Vážení přátelé,
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ADVENTNÍ ZAMYŠLENÍ
Vážení přátelé,
je tu opět čas rozjímání a vzpomínání.
Tento rok byl rokem velkých změn
pro většinu obyvatel naší země, tak i nás
důchodce.
Tak především dvoje volby, kdy se
změnilo mnohé. Po říjnových volbách
začaly vznikat různobarevné koalice,
a tak je tomu i v městě Brně a jeho městských částech. Nezbývá nám než věřit,
že doba příští bude pro brněnské důchodce jen lepší.
Naše městská organizace SD ČR navázala užší kontakt s primátorem Romanem Onderkou, který se stal spoluorganizátorem národní akce k 20. výročí
založení Svazu důchodců v České republice. V říjnu tohoto roku proběhla
krajská oslava k tomuto výročí, kdy
hejtman Mgr. Michal Hašek svojí účastí
a vystoupením potěšil 80 vyznamenaných důchodců z celého kraje.
Vedení naší organizace započalo
rozhovory s jednotlivými starosty. Proběhly se starostou městské části Královo Pole a Brno-střed. Obsáhlý rozhovor
s primátorem města Brna byl v minulém
čísle BS.
Výbor MO SD ČR v Brně se především
zajímal o životní podmínky důchodců,
kdy díky naší anketě vyšly najevo zajímavé výsledky vedoucí k zamyšlení. Bylo sepsáno nejméně 10 dopisů na vládní
představitele a politické strany, jejichž
odpovědi ne vždy byly konkrétní.
S většinou našich členů jsme se setkávali na volnočasových aktivitách, ať
to byly jednodenní poznávací zájezdy

po celé Moravě či léčebné pobyty na
Slovensku a v Itálii.
Tradiční vycházky do okolí Brna jsou
stále více oblíbeny, rovněž taneční
čtvrtky na Křenové ulici.
Určitě všichni jste zaznamenali na
počátku roku sílící útoky mladé generace na důchodce. Myslím si, že tuto neblahou situaci způsobují především
naše média, která často zveřejňují údaje o stárnutí populace. O tom, jak stát na
to není připraven, jak dnešní generace
bude doplácet na zvyšující se počet důchodců.
Proto je třeba překonat a změnit dosavadní pohledy na stárnutí a stáří, bohužel naše společnost není ještě připravena na nároky naší věkové kategorie.
Stárnutí společnosti je třeba pojmout
jako příležitost, která má být využita
všemi generacemi.
Stárnutí zabránit nelze a ani to není
cílem. Je však třeba usilovat o to, aby stáří nebylo spojeno se sociální nejistotou,
nemocemi, sociálním osamocením
a ztrátou zájmu o život. Dnes se běžně
setkáváme s osmdesátníky, kteří jsou
aktivní a na stárnutí „nemají čas“.
Přístup mladé generace ke starším lidem je jednoznačně závislý na výchově
v rodině.
Ale nyní opět k adventu a průběhu
svátků vánočních.
Přeji nám všem pevné zdraví a vnímavé prožívání tohoto času procházkami v přírodě nebo při četbě hezké knihy
a především v kruhu svých nejbližších.
Mgr. Alena Kudličková, předsedkyně

z finančních důvodů jsme museli
zrušit původně objednaný termín pro
naši členskou schůzi v Bílém domě.
Uvažujeme o naší výroční schůzi
17. února 2011 ve 13 hodin. Uskuteční
se v Bílém domě, Žerotínovo nám. 6.
Tam si můžete zaplatit členské příspěvky a Brněnského Seniora. Pokud
si chcete předem zaplatit členské
příspěvky a předplatné Brněnského
Seniora, pak nás najdete na Běhounské 17 každé pondělí, středu a čtvrtek
vždy od 9 do 13 hodin.
Naši stálí členové zachovejte nám
přízeň i do budoucna a přiveďte nové
přátele!
Výbor MO SD ČR v Brně

Vědomé a cílené
dezinformace (lži)
mladé generaci
Informace a zprávy všech současných médií rozdmýchávají a vědomě
udržují diskriminační nepřátelství
vůči celé naší starší generaci.
Pravda je ovšem úplně někde jinde.
Celá tato cíleně vedená kampaň má
naprosto jiný cíl a účel, a sice to, aby
se naše současná mladá generace nedozvěděla úplnou pravdu o minulém
režimu. Byli jsme to totiž právě my senioři, kteří museli za ztížených poválečných podmínek pracovat a živit rodiny, mnohdy bez vyhlídky na vůbec
nějaký výdělek a odměnu.
Převážná většina důchodů proto
naprosto neodpovídá životním nákladům a potřebám seniorů, kteří obětovali svoje zdraví a veškeré úsilí společnosti, ve které žili.
Jen malý příklad válečných ročníků, které za okupace musely nuceně
přerušit studium a nastoupit do tzv.
Luftschutzu, který sloužil jako služba
na odklízení mrtvých. Stejné ročníky
vysokoškoláků si musely po válce odsloužit celé dva roky základní vojenské služby, takže když spočteme tuto
(Dokončení na straně 4)

