - 14.00-17.00 hodin, náměstí Svobody (více v minu-
lém čísle BS).

7.10. Prevence úrazů seniorů - 14.30-16.00 hodin, seminář Křenová 39.

9.10. Exkurze do Moravské zemské knihovny, od 16.00 hodin
(sraz v 15.50 před knihovnou, Kounicova 65a).
Je nutné si zajistit rezervaci na tel: 728 740 449 nebo
na info@zeny50.cz.

11.10. Revmaden na náměstí Svobody. Od 10.00 do 18.00 hodin zde
budou bezplatné prohlídky pro seniory trpící bolestmi kloubů.
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MIMOŘÁDNÝ ZÁJEZD DO SÍDLA POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČR
Začátkem dubna letošního roku požá-

dala předsedkyně městské organizace
Svazu důchodců České republiky v Brně
Mgr. Alena Kudličková písemně pana Bo-
huslava Sobotku, předsedu vlády, o mož-
nost zorganizovat poznávací zájezd do
sídla Poslanecké sněmovny Parlamentu
ČR. Do čtrnácti dnů přišlo písemné po-
zvání předsedy vlády k návštěvě důchod-
ců z Brna do sídla Sněmovny v Praze.
 Zájezd se uskutečnil 29. července 2014
a zúčastnili se ho aktivní senioři ze všech
klubů důchodců v Brně. Cestou autobu-
sem byli účastníci zájezdu informováni
naší předsedkyní o průběhu návštěvy Pra-
hy a připravovaných akcích v červenci,
srpnu a září 2014.

Sídlo Sněmovny se nachází na levém
břehu Vltavy na Malé Straně v posledním
úseku tzv. Královské cesty. Tento úsek za-
číná na Karlově mostě a pokračuje až
k Pražskému hradu. Vezmeme-li v úvahu
rostoucí význam Malé Strany v době roz-
voje obchodu, výstavby měšťanských
a šlechtických sídel podél Královské cesty
již v polovině 12. stol., musíme konstato-
vat, že se Malá Strana stala kulturním
a společenským centrem hospodářsky sil-
ného Království českého. Docházelo k vý-
stavbě reprezentačních paláců jižního
typu ovlivněných italskou renezancí. Do
této doby spadá i přestavba paláců, zaklá-
dání zahrad a doplnění interiérů v rene-
zančním a posléze i barokním slohu. Na
Malé Straně patřily k nejvýznamnějším
palác Smiřických, Šternberský a Thunov-
ský palác, kde také proběhly nejrozsáhlej-
ší restaurátorské práce. Tyto byly dány
k dispozici Sněmovně a k administrativ-
ním účelům dále domy v Tomášské a Sně-
movní ulici.

Obnovené a restaurované exteriéry
budov, které slouží Sněmovně, jsme
mohli obdivovat hned po příjezdu do
Sněmovní ulice, odkud nás průvodce za-
vedl na Malostranské náměstí do Infor-
mačního střediska Parlamentu ČR, kde
nám byl promítnut dokumentární sní-
mek „Historie českého parlamentaris-
mu“, a kde nám naše průvodkyně paní
Mikulcová předala informační materiály
k vývoji ústavního systému ČR a drobné
dárky. Poté nás převedla před hlavní
vchod do budovy Sněmovny, zdobené
krásným kamenným portálem. Po bez-
pečnostní prohlídce jsme se přesunuli do
pracovních a reprezentačních sálů, salo-
nů, výstavních místností s mapami hlav-
ního města Prahy a portréty významných
osobností českých dějin, včetně předse-
dů Sněmovny. Podél chodeb se nacháze-
ly pracovny asistentů a tajemníků poslan-
ců, v 1. patře pracovny poslanců podle
jednotlivých politických stran, salónky
sloužící k práci jednotlivých klubů a vý-
borů. Protože Sněmovna nezasedala, po-
tkávali jsme poslance jen sporadicky. Ve-
lice působivý byl výhled přes zasklený
prostor s fontánou, dobovými obrazy a
velkým křišťálovým lustrem do reprezen-
tačních salonů určených pro zahraniční
hosty a čelné představitele státu.

Dech beroucí byly mimo jiné i stropy
ve všech patrech zdobené ornamenty,
štukované a pozlacené. Nesmazatelně se
nám vryly do paměti velké nástěnné go-
belíny, umístěné ve větších sálech. Jedna-
lo se o náš státní znak, o postavu Karla IV.
se zakládající listinou Univerzity Karlovy
a názvy českých, moravských a slezských
měst nebo gobelín s motivy historických
památek Prahy. Náš obdiv patřil i umělec-
ky zpracovanému logu Sněmovny od aka-
demického malíře Oldřicha Kulhánka.
S úžasem jsme sledovali nádherné křišťá-
lové lustry salonů a klubů a především přes
celou šíři sálu zářící originální křišťálový

most se žárovkami ve tvaru krápníků.
Z výkladu průvodkyně nás zaujaly infor-
mace o tzv. Šlechtickém divadle ve vel-
kém sále Thunovského paláce, které však
nebylo obnoveno. Podobně nám nebylo
známo, že se zde scházeli členové Králov-
ské společnosti nauk.

Na závěr jsme si prohlédli jednací sál Sně-
movny. Průvodkyně nám z galerie ukázala,
kde sedává předsednictvo, kde členové vlády,
případně prezident, či významný zahraniční
host. Měli jsme možnost vidět i pracovní stoly
zapisovatelů, umístění kamer a sčítací zaříze-
ní pro hlasování poslanců. Živě jsme diskuto-
vali s průvodkyní zejména o místech, kde po-
slanci jednali dříve (Rudolfinum, Vladislavský
sál Pražského hradu, bývalá budova Federál-
ního shromáždění). Ze současnosti nás zají-
maly příchody a odchody poslanců a odklady
hlasování či protesty poslaneckých klubů
k projednávaným zákonům.

Odjížděli jsme plni dojmů a nových
informací, ohromeni dokonalostí, pro-
storovou nádherou, vznešeností a repre-
zentativností sálů, salónků, kabinetů, pra-
covního i administrativního zázemí
Sněmovny. Škoda, že nelze více a častěji
zpřístupnit tyto prostory veřejnosti. Na
zpáteční cestě jsme poobědvali ve Vel-
kých Popovicích. Neopomenuli jsme
ochutnat i jejich proslulé pivo – Velkopo-
povický kozel.

Jak jsme se blížili k Brnu, unaveni z če-
kání v dlouhé koloně na dálnici, ale přesto
pod vlivem neobyčejných zážitků, mno-
hému z nás se nabízela otázka: „Zachova-
jí si naši zvolení poslanci, pracující a po-
hybující se ve výjimečném prostředí
malostranských paláců, lidskou tvář,
zdravý selský rozum, sociální spravedl-
nost a pokoru při schvalování zákonů ve
prospěch občanů a seniorů zvláště?“

Jana Vrabcová
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RADNICE MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-STŘED
VĚNUJE SENIORŮM VELKOU PÉČI

Sociální služby, klubové posezení, kulturní pořa-
dy, výtvarné, pohybové a jazykové kurzy, ale
i možnost přímého zapojení do činnosti samosprá-
vy nebo pravidelná informovanost o bezpečnost-
ních rizicích. To vše přináší seniorům radnice měst-
ské části Brno-střed.

Pečovatelská služba městské části Brno-střed je
tradiční sociální službou. Poskytuje ambulantní nebo
terénní službu seniorům a občanům se zdravotním
postižením. Mezi ambulantní služby patří střediska
osobní hygieny, centrum denních služeb, provoz
prádelen pečovatelské služby a domy s pečovatel-
skou službou. Mezi terénní služby patří rozvoz obě-
dů a péče v domácnostech uživatelů.

Městská část Brno-střed také spravuje 2 kluby
seniorů – na ulicích Křenová a Václavská. Klub se-

niorů Křenová 39 se nachází v areálu domu s pečo-
vatelskou službou. V klubu je možné se sejít k přá-
telskému posezení se zpěvem, tancem, ale i ke ka-
retním a jiným společenským hrám. Návštěvníci zde
pořádají oslavy svých životních jubileí, posezení
u příležitosti vánočních nebo velikonočních svátků
či zájezdy. Klub seniorů na ul. Václavská 3 najdete
v lokalitě dobře dostupné prostředky MHD v cen-
tru města Brna. V rámci klubu jsou organizovány
výlety, zájezdy, společná setkání, zdravotní tělocvik,
příležitostně i vystoupení dětí z MŠ.

Radnicí zřizované kulturní a vzdělávací středisko
pořádá ve Společenském centru na Dominikánské
2 mnoho kulturních pořadů pro seniory. Jde o Po-
sezení u cimbálu se sólisty BROLNu a primášem
Františkem Černým, přednášky s tématy jako jsou
brněnské zajímavosti, historie, volný čas a zdravý
životní styl či bezpečnost, cyklus koncertů Filharmo-
nie Brno seniorům a cyklus vystoupení s operními
a operetními melodiemi Mladí seniorům. Senioři též
mohou navštěvovat výtvarné, pohybové a jazykové
kurzy, které pořádá radniční Centrum volného času
Botanka na Botanické 13.

Radnice městské části Brno-střed také zahájila
spolupráci se Svazem důchodců ČR Brno. Bylo
tak například dohodnuto, že svaz důchodců no-
minuje své kandidáty do komisí Rady městské

části Brno-střed, jichž se budou účastnit s hlasem
poradním. Stejně tak bude svaz spolupracovat
na jednotlivých projektech radnice, jako je seni-
orský web či série přednášek pro seniory v ob-
lasti prevence kriminality.

Vítaným zdrojem cenných informací, ale
i poutavého čtení je pro naše starší spoluobčany
Zpravodaj městské části Brno-střed. Ten vychází
jedenkrát měsíčně a je distribuován do všech ob-
čanských schránek na území městské části. Navíc
je k dispozici ve stojanech na 30 místech na úze-
mí Brna-střed.

Informace o činnosti Odboru sociálního
a zdravotního ÚMČ Brno-střed i o dalších aktivi-
tách určených seniorům je možné získat v Infor-
mačním centru radnice Brno-střed na Zelném trhu
14 (otevírací doba je od pondělí do pátku 7.00–
19.00 hod., v sobotu 7.00–17.00 hod. a v neděli
7.00–12.00 hod.), případně na webových strán-
kách radnice www.stred.brno.cz. K dispozici je
také bezplatná informační telefonní linka 800 100
862. Nabídka kulturních a volnočasových akcí
a aktivit je též zveřejněna na webových stránkách
kulturního a vzdělávacího střediska radnice
www.trikohouti.cz.

Mgr. Libor ŠťástkaMgr. Libor ŠťástkaMgr. Libor ŠťástkaMgr. Libor ŠťástkaMgr. Libor Šťástka
starosta městské části Brno-střed
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Rozhovor s primátorem města Brna Romanem Onderkou
OPRAVDOVÉ MLÁDÍ LZE NABÝT JEN S LETY…

SENIOŘI SI ZASLOUŽÍ NAŠI ÚCTU

Demografické stárnutí populace je skutečnost,
s níž se musí vyrovnávat nejen Česká republika,
ale všechny vyspělé státy na celém světě. Také
v Brně s téměř čtyřmi sty tisíci obyvatel jich téměř
čtvrtinu tvoří lidé ve věku nad šedesát let a do
budoucna lze předpokládat ještě prohloubení
demografického stárnutí Brňanů. Zeptali jsme se
primátora města Brna Romana Onderky, jak se
Brno stará o to, aby se zde jeho starším obyvate-
lům dobře žilo.