SD ČR – Městská organizace Brno oznamuje,
že k 31. 12. 2010 ruší pečovatelskou službu v terénu.
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Vypořádání společného jmění manželů
po rozvodu manželů
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JUDr. Karel Neveselý

ÚVOD: pravomocným rozhodnutím soudu o rozvodu manželství z nich věci ze společného jmění
je ukončena ta část rozvodového řízení, vztahující se jednak
k výchově a výživě nezletilého dítěte, jednak k samotnému
rozvodu manželů. Soud ponechává na rozvedených manželech, jak a kdy si vypořádají majetek, který je právně vymezován jako společné jmění manželů.
Občanský zákoník v § 143 vyme- vyplácených jednomu z nich jako
zuje společné jmění manželů (dále statutárnímu orgánu obchodní společnosti a dalších příjmů z jiných
jen „SJM“) takto:
zdrojů. Ale do SJM nepatří závazky
1) společné jmění manželů tvoří:
týkající se majetku patřícího výhrada) majetek nabytý některým z manně jednomu z manželů a závazky,
želů nebo jimi oběma společně za
jejichž rozsah přesahuje míru přitrvání manželství, s výjimkou majetměřenou majetkovým poměrům
ku získaného dědictvím nebo damanželů, které převzal jeden z nich
rem, majetku nabytého jedním
bez souhlasu druhého. Z takových
z manželů za majetek náležející do
závazků je zavázán pouze ten z manvýlučného vlastnictví tohoto manžeželů, který závazek převzal.
la, jakož i věcí, které podle své povaJe nutno zdůraznit, že vypořádáhy slouží osobní potřebě jen jednoho z manželů a věcí vydaných ní SJM se provede buď písemnou
v rámci předpisů o restituci majetku dohodou rozvedených manželů
jednoho z manželů, který měl vyda- a v případě, že není vůle obou stran
nou věc ve vlastnictví před uzavře- dojít k rozumnému rozdělení SJM,
ním manželství a nebo jemuž byla soud ve lhůtě do 3 let na návrh jedvěc vydána jako právnímu nástupci noho z rozvedených manželů provede podle § 149.
původního vlastníka.
Tento paragraf přesně vymezuje
základní věci náležející do SJM. Proto mnozí rodiče, kteří buď při uzavírání manželství nebo v období společného života mladých manželů
v dobré víře, že uzavřené manželství
se bude zdárně rozvíjet (zejména po
příchodu narození vnoučat), na ně
převedli poměrně značný movitý či
nemovitý majetek formou darovací
smlouvy – na níž jako obdarovaní
jsou uvedeni „manželé XY“ – a tak
druhý z rozvedených manželů, aniž
se nějakým způsobem na uvedeném
majetku podílel, má právní nárok na
polovinu hodnoty darované věci.
Nutno si uvědomit, že majetek,
který tvoří SJM, užívali a udržovali
manželé společně, tzn. že obvyklou
správu majetku SJM mohl vykonávat
každý z manželů; v ostatních případech bylo třeba souhlasu obou manželů. Rovněž tak se to týkalo převzatých závazků, byli odpovědni
společně a nerozdílně.
Do SJM spadají všechny příjmy
obou manželů, a to včetně odměn
SENIOR str. 2

V případě, že rozvedení manželé
nevypořádají SJM ani vzájemnou
dohodou, ani nepožádají v zákonné
tříleté lhůtě o soudní vypořádání
SJM, platí, že podle § 149 odst. 2:
„Zanikne-li společné jmění manželů, provede se vypořádání, při němž
se vychází z toho, že podíly obou
manželů na majetku patřícím do jejich společného jmění jsou stejné.
Každý z manželů je oprávněn požadovat, aby mu bylo uhrazeno, co ze
svého vynaložil na společný majetek, a je povinen nahradit, co ze společného majetku bylo vynaloženo na
jeho osobní majetek. Stejně tak se
vychází z toho, že závazky obou
manželů vzniklé za trvání manželství jsou povinni manželé splnit rovným dílem.“
Nedojde-li do tří let od zániku
manželství k vypořádání SJM dohodou nebo nebyl-li do tří let jeho zániku manželství podán návrh na vypořádání SJM soudem, platí ohledně
movitých věcí, že se manželé vypořádali podle stavu, v jakém každý