Nedávno rada města Brna schválila Plán aktiv-
ního stárnutí ve městě Brně. Co je cílem tohoto
projektu?

Cílem Plánu je prostřednictvím systematických
kroků vytvořit podmínky pro zdravé a aktivní stár-
nutí, s přihlédnutím k potřebám brněnských seni-
orů. V jeho rámci pak Odbor zdraví MMB jako
zastřešující organizace nabízí seniorům možnosti

společenského i sportovního vyžití a informuje je
o zdravém životním stylu. Spolupracuje přitom
s organizacemi, které sdružují seniory, i organiza-
cemi, které připravují programy pro aktivní a zdra-
vý život (nejen) seniorů. Připomněl bych napří-
klad činnost Senior pointů, program prevence
kriminality, který připravuje městská policie v rám-
ci Senior akademie, či Brněnské dny pro seniory,
které se uskuteční během září a října. A to je jen
malý výčet toho, co se ve městě seniorům nabízí.

Velmi zranitelní jsou senioři v oblasti bydlení.
Týká se to především jejich zdravotních a finanč-
ních možností. Snaží se jim město vycházet
vstříc?

Město například disponuje byty zvláštního
určení, k nimž patří byty s pečovatelskou službou
a bezbariérové byty. Je možné o ně zažádat na
Bytovém odboru MMB. Jejich kapacita však
zdaleka nestačí, proto se snažíme pro seniory sta-
vět i byty nové.

Příští rok začneme budovat v prázdném areá-
lu ve Vojtově ulici dva bytové domy. Do jedno-
ho z nich se přestěhuje sídlo Pečovatelské služby
Brna-středu a vznikne tam také čtyřicet tři bytů pro
důchodce. Vzhledem k tomu, že v druhém
domě bude postaveno sedmdesát tři tzv. starto-
vacích bytů pro mladé rodiny a areál doplní také
kavárna, park s fontánou a cvičebními stroji pro
důchodce nebo pobočka Knihovny Jiřího Mahe-
na, vznikne velice příjemné prostředí umožňující

harmonické soužití starší a mladší generace. Vě-
řím, že náklady, které představují asi čtvrt miliardy
korun, se tak Brnu vyplatí.

Zmínil jste soužití starší a mladší generace, kte-
ré dnes není úplně ideální. Vy jste ještě relativně
mladý, inspirují vás senioři v něčem?

Inspirují mě v mnohém. Nedávno jsem „una-
vený prací i životem“ viděl dokument Sedm svě-
tel o ženách, které přežily holocaust. Jedna
z nich, významná klavíristka Alice Herzová Som-
merová, která zemřela loni ve 110 letech, tam pro-
hlásila, že život je krásný. Tato věta z úst stopěti-
leté dámy, tolik jí tehdy bylo, mně doslova vrátila
chuť do života. Inspirují mě samozřejmě i senioři
vědci, umělci, ekonomové, sportovci, jimž kaž-
doročně uděluji Ceny města Brna, obohacuje mě
setkávání s panem generálem Bočkem, který se
stále neúnavně podílí na životě města, a velmi
poučné a inspirativní pro mě bylo například také
nedávné setkání s pamětníky bombardování Brna.
A tak bych mohl pokračovat ještě dlouho.

Chtěl byste i vy na závěr brněnské seniory
povzbudit?

Jean Cocteau kdysi prohlásil, že opravdové
mládí je vlastnost, kterou lze nabýt jen s lety.
Všem brněnským seniorům přeji, aby jim jejich
město poskytlo takové zázemí, v němž jim dlou-
ho vydrží duševní a fyzická svěžest i radost ze
života, kterou pak také předají nám ostatním, kdo
k “opravdovému mládí” teprve rosteme.

Tak, jak ubíhá život, v různých životních etapách
člověk různě pohlíží na to, co je pro něj důležité.
Sama se již seniorskému věku pomalu, ale jistě blí-
žím, jsem už babička, mám dvě malá vnoučátka.
Jsem přesvědčená, že v Brně se může dobře byd-
let nejen mladým nebo ekonomicky činným lidem,
ale i seniorům. Za celoživotní práci si zaslouží naši
úctu a ohled na to, že život v rušném městě jim
někdy přináší obtíže, které si mladší a zdraví lidé ani
neuvědomují. Mnoho seniorů navíc stále pracuje,
věnuje se nejen vnoučatům, ale například vědě, kul-
tuře, sportu a aktivně pomáhá druhým. Na pravidel-
ných setkáních se seniory jubilanty, které naše měst-

ská část Nový Lískovec pořádá, jsem vždycky znovu
překvapená, jak pozitivní a optimistický pohled na
svět mají lidé, kteří často podle jejich vlastního vyprá-
vění neměli vůbec lehký život.