manželů pro potřebou svou, své rodiny a domácnosti výlučně jako
vlastník užívá (viz § 150 odst. 4 obč.
zák.).
O ostatních movitých a nemovitých věcech platí, že jsou v podílovém spoluvlastnictví a že podíly
obou spoluvlastníků jsou stejné;
totéž platí přiměřeně o ostatních
majetkových právech, pohledávkách a společných závazcích manželů apod.
Je nutno uvést, že vypořádání SJM
je věc nelehká a většinou finančně
nákladná. Vždy je nutno, aby dohoda měla písemnou podobu (zejména závazná, jde-li o nemovitý majetek) a lze jen doporučit, aby dohodu
o vypořádání SJM provedl zkušený
právník. I náklady soudního vypořádání SJM je velice finančně ne laciná záležitost (týká se to výše vyměřených soudních poplatků a výloh).
Proto je nejvýhodnější písemná dohoda rozvedených manželů. Protože finanční prospěch z toho mají třetí osoby (právníci, soudy).
S vypořádáním SJM mnohdy je
nutno vyřešit bydlení rozvedených
manželů. Soud by měl při vypořádání přihlédnout, a to zejména u matky nezletilých dětí, pokud jsou jí přiděleny do výchovy, aby v dostatečné
míře byly zabezpečeny i jejich potřeby, zejména jde-li o zajištění bydlení. Ne vždy se tak u našich soudů
děje. Vypořádání bydlení rozvedených manželů může být řešeno užíváním stávajícího bytu jedním z rozvedených manželů (někdy oběma
dvěma), zrušením společného nájmu bytu nebo prodejem bytu, jde-li
o byt v osobním vlastnictví manželů
a rozdělením výnosu z prodeje bytu
mezi nimi.
Jiný je problém, jde-li o družstevní byt. Platí, vznikne-li jen jednomu z manželů za trvání manželství právo na uzavření nájmu
družstevního bytu, vznikne se společným nájmem bytu manželi i spo(Pokračování na straně 3)
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lečné členství v družstvu; z tohoto
členství jsou oba manželé oprávněni a povinni společně a nerozdílně.
Soud pak rozhoduje o společném
nájmu družstevního bytu na návrh
rozvedeného manžela o zrušení tohoto práva, jakož i o tom, kdo z nich
bude jako člen družstva dále nájemcem bytu; tím zanikne i společné
členství manželů v bytovém družstvu. Současně se zrušením soud
musí rozhodnout o tom, který z rozvedených manželů bude do budoucna byt jako nájemce užívat a
který z manželů je povinen byt vyklidit. Je zřejmé, že soud upřednostňuje vzájemnou dohodu rozvedených
manželů.
Podle § 712 odst. 3 má rozvedený
manžel právo na náhradní byt; soud
může z důvodů zvláštního zřetele
hodných rozhodnout, že rozvedený
manžel má právo jen na náhradní
ubytování.
Vypořádání obchodního podílu
z účasti ve společnosti s ručením
omezeným (či jiné obchodní společnosti podle obchodního zákoníku).
S účastí jednoho z manželů v takové
obchodní společnosti je spjata majetková hodnota, která je tzv. jinou
majetkovou hodnotou a jako taková
může být předmětem občanskoprávních vztahů. Jestliže i jeden
z manželů nabude za trvání manželství obchodní majetek v obchodní
společnosti (např. v s.r.o.), stává se
tím získaný majetek ze zákona součástí SJM a stane se součástí vypořádání SJM po rozvodu.
Podle zák. č. 151/1997 Sb. v platném znění o oceňování majetku, a to
tak, že cena obchodního podílu se
stanoví, jako by v takových případech bylo ceny dosaženo při smluvním převodu obchodního podílu,
tj. cenou obvyklou.
Konkurzní řízení a vypořádání
SJM
Není neobvyklé v dnešní době, že
mnoho manželství, v nichž jeden
z manželů podniká, se dostává do finančních problémů. Podnikání je
převážně založeno na využívání
úvěrových prostředků jak u finanč-
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ních ústavů, tak i v úvěrech mezi
podnikajícími partnery.
Tyto vztahy nejsou vždy idylické,
většinou naopak. To pak vytváří u jedince buď platovou neschopnost
(pokud má dlužník více věřitelů, peněžní závazky déle jak 30 dnů po
lhůtě splatnosti a zároveň není
schopen své závazky platit) a také
stav předlužení, který většinou vyúsťuje do vyhlášení konkurzu.
Byl-li na majetek manžela jako fyzické osoby-podnikatele prohlášen
soudem konkurz za situace, kdy
manželství trvá, zaniklo SJM okamžikem prohlášení konkurzu. Prohlášení konkurzu má nejen vliv na
zánik SJM úpadce, ale také na tu část
SJM jeho manžela. Ta část SJM, s
nimž manžel podnikal, spadá vždy
do konkurzní podstaty. Nebo probí-

SD B RNO



há-li soudní vypořádání SJM, stává
se správce konkurzní podstaty dnem
prohlášení konkurzu účastníkem tohoto řízení místo úpadce.
Nutno zdůraznit, že ta část SJM, s
kterou úpadce podnikal, nespadá
vždy jen jeho polovina SJM, tj. může
jít např. o 70 % majetku tvořícího
SJM, a to za podmínek, že druhý z
manželů-nepodnikatel dal souhlas
používat majetek náležící do SJM.
V dnešní době variabilita majetkových problémů u rozvedených
manželů je natolik mnohoznačná,
že nelze v tak krátkém pojednání na
stránkách tohoto časopisu reagovat
na širokou množinu konkrétních
případů. Objeví-li se potřeba objasnit některé konkrétní problémy, rád
se k nim vyjádřím.

Jakým právem?
Většina našich politiků nás neustále nabádá ke stále většímu šetření,
přitom jsou to právě oni, kdo tento pojem ani neznají, a proto s ním tak
často operují. Je to právě naše generace seniorů, kteří známe velmi dobře,
kde, jak a kdy se musí v různých situacích šetřit. Toto chování našich politiků je buďto bezmezná arogance moci nebo ironie a výsměch všem
občanům.
Dne 6. 11. 2010 zveřejnil deník Právo informaci o prodeji zlata Českou
národní bankou v letech 1997-98. Během těchto let prodala ČNB naprostou většinu svých zlatých rezerv, tj. 55,78 tun zlata. Je otázkou, zda o tak
závažném kroku může rozhodovat pár lidí bankovní rady (pod vedením
guvernéra Josefa Tošovského). Toto zlato bylo součástí zlatého pokladu
republiky, který byl uloupen nacisty a pak dramaticky putoval 20. stoletím (bylo zadrženo Spojenými státy - 38 tun zlata).
Až v únoru 1982 se podařilo československým diplomatům vyjednat
návrat poloviny zlatého pokladu, tj. 18,4 tuny zlata, do vlasti. Kde a jak
skončila druhá polovina zlatého pokladu?
Přichází další otázka, kdy od let 1997-98 cena zlata neustále roste
a tento unáhlený prodej nás v současné době při vývoji kursu koruny stál
27 miliard korun. A přichází další otázka, jakým právem rozhoduje
hrstka nezodpovědných lidí o zlatém pokladu republiky, který vznikl díly
velkorysým darům našich předků po první světové válce? Lidé všech sociálních vrstev tehdy věnovali mladému státu poslední zbytky svého majetku, mince, šperky, i naši legionáři neváhali prodat svoje medaile získané
na dalekých frontách.
Další otázky přichází následně a přirozeně. Kde skončily všechny tyto
pokoutně získané prostředky a kdo s nimi hospodaří, včetně prostředků
z pochybných privatizací?
Kdo a kde jsou všichni tito lidé, kteří jsou zodpovědni za současný stav
republiky a jakým právem nám vyčítají naše poctivě odpracované důchody? Hlavně i situace, kdy naši senioři nemají v mnoha případech ani na
nájem.
Libuše Gottwaldová
SENIOR str. 3
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ŽIVOTA MÍSTNÍCH KLUBŮ

 Oblíbený pořad Klubu důchodců
v Žabovřeskách „Zpívání pro zdraví“ měl ještě jeden význam. Výtěžek
byl věnován zatopeným Troubkám.
Při koncertě pořádaném ve spolupráci s Nadací Zdraví pro Moravu vystoupila cimbálová muzika Petra Mikulky,
zpíval Václav Kovářík a Bob Frídl. Pořadem provázela Marcela Vandrová.
Jak už to bývá, mnozí účastníci si
rádi zazpívají. Postupně pak zněl zpěv
téměř všech přítomných.
Proto přece přišli.