Z našich plánů by mohli senioři ocenit hlavně
návrh na snížení ceny předplatní jízdenky MHD na
polovinu. To by pro seniory od důchodového věku
znamenalo, že budou mít celoroční šalinkartu za
1250 korun. Tedy méně než 4 koruny na den.
Taková jízdenka se vyplatí i těm, kteří nepotřebují
jezdit denně, ale jenom občas k cestě k lékaři nebo
za vnoučaty. Pak samozřejmě odpadá problém s hle-
dáním automatu na lístek, sháněním drobných
a podobně. Inspirovali jsme se ve Vídni, kde tímto
opatřením čelí plíživému snižování počtu cestujících
v MHD. I tam se ukazuje, že levnější jízdné naopak
přiláká nové cestující, takže propad tržeb není tak
hrozivý, jak by se na první pohled zdálo. V roce
2007 zelení v radě města podpořili návrh sociální
demokracie na MHD zdarma pro seniory nad 70
let a na náš návrh jezdí dnes zdarma doprovod dětí
do tří let věku. Fungující veřejná doprava je totiž
jediná šance, jak zabránit tomu, aby se Brno postup-
ně úplně ucpalo auty a vzduch se stal zcela nedý-
chatelným. Samozřejmostí je pořizování nízkopod-
lažních autobusů, trolejbusů a tramvají.

Chceme více podpořit aktivity seniorů a jejich
sdružení zavedením samostatné grantové výzvy pro
volnočasové aktivity seniorů. Dosud totiž musely
seniorské organizace soutěžit s mnoha dalšími v ob-
lasti kultury a často neuspěly. Granty zaměřené pří-
mo na aktivity seniorů by tuto šanci výrazně zvýšily.

Budeme podporovat nájemní bydlení i výstavbu
rodinných domů na území města Brna, ale v žádném
případě ne na úkor fungujících zahrádkářských kolonií.
Vnímáme jejich význam pro individuální rekreaci a pro
klima ve městě. Naopak, pronájem městských pozem-
ků pro zahrádky dokonce může dočasně kultivovat
a oživit i ta místa, která budou zastavěna někdy v daleké
budoucnosti a dnes jsou zarostlá plevelem.

V našem volebním programu je kladen velký důraz
na zlepšení čistoty města. Ovzduší je znečištěno nejen
dopravou, ale i tím, že se ve městě málo uklízí. Pro
úklid, třeba listí, se stále používají fukary, které jemný
prach rozvíří. Proto jsme do Nového Lískovce koupili
první komunální vysavač s filtrem jemného prachu
v Brně. Když se osvědčí, mohou takové zařízení pořídit
i další organizace, jako veřejná zeleň města Brna nebo
městské části. Z rozpočtu města bychom jim na to při-
spěli.                                                Jana Drápalová,Jana Drápalová,Jana Drápalová,Jana Drápalová,Jana Drápalová,

starostka MČ Brno-Nový Lískovec,
jednička na kandidátce Strany zelených
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PRO SPOLEČNOST SOCIÁLNĚ
ODPOVĚDNOU A SOLIDÁRNÍ

SDÍLENÉ BYDLENÍ SENIORŮ
SE PŘIPRAVUJE TAKÉ V BRNĚ

Nedávno se Česká televize v poměrně obsáh-
lé reportáži věnovala projektu sdíleného bydlení
seniorů. Ukázalo se, že v realizaci pilotního projek-
tu této alternativy seniorského bydlení jsme u nás v

Brně nejdál. Nejde přitom o žádný nereálný expe-
riment, např. ve Vídni již dlouho fungují tzv. byto-
vá společenství seniorů.

Ve speciálně upravených bezbariérových
bytech bydlí senioři ve třech až osmi samostat-
ných pokojích, vybavených vlastním nábytkem
a ledničkou, k dispozici mají toalety, bezbariéro-
vou koupelnu, společnou kuchyni s jídelnou
a obývací prostor. Takový způsob bydlení je při-
tom ve srovnání s rezidenčním pro seniora mno-
hem levnější, navíc není vystaven samotě a ohro-
žení v případě situace vyžadující pomoc druhých.
Klienti si navzájem pomáhají, společně navštěvu-
jí různé kulturní akce apod. Dostupnost služeb
sociální a zdravotní péče je přitom srovnatelná
jako v domech s pečovatelskou službou. Je zřej-

mé, že sdílené bydlení není vhodné pro každého
seniora, klient musí mít o tento způsob bydlení
zájem a také jeho povahové vlastnosti musí sou-
znít s kolektivním duchem bydlení.

V příštím roce budou pro potřeby sdíleného
bydlení adaptovány volné prostory v prvním pa-
tře domu na Zámečnické ulici v Brně. První klien-
ti by se tak sem mohli nastěhovat již na přelomu
roku 2015 a 2016, přičemž provozovatelem to-
hoto komunitního bytu bude městská příspěvko-
vá organizace Centrum sociálních služeb. Zkuše-
nosti z tohoto pilotního projektu pak rozhodnou,
zda a v jakém rozsahu tento typ bydlení doplní
nabídku města Brna v péči o seniory.

Ing. Oliver Pospíšil,Ing. Oliver Pospíšil,Ing. Oliver Pospíšil,Ing. Oliver Pospíšil,Ing. Oliver Pospíšil,
náměstek primátora města Brna

Vážení čtěnáři, dovolte mi, abych se vám
představila.

Narodila jsem se v roce 1955 a až do současnosti
trvale žiji ve městě Brně. Po absolvování základní
školy jsem studovala na gymnáziu na Křenové. Bě-
hem tohoto studia jsem zvažovala, zda si nezvolím
jako celoživotní povolání hudební obor. Nakonec
jsem se rozhodla pro studium na brněnské právnické
fakultě. Jsem ráda, že jako výsledek desetiletého hraní

na housle mi zůstal celoživotní krásný vztah ke klasické
i lidové hudbě. Od roku 1980 po obhájení doktorátu
práv jsem byla zaměstnána na Masarykově univerzi-
tě v Brně, nejprve jako odborná asistentka na práv-
nické fakultě, od roku 1985 do počátku roku 1990 jako
administrativní pracovnice. Po roční přestávce jsem
od roku 1991 opět v trvalém pracovním poměru na
Masarykově univerzitě se zařazením v kategorii neu-
čitelský pracovník.