 Klub důchodců ve Slatině opět
měl tradiční setkání při hudbě. Za doprovodu elektrických varhan, houslí
a jiných nástrojů bylo veselo. Hudebníci ve svých vystoupeních též zpívali.
Tímto vybízeli účastníky, aby se zpěvem připojili. Tentokrát mělo několik
stálých členů svoje významné jubileum. Na všech stolech bylo prostřeno
pohoštění a též láhve vína. Dá se říci,
že víno teklo proudem. Oslavenci
ochotně dolévali žíznivým hostům.
Samozřejmě bylo vyhlášeno sólo pro

Vědomé a cílené dezinformace (lži)
mladé generaci
(Dokončení ze strany 1)

dobu, kdy těmto lidem nepříslušel
žádný výdělek, tak věnovali republice
minimálně 2 a půl roku života, plus již
zmíněný výdělek.
Ostatní občané pracovali v povinných pracovních sobotách (někdy
i nedělích), dovolenou jsme měli jen
14 dní, až po odpracování 5 let od
18. roku jsme měli nárok na 3 týdny
dovolené. Ženy na mateřskou dovolenou dostaly pouze 3 měsíce.
Všechny tyto skutečnosti jsme si
prožili a buď z neznalosti, ale spíše
účelově se o nich nehovoří. Rozhodně ale nikdo z nás nedostával nic zadarmo a už vůbec jsme nežili a nežijeme na dluh. Naše práce a naše daně
šly na výstavbu nemocnic, komunikací, továren a veškerých zařízení,
která vyráběla pro republiku. Bohužel veškerý tento potenciál současná
vládní politická reprezentace promarnila, nechala rozkrást a tímto
špatným hospodařením přivodila
stávající katastrofální situaci státu.
Jen velice špatný a hloupý hospodář
se zbavuje něčeho, co mu dobře
slouží a funguje, ať už je to v domácnosti nebo v podniku.
Tím chci říci, že ne všechno, čeho
se dosáhlo v těch tak stále hanobených 40 minulých letech, bylo špatné.
Hlavně také když někdo z nás nesplnil
svůj úkol nebo se dopustil hrubého
přestupku, nesl za to osobní odpovědnost. Tudíž všichni tito lidé, ať už jsou
to všichni bývalí nebo současní politiSENIOR str. 4

ci či vedoucí různých resortů a podniků, by se měli (ze zákona) za tuto svoji
špatnou práci a činnost zodpovídat
nám občanům a celé společnosti. Jak
je možné, že člověku, který byl odsouzený za krádež a zpronevěru, není zabavený celý majetek včetně majetku
jeho rodiny, na kterou tento majetek
eventuálně rafinovaně přepsal?
V Rakousku je například zavedena
praxe a existuje zákon, že jakmile nějaký veřejný činitel si pořídí jakoukoliv nemovitost, tak do měsíce za ním
přijde úředník z berního úřadu, který
má spočítaný jeho roční příjem,
a musí prokázat původ prostředků,
které přesahují částku jmenované nemovitosti.
Naši političtí představitelé totiž odkoukají a převezou přes hranice kdejaký (hlavně pro ně vyhovující) nesmysl, jenom ne to, co je prospěšné
pro řadového občana (např. progresivní daň). Potom by se nemohlo stát,
že peníze, které chybí ve státní pokladně, se budou vydírat na naší starší
generaci, která právě o tyto finance se
obírá na důchodech a sociálních službách. Nechceme přece žádná privilegia, jen slušně a důstojně po zásluze
prožít podzim života a neskončit jako
bezdomovci. Ovšem bohužel to, co se
v současné době děje ve společnosti,
je cílená diskriminace všech seniorů,
podporovaná některými politiky
a všemi médii.
Libuše Gottwaldová
místopředsedkyně MO SD ČR v Brně

Sestavil Jan Klimeš
oslavence. Střídaly se tanečnice
a mnohé oslavence skutečně unavily.
Nu což, takové výročí je jen jednou.
Na přání některých zazněla známá
melodie Babylon, kdy tančili snad
všichni přítomní. Tančili ve skupinách nebo se seřadili do zástupu
a všelijak legračně kroužili, i v protisměru. Skutečně byla dobrá nálada
a tančili jak zamlada. Nikdo by nevěřil, že se tak důchodci baví.
 Klub seniorů na Ibsenově vždy
v úterý v klubovně mívá přednášky.
• Vlastimil Otáhal o brněnské rodačce Vlastislavě Kaprálové.
• Ing. Zuzana Drückmüllerová vyprávěla o Šanghaji.
• V dalším setkání se jubilanti bavili
při hudbě Ing. Vaďury.
Uskutečnili také zájezd do termálních lázní.
 Senior klub na Šrámkově 2 zahájil
po prázdninové přestávce činnost posezením s občerstvením.
V dalším setkání manželé Procházkovi promítali zajímavé filmy z různých
cest. Jak jinak, na dalším setkání se
vzpomínalo na prázdniny a zážitky ze
zájezdu. Samozřejmě nemohli vynechat své oslavence a vše, co k tomu
patří. Další pořad byl věnován přehledu novinek ze světa a jiným zajímavostem.
 Klub seniorů v Kohoutovicích pokračuje ve své úspěšné činnosti v klubovně na Libušině třídě 27 v objektu
Knihovny J. Mahena.
Kroužek společenských her – každé
pondělí od 13,30 do 17 hodin. Je možno hrát různé hry – od žolíka po šachy,
je však nutno si předem domluvit spoluhráče.
Pěvecký kroužek se schází každý
čtvrtek ve 14 hodin.
Taneční kroužek country – tančí se
každé úterý od 13 hodin.
Hudební odpoledne se uskutečnilo
výběrem skladeb Beatles.
Uskutečnili výlet do Židlochovic na
Zámecké slavnosti.
Znovu pokračují v rehabilitačním
cvičení v ZŠ Chalabalova každý čtvrtek od 18 hodin.
Vyzývají zájemce o denní plavání
v aquaparku Kohoutovice – mohou se
zúčastnit od 6 do 9 hodin za poplatek
(Pokračování na straně 5)
35 Kč.

ZE

ŽIVOTA MÍSTNÍCH KLUBŮ

(Dokončení ze strany 2)

 40 roků trvání KD Zetorák
Předseda klubu Zdeněk Bukal
a paní Alena Heroschová sestavili historii klubu od jeho založení. V době
založení měl klub 700 členů, později
více jak 1 000 členů. Bylo uskutečněno mnoho zajímavých akcí, zájezdy
do ciziny, rekreační pobyty, společenské zábavy, plesy, návštěvy divadel,
každý týden vycházky. Dosud nejvítanější akcí jsou pondělní setkávání.
Z těchto všech činností nám zůstávají
pěkné vzpomínky a teplo u srdce, že
i v dnešní náročné době nám zůstal
přátelský kolektiv plný porozumění.
Následovala úvaha, jak pokračovat
dál.
To ovšem pan Bukal netušil, že zůstane jen u přání. Odešel navždy.
V obřadní síni krematoria se s ním přišli rozloučit jeho přátelé, kteří ho měli
rádi. Čest jeho památce.
 Činnost Klubu důchodců v Novém
Lískovci
Schází se každé úterý na Oblé 51c.
Jejich činnost odpovídá věku členek,
vyměňují si oblíbené časopisy, radí si
navzájem o receptech a informují se
o kulturních akcích. Oblíbenou zábavou jsou zkušenosti z pěstování pokojových rostlin.
Během roku se střídají v návštěvách
divadelních představení na předplatné v Národním divadle. Podívaly se na

louku s kvetoucími konikleci. Navštívily výstavu orchidejí v arboretu zemědělské školy. Společně oslavily Den
matek a připomínají se vzájemně narozeniny. Pravidelně se zúčastňují
akcí pořádaných městskou částí. Byly
rády, že je navštívila paní starostka
a též místostarosta. Probrali s nimi
různé připomínky týkající se obce
a také seniorů. Byl uskutečněn zájezd
do termálních lázní a návštěva hradu
Veveří. V klubu nastala změna ve vedení – místo paní Havránkové převzala vedení paní Zdena Fukanová.
 Kulturně poznávacím zájezdem do
jihomoravských Bohutic zahájili
bystrčtí důchodci svoji podzimní činnost. V nádherném renesančním
zámku nacházejícím se ve středu
obce průvodkyně předvedla stálou
expozici českého řezbáře Antonína
Prášila. Soubor 54 cedrových polychromovaných soch vytvořených v životní velikosti je sestaven do 14 zastavení Křížové cesty. Současná expozice
je jediným objektem českého řezbářského umění. Přijali též pozvání předsedy historického klubu Oslavanska
Ing. Grose k návštěvě kláštera, nyní
objektu historického muzea hornictví, doprovázené výkladem k současné národní energetice. Předseda klubu pan Rajský stále vybízí k účasti na
vycházkách, výletech, výstavách, besedách a zájezdech.