Od roku 2002 jsem členkou Zastupitelstva města
Brna. Ve dvou posledních volebních obdobích, tedy
2006–2010 a 2010–2014, jsem byla zvolena do funk-
ce předsedkyně kontrolního výboru ZMB. Pro vý-
kon této funkce jsem byla mým zaměstnavatelem
dočasně uvolněna. V roce 2012 jsem byla zvolena
do Zastupitelstva Jihomoravského kraje, kde jsem
dostala možnost působit v komisi pro kulturu a pa-
mátkovou péči jako její předsedkyně. Práce v této
komisi mě velmi těší a umožňuje mi spolupracovat na
realizaci takových záměrů, jako je výstavba nového

koncertního sálu v Brně nebo dobudování Archeo-
parku Mikulčice.

Práce v samosprávě včetně vedení kontrolního
výboru mi přinesla velké množství zkušeností a po-
znatků o problémech, které ovlivňují život obyvatel
našeho města a kraje. Uvědomila jsem si, že v dalším
období bude nutné se ve všech volených orgánech
v našem státě věnovat zlepšování situace v sociální
oblasti a zejména řešení nezaměstnanosti.

 Pro volby v roce 2014 jsem si proto zvolila heslo
„Pro společnost sociálně odpovědnou a solidár-„Pro společnost sociálně odpovědnou a solidár-„Pro společnost sociálně odpovědnou a solidár-„Pro společnost sociálně odpovědnou a solidár-„Pro společnost sociálně odpovědnou a solidár-
ní“. ní“. ní“. ní“. ní“. Ve volebním obvodu č. 60 Brno-město jsem
kandidátkou KSČM do Senátu a vedoucí kandidát-
kou do Zastupitelstva města Brna.

Závěrem bych Vás chtěla srdečně pozvat
na SETKÁNÍ S VOLIČI,SETKÁNÍ S VOLIČI,SETKÁNÍ S VOLIČI,SETKÁNÍ S VOLIČI,SETKÁNÍ S VOLIČI, které se uskuteční
8. října od 16 do 17 hodin v Brně na Moravském
náměstí před Místodržitelským palácem (u kina
Scala).                       JUDr. Helena Sýkorová,                      JUDr. Helena Sýkorová,                      JUDr. Helena Sýkorová,                      JUDr. Helena Sýkorová,                      JUDr. Helena Sýkorová,

zastupitelka MB za KSČM

POJĎME VŠICHNI K VOLBÁM
části nebo volební komisi. Členové vo-
lební komise ho navštíví s přenosnou ur-
nou.

POZOR PŘI ÚPRAVĚ HLASOVA-
CÍCH LÍSTKŮ! Obdržíme dva hlasovací
lístky – pro volby do Zastupitelstva města
Brna a pro volby do zastupitelstva měst-
ské části, v níž máme trvalé bydliště.

V obou případech na nich budou uve-
deny všechny kandidující strany nebo
hnutí. Vyhledáme na obou hlasovacích
lístcích námi vybranou stranu a ve čtve-
rečku v záhlaví sloupce ji označíme kříž-
kem – tím dáme svůj hlas všem jejím kan-
didátům. NELZE křížkem označit další

kandidující stranu nebo kandidátku „své
strany“ vystřihnout z hlasovacího lístku –
hlas by byl neplatný. Je možné uplatnit i pre-
ferenční hlasy, ovšem bedlivě hlídat a ne-
překročit jejich počet. Na rozdíl od sněmov-
ních nebo evropských voleb nelze volit na
voličský průkaz mimo trvalé bydliště. Vo-
lič, který dosáhl 18 let v době od eurovoleb,
by se měl přesvědčit na úřadě městské části,
zda je zapsán v seznamu voličů a oznámit
tuto skutečnost okrskové volební komisi při
volbách.

Ve volebním obvodu č. 60 Brno-měs-
to (je tvořený městskými částmi Brno-Ža-

V pátek dne 10. října 2014 od 14.00 do
22.00 hodin a v sobotu 11. října 2014 od
8.00 do 14.00 hodin v obvyklých voleb-
ních místnostech.

Voličem je každý občan, kterému je 11.
října 2014 nejméně 18 let, přijde do voleb-
ní místnosti s platným občanským průka-
zem nebo s platným cestovním pasem,
zajde povinně za plentu k úpravě hlasova-
cích lístků, vsune je do úřední obálky
a vhodí ji před zraky členů okrskové voleb-
ní komise do urny. Ze zdravotních nebo
jiných závažných důvodů může volič
požádat (nejlépe písemně) o volbu
mimo volební místnost úřad městské (Dokončení na straně 6)
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VŠECHNY SVÉ OPERACE DOTÁHNU
VŽDY DO KONCE

Když jsem byl před šesti lety poprvé zvolen
senátorem za Brno, vládl republice Mirek Topo-
lánek a ve zdravotnictví Julínek se Šnajdrem prá-
vě zaváděli asociální zdravotnické poplatky. Lé-
kařská péče se začala dělit na standard
a nadstandard, přičemž hrozilo, že placená bude
většina běžných zdravotnických úkonů. Po zdra-
votnictví se zkrátka chtělo, aby neléčilo, ale pře-
devším vydělávalo; a to byl také důvod, proč

jsem se rozhodl angažovat v politice. Bylo logic-
ké, že jako lékař, který celý svůj život pomáhá
pacientům, všechny své síly věnuji na zlepšení
kondice českého a brněnského zdravotnictví. Ve
Výboru pro zdravotnictví a sociální politiku Se-
nátu ČR jsem se snažil především navrhovat
a poctivě vylepšovat všechny zákony týkající se
zdravotnictví a sociální péče. Za svoje hlavní
úspěchy považuji:
� Podpis ústavní stížnosti proti amnestii Václa-

va Klause.
�Hlasování proti přijetí zákona o majetkovém

vyrovnání s církvemi.
� Podpora boje proti hazardu, snaha o prosa-

zení jeho úplného zákazu.
� Intenzivní pomoc rodinám s dětmi, seniorům

či zdravotně postiženým ve městě Brně.
�Vybudování Památníku československým let-

cům II. světové války na letišti v Brně.