PROVOZ PORADNY R ADY SENIORŮ
NA M ALINOVSKÉHO NÁMĚSTÍ
(Dům odborových služeb, Malinovského nám. 4 - kanceář č. 414, tel. 532 269 414)

PORADNA:
pondělí, úterý
středa, čtvrtek
pátek

9,00 - 15,00
9,00 - 14,00

hodin
hodin

SPECIALIZOVANÉ PORADENSTVÍ:
SOCIÁLNĚPRÁVNÍ
JUDr. Eliška Skuhrovcová
30
pondělí, úterý 15,
- 17,00 hodin
00
středa
9,
- 15,00 hodin
00
čtvrtek
9,
- 17,00 hodin
BYTOVÁ
úterý
středa

Ing. Karel Štěpanik
14,00 - 17,30 hodin
14,00 - 17,30 hodin

Návštěva divadelního
představení
ke Dni seniorů
I když se Den seniorů slaví 1. října,
byly pro seniory Jihomoravského kraje zakoupeny vstupenky na divadelní
představení až na 1. listopadu. Jihomoravská krajská rada seniorů totiž
využila akce pořádané Národním divadlem v Brně, kdy divadlo na vybraná představení zaplatilo dopravu
autobusem pro diváky z kteréhokoliv
místa v kraji.
Díky této akci mohlo představení
Madame Butterfly zhlédnout 500
seniorů z okresů Blansko, Brno – město, Brno – venkov, Břeclav, Hodonín
a Znojmo. Bylo to možné i díky finančnímu zajištění, které Radě seniorů
JmK poskytl Krajský úřad Jihomoravského kraje.
Podle reakcí diváků přímo v divadle
i podle ohlasu v následujících dnech
se představení velmi líbilo. Hudba,
výprava a vůbec prostředí Janáčkova
divadla, plné hlediště diváků, výkony
umělců – to všechno přineslo seniorům velmi silný kulturní zážitek. Někteří konzervativnější senioři byli
možná trochu překvapeni poněkud
modernějším přístupem, ale to byla
maličkost proti celkovému dojmu.
Chtěl bych tímto poděkovat Krajskému úřadu JmK, Národnímu divadlu v Brně, všem účinkujícím i všem
divákům a v neposlední řadě organizátorům z jednotlivých okresů za jejich podíl na zvládnutí této kulturní
akce. Její ohlas mezi seniory byl veliký, zájem o vstupenky ještě větší. Za
Radu seniorů Jmk můžu slíbit, že
v podobných akcích budeme, v rámci
finančních možností, pokračovat i nadále.
František Špaček
SENIOR str. 5

OCENĚNÍ SENIORSKÉ OBĚTAVOSTI
11. října t.r. uspořádala Krajská
rada seniorů a Svaz důchodců ČR za
finančního přispění z dotace Krajského úřadu Jihomoravského kraje slavnostní setkání pro několik desítek
vyznamenaných důchodců při příležitosti 20. výročí založení Svazu důchodců ČR v Jihomoravském kraji.
Akce proběhla v prostorách radnice
Brno-střed, Dominikánská č. 2, která
dala tyto prostory k dispozici právě
pro tuto akci, za což jí patří vřelé díky.
Byli přítomni hosté z různých částí republiky i regionů. Byl to předseda
Ústředního výboru SD ČR Ing. Oldřich
Pospíšil, dále to byl předseda Rady seniorů ČR Dr. Zdeněk Pernes, radní
Magistrátu měst Brna pro sociální po-

a zcela závislé bohužel jen na
dotacích. Naši senioři vykonávají svoji práci dobrovolně,
rádi a mnohdy za dosti značných osobních obětí.
Toto velice pěkné a příjemné setkání bylo také zpestřeno kulturním programem,
a to pěveckým sextetem žen
z Hodonína, které přišly ve
velmi půvabných kostýmcích, a dále cimbálovou muzikou „Notečka“ Břeclavi,
kteří přišli ve svých typických
moravských stejnokrojích.
Celé toto odpoledne bylo
prodchnuto srdečnou atmosférou a porozuměním, kdy
se naši senioři alespoň na chvíli odreagovali od současné tvrdé a kruté reality, která bohužel nezná ohledy ani
pochopení pro naši starší generaci.
Ještě jednou vřelé díky všem organizátorům a zúčastněným i za velice
chutné občerstvení.
Za Městský výbor SD Brno
Libuše Gottwaldová
Na fotografiích Jana Kudličky je zachycena přátelská a pohodová atmosféra setkání s představiteli kraje, města i ústředních orgánů organizací
důchodců.
Velkou pozornost věnovali účastníci kulturnímu vystoupení.
Na horním snímku předává ocenění hejtman Jihomoravského kraje
Mgr. Michal Hašek.