Do Senátu kandiduji s jasnou vizí a cílem. Po-
kud mi v nadcházejících volbách dáte svůj hlas,
budu moct dále poctivě pracovat a prosazovat
programové priority, které občany Brna nejvíce
trápí. Mezi ně patří:
Péče o mladé, seniory a handicapované.Péče o mladé, seniory a handicapované.Péče o mladé, seniory a handicapované.Péče o mladé, seniory a handicapované.Péče o mladé, seniory a handicapované.
Zdravotnictví:Zdravotnictví:Zdravotnictví:Zdravotnictví:Zdravotnictví:
� vytvoření sítě neziskových nemocnic,
� podpora vzdělávání mladých lékařů, aby ne-
odcházeli do zahraničí,
� důslednost při konkurzech na místa ředitelů
nemocnic řízených MZ ČR.
Řešení rasové a náboženské nesnášenlivosti –Řešení rasové a náboženské nesnášenlivosti –Řešení rasové a náboženské nesnášenlivosti –Řešení rasové a náboženské nesnášenlivosti –Řešení rasové a náboženské nesnášenlivosti –
– stejný metr pro všechny!– stejný metr pro všechny!– stejný metr pro všechny!– stejný metr pro všechny!– stejný metr pro všechny!
Zvýšení bezpečnosti – posílení policie i ar-Zvýšení bezpečnosti – posílení policie i ar-Zvýšení bezpečnosti – posílení policie i ar-Zvýšení bezpečnosti – posílení policie i ar-Zvýšení bezpečnosti – posílení policie i ar-
mády.mády.mády.mády.mády.

Prof. MUDr. Miloš Janeček, CSc.,Prof. MUDr. Miloš Janeček, CSc.,Prof. MUDr. Miloš Janeček, CSc.,Prof. MUDr. Miloš Janeček, CSc.,Prof. MUDr. Miloš Janeček, CSc.,
Lékař – senátor – zachránce Úrazové

nemocnice - Váš kandidát do Senátu.Váš kandidát do Senátu.Váš kandidát do Senátu.Váš kandidát do Senátu.Váš kandidát do Senátu.

bovřesky, Jundrov, Komín, Královo Pole,
Řečkovice, Medlánky, Ivanovice, Jehnice,
Ořešín, Útěchov, Brno-sever) budou
i volby do Senátu Parlamentu ČR. Každý
kandidát má svůj hlasovací lístek a volič

do úřední obálky vloží pouze jediný lístek
pro kandidáta, kterého volí.

Pokud žádný z kandidátů nezíská
v 1. kole nadpoloviční většinu hlasů,
koná se 17. října 2014 od 14.00 do 22.00
hodin a 18. října 2014 od 8.00 do 14.00
hodin 2. kolo voleb, v němž kandidují

pouze ti dva kandidáti, kteří se v 1. kole
umístili na prvních dvou místech. Jejich
hlasovací lístky obdrží volič ve volební
místnosti.

POJĎME VŠICHNI K VOLBÁM,
SKUTEČNĚ VŠICHNI!

Redakce

(Dokončení ze strany 5)
POJĎME VŠICHNI K VOLBÁM!
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PĚKNÉ, PŘÁTELSKÉ ROZLOUČENÍ S LÉTEM
Očekávané čtvrteční odpoledne 14.

srpna bylo přesně takové, jaké jsme si
představovali na předcházejícím opé-
kání špekáčků. To probíhalo za vyso-
kých teplot, přáním nás, starších, bylo
jejich snížení, tentokrát vyšlo i to, pro-
stě „vyšlo vše“. Srpnové odpoledne
probíhalo však nejen za příznivého
počasí, návštěvníci si pochutnávali na
těch nejkvalitnějších špekáčcích, vy-

NE! PROTIRUSKÝM SANKCÍM
Proč NE! protiruským sankcím?

Protože jsou zbytečné, zlovolné
a poškozují nás. Protože každé sank-
ce jsou špatné a jsou výsledkem se-
lhání. Protože místo svobody, disku-
ze, porozumění a spolupráce
zavádějí politiku totality a konfliktu.

Tato země má 750 tisíc nezaměst-
naných a i když na politiku zaměst-
nanosti vydává miliardy, nezaměst-
nanost se nedaří snižovat tak, jak by
bylo potřeba, jestli vůbec. A teď mají
k lidem, kteří v Česku těžce hledají
práci, najedou přibýt další tisíce ne-
zaměstnaných jen proto, že se naši
dnešní „spojenci“ rozhodli mistro-
vat Rusko?

Je tragické vidět vypasené politiky
se statisícovými příjmy z našich
daní, jak mluví o svobodě a zároveň
horují pro totalitní sankce, které nás
všechny ve jménu jejich svobody
mají poškodit.

Tito politici, naprosto odtržení od
reality, ze svých hradů a zámků ig-
norují zájmy těch, kteří je zvolili
a kterým slíbili, že je budou poctivě
zastupovat. Jak se podívají do očí
nezaměstnaným dělníkům v továr-
nách, které přicházejí o rozpracova-
né i budoucí zakázky a trhy i země-
dělcům a zpracovatelům s produkcí,
kterou už neprodají ani teď ani v bu-

doucnu? První kamiony se už začaly
vracet od hranic…

Ano, ti budoucí další nezaměst-
naní mají také svobodu – jenomže
hodně jiného druhu, páni politici!
Na rozdíl od vás mají svobodu se
rozhodnout, jestli z podpory v neza-
městnanosti zaplatí dětem svačinu,
kroužek nebo výlet nebo si v zimě
zatopí…

Proto je potěšitelné vidět, že exis-
tují i takoví politici, kteří si zachova-
li zdravý rozum, nepodléhají proti-
ruské hysterii a brání se vnucenému
poškozování českého hospodářství.
Je ovšem méně potěšitelné, že jejich
racionální a správná stanoviska ne-
jsou dostatečně podporována veřej-
nými sdělovacími prostředky, které
neplní svoje poslání objektivně in-
formovat a kde jednostranně dostá-
vají daleko větší prostor nezodpo-
vědní štváči a žvanilové. Přitom
třeba v Německu je odpor proti
sankcím daleko větší a hlavně víc
medializován než v Česku a dokon-
ce z USA se ozývají realisté odmítají-
cí primitivní a kontraproduktivní
politiku klacku a biče.

A bič sankcí se již stačil změnit
v bumerang i u těch největších ev-
ropských propagátorů – Poláků –
– a jejich první obětí na oltáři kon-

frontace se stala jejich jablka. Ne-
přátelům na východ je už neprodají
a na západ jim to jejich spojenci taky
neumožní…

Je primitivní strašit Ruskem, je
hloupé se třepat strachy a vykládat,
že „když nic neuděláme, tak nás Pu-
tin taky zabere“. Proč by to dělal?
Když to neudělal v době, kdy Česko-
slovensko bylo státem s miliardový-
mi aktivy, vyrovnanou platební bi-
lancí a Sovětský svaz Československu
dlužil pěkných pár desítek miliard
(kampak se ty pohledávky asi podě-
ly?), určitě to neudělá teď, kdy Česko
už 20 let „hospodaří“ se stabilními
stamiliardovými ročními deficity a je
zadlužené tak, že to ani naši vnuci
nesplatí. Byl by blázen sápat se po
prázdném pytli…

Lidé, až půjdeme volit, přemýšlej-
me důkladně, komu dáme svůj hlas!
Jsme Češi, Moravané a Slezané, naše
země, minulost, přítomnost a bu-
doucnost je zde, nikde jinde. Volme
jen takové politiky, kteří to respektu-
jí, nevolme hlásné trouby cizáckých
a protinárodních zájmů, nevolme
štváče, kterým se stýská po studené
válce a železné oponě. Zatím ještě
máme svobodu, tak si jí važme
a podle toho jednejme!

Milan Hemzal

chlazeném pivečku i několika dalších
drobných pochutinách.

Toto příjemné odpoledne se opět
neobešlo bez kvalitní, profesionálně
provedené muziky – obstaral jundrov-
ský kapelník pan Vyzina, který má ob-
rovský talent vyprovokovat i seniory k
bujarému křepčení. Příjemným pře-
kvapením pro nás byl příchod několi-
ka členů brněnského Magistrátu.

Mezinárodní sportovní hry důchodců České republiky a Slovenské republiky
Ve dnech 23. až 26. 8. 2014 se uskutečnily v Mostě 1. Mezi-

národní sportovní hry důchodců České republiky a Slovenské re-
publiky. Bylo účastno 12 družstev, z toho 6 ze Slovenska a 6 z
Česka. Jihomoravský kra j  z ískal  v různých sportovních soutě-Jihomoravský kra j  z ískal  v různých sportovních soutě-Jihomoravský kra j  z ískal  v různých sportovních soutě-Jihomoravský kra j  z ískal  v různých sportovních soutě-Jihomoravský kra j  z ískal  v různých sportovních soutě-
žích 10 medail í, a to 2 zlaté, 5 stř íbrných a 3 bronzové medai-žích 10 medail í, a to 2 zlaté, 5 stř íbrných a 3 bronzové medai-žích 10 medail í, a to 2 zlaté, 5 stř íbrných a 3 bronzové medai-žích 10 medail í, a to 2 zlaté, 5 stř íbrných a 3 bronzové medai-žích 10 medail í, a to 2 zlaté, 5 stř íbrných a 3 bronzové medai-
le. Nejúspěšnějš í sportovkyní byla Ludmila Sekaninová z Mi-le. Nejúspěšnějš í sportovkyní byla Ludmila Sekaninová z Mi-le. Nejúspěšnějš í sportovkyní byla Ludmila Sekaninová z Mi-le. Nejúspěšnějš í sportovkyní byla Ludmila Sekaninová z Mi-le. Nejúspěšnějš í sportovkyní byla Ludmila Sekaninová z Mi-
kulova, která z ískala čtyř i  medai le a Andrej Čekan z Brna t ř ikulova, která z ískala čtyř i  medai le a Andrej Čekan z Brna t ř ikulova, která z ískala čtyř i  medai le a Andrej Čekan z Brna t ř ikulova, která z ískala čtyř i  medai le a Andrej Čekan z Brna t ř ikulova, která z ískala čtyř i  medai le a Andrej Čekan z Brna t ř i
medai le.medai le.medai le.medai le.medai le.

Celou akci podpořil i hejtman Jihomoravského kraje Michal
Hašek, který zaslal zdravici všem účastníkům a drobné dárky.
Fotografiemi se vracíme k této akci.

Mgr. Alena Kudl ičkováMgr. Alena Kudl ičkováMgr. Alena Kudl ičkováMgr. Alena Kudl ičkováMgr. Alena Kudl ičková

Všichni jsme strávili velice pěkné
odpoledne, myslím, že to bylo důstoj-
né zakončení sezóny a krásné rozlou-
čení s létem. Přeji všem našim senio-
rům a příznivcům hlavně hodně
zdraví, spokojenosti, osobní pohody a
další, ještě pěkné dny, pokud  možno
se zbytkem sluníčka.

Libuše Gottwaldová,
místopředsedkyně
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PŘIJĎTE
NA TANEČKY!

v 2. pololetí 2014 se konají
v termínech:

9. října – oslava Dne seniorů
13. listopadu

11. prosince – oslava Adventu
vždy od 15 do 18 hod. na Křenové 67.

Zveme všechny přátele tance!

ZE ŽIVOTA MÍSTNÍCH KLUBŮ

Své příspěvky pro říjnové číslo
zaslaly kluby ze Slatiny a Obřan.
Bylo co číst a obdivovat aktivitu
seniorů. Vzhledem k nedostatku
místa v tomto čísle proto vybíráme:

Ve Slatině se hodně činili. Od za-
čátku roku uspořádali besedu se sla-
tinskou kronikářkou p. Buršíkovou,
navštívili díky p. Gajdové osm diva-
delních představení, v březnu se jim
vydařil „maškarní čaj.“ Tancechtiví
si jezdí zatancovat i do Tuřan, Boso-
noh a Šlapanic. Ty členky, které
chtějí tvořit pěkné věci, navštěvují
Babičkovské pátky ve Fantazii. Ne-
zapomínají si vyjet ani na zájezdy i
společné dovolené. Velmi se jim lí-
bil např. zájezd do Bohutic, kde se
seznámili s unikátní křížovou cestou
i replikou Lurdské jeskyně. V květnu
se prošli kolem Brněnské přehrady, v
červnu se zase vydali, i přes velké hor-
ko, na Pštrosí farmu do Doubravice
nad Svitavou. V červenci se nejen vy-
koupali při společné dovolené v ryb-
níce Sýkovec, ale dovezli si odtud bo-
růvky i houby. A aby
toho nebylo málo,
plánují besedu s pa-
nem starostou, dal-
ší s kynologem p.
Kvasnicou, s cesto-
vatelkou a spisova-
telkou p. Šrejmovou
a společně se těší i
na plánované akce
před Vánocemi ,
stejně jako na Sil-
vestrovskou zába-
vu. To vše víme díky
paní Jiřině Čížkové.

POZVÁNKA NA AKCI V ŘÍJNU
Výbor Městské organizace Svazu důchodců České republiky v Brně zve

své členy na přednášku Mgr. Elišky ŠKRANCOVÉ, sociální poradkyně Ná-
rodní rady zdravotně postižených ČR – regionální pracoviště pro Jihomorav-
ský kraj, na téma:

„DÁVKY, SLUŽBY, VÝHODY A PŘÍSPĚVKY PRO SENIORY
A OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM”.

Přednáška se koná v sále ÚMČ Brno-střed, Dominikánská ul. 1, dne 30.října
2014 (čtvrtek) ve 14.00 hodin. Srdečně zveme mezi nás i členy Svazu tělesně
postižených ČR – Městská organizace v Brně.                                     Redakce

Z Obřan se nám ohlásila paní Mila-
da Nejedlá. Předala redakci celý plán
aktivit na druhé pololetí letošního
roku. A tak pokud chcete vědět, co v
Obřanech dělají, nebo je chcete na-
vštívit v Orlovně, pak si vyberte:
1.10. - oslava svátku seniorů s hud-

bou,
15.10. - narozeninová beseda s hud-

bou,
22.10. - vystoupení hudební skupiny

ENNY BAND,
5.11. - narozeninová beseda s hud-

bou,
19.11. - Kateřinská zábava (krojovaný

průvod, bohatý program),
3.12. - Mikulášská s programem a hud-

bou,
10.12. - narozeninová beseda s hud-

bou,
17.12. - předvánoční beseda s koleda-

mi, pohoštěním a hudbou.
Začátky jsou vždy v 15 hodin.
Děkujeme oběma klubům za je-

jich aktivitu a přejeme hodně dal-
ších úspěchů!                                redakce

3.11. Mendlovo náměstí – trolejbus č.
37 – Kohoutovice – Jírovcova –
„Myslivna“ – Pisárky.

10.11. Židenice-Stará osada – autobus
č. 55 – Mariánské údolí –
„Muchova bouda“ a zpět.

17.11. Mendlovo náměstí -  autobus č.
52 – Kohoutovice – hájenka – Ho-
brtenky, Jundrov, odjezd 8,45.

24.11. Mendlovo náměstí – autobus č.
52 – Stará dálnice – do obory –
Údolí odechu - kamenolom, od-
jezd 8,45.

*  *  *
1.12. Konečná tramvaje č. 5, Štefáni-

kova čtvrť – autobus č. 57 – výstup
– Útěchov – rozcestí – Ořešín.

8.12. Mendlovo náměstí – trolejbus č.
37 – Kohoutovice – Jírovcova –
dub „Troják“ – Stará dálnice.

15.12. Královopolské nádraží – autobus
č. 43 – Soběšice – Klarisky – Mok-
rá Hora, odjezd 8,30.

22.12. Sraz na zastávce „Přístaviště“ –
tramvaj č. 1 – směr Bystrc – ko-
lem přehrady – Osada a zpět.

29.12. Zastávka tramvaje č. 1 „Svratec-
ká“ (jedna zastávka za vozovnou
Komín) – podél řeky Svratky – Pi-
sárky.

31.12. Silvestrovský pochod Líšeň – Ma-
riánské údolí.

Mnoho příjemných vycházek v krás-
ném podzimním počasí, pevné zdraví a
pěší vytrvalost přeje všem B. Nováková.
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