litiku Dr. Jiří Altman, předseda KR SD
ČR Florián Břoušek a předseda Krajské rady seniorů Jihomoravského kraje František Špaček.
Značný zájem ovšem vzbudila
účast hejtmana Jihomoravského kraje
Mgr. Michala Haška, který promluvil
k našim seniorům ve velmi obsažném,
zajímavém a emotivním příspěvku.
K seniorům hovořili i všichni další
přítomní hosté a poděkovali jim hlavně za jejich obětavou, záslužnou a poctivou práci. Všichni vyznamenaní senioři tuto práci vykonávají již mnoho
let bezplatně a nezištně. Všechny
organizace v našem celém Jihomoravském kraji jsou neziskové, apolitické
SENIOR str. 6

Z ČEHO SI MŮŽEME VYBÍRAT PŘÍŠTÍ ROK 2011
Cestujeme
(návrh zájezdů na příští rok, s ohledem na finanční možnosti důchodců)

za poznáním
Po zkušenostech z loňského roku víme, že můžeme plánovat jen dva finančně náročnější zájezdy za rok. Tomu jsme přizpůsobili naši nabídku.
1.
V dubnu, až rozkvetou akáty, podnikneme malý výlet
s tímto programem:
 Rajhrad klášter, památník písemnictví
 Židlochovice „Akátová věž“, tj. unikátní rozhledna na
kopci „Výhon“ nad Blučinou, vybudovaná za přispění
fondů z EU
 Židlochovice zahradnické centrum
 Dolní Kounice, klášter Porta Coeli
Předpokládané náklady do 200 Kč.
2.
V květnu:
 Topolčianky, letní sídlo prezidenta T. G. Masaryka
hřebčín
vinné sklepy
Předpokládané náklady do 450 Kč.
3.
V červnu/červenci:
 Český Krumlov, zámek, zahrada, město
tuhový důl v ČK
rybník Rožmberk (Třeboň)

Ze zájezdů 3 a 4 se v případě malého zájmu uskuteční
pouze ten, který si vyberete.
Kromě zájezdů můžeme zajistit týdenní pobyt v termálech v Podhájské, který byl letos velmi úspěšný, pobyt
u moře v Itálii, také již ověřený a nově týdenní pobyt v Tatranské Lomnici, v bývalé zotavovně ROH Morava, kterou
majitel provozuje v „retro“ stylu, se všemi zvyklostmi
bývalých rekreací ROH.
Podmínky a cenové upřesnění, včetně vhodných, cenově pro seniory zvýhodněných termínů, nabídneme v dalších číslech časopisu Brněnský senior. Zájemci o pobytové zájezdy nechť přijdou v pondělí 24. ledna 2011.
V průběhu roku nabízíme podle Vaší poptávky jednodenní zájezdy do termálů v Dunajské Stredě, pro skupiny
minimálně 25 zájemců.
Pokud s námi nebudete spokojeni, budeme rádi Vaše
návrhy a připomínky akceptovat. Neposuzujte náš však
příliš přísně, nejsme cestovní agentura, jsme jen dobrovolníci.
Ing. Milena Leichmannová
Jindřiška Přecechtělová

Předpokládané náklady 1denního zájezdu do 550 Kč,
(případně 2denního zájezdu do 550,- Kč + ubytování).
4.
V září:
 Opavsko dle programu pro rok 2010
(Hradec nad Moravicí, Raduň, Opava, Jiříkov).
Předpokládané náklady do 480 Kč.
5.
V říjnu:
- Luhačovice, jednodenní zájezd.
Předpokládané náklady 250 Kč.
6.
V listopadu:
 Sakrální stavby v okolí Brna (Vranov, Křtiny, Senetářov)
 Ruprechtov, větrný mlýn
 Rudické propadání
Předpokládané náklady do 200 Kč.

Pøejeme Vám pøíjemné pro•ití vánoèních svátkù
a hodnì štìstí, zdraví, pohody a optimismu v novém roce.
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Další číslo vyjde
v únoru 2011
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VYCHÁZKY
V MĚSÍCÍCH LEDNU A ÚNORU 2
011
2011
 každé pondělí  odjezd kolem 9. hodiny 

3. 1. Židenice – Stará Osada – autobus č. 45 – Mariánské údolí –
Podolí a zpět.
10. 1. Královopolské nádraží – autobus č. 43 – Soběšice – Mokrá
Hora. Odjezd v 8,35 hodin.

Zveme Vás
na společenská setkání
při hudbě
Poznamenejte si do kalendáře – ta
příští budou
13. ledna, 10. února a 10. března 2011
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

17. 1. Sraz na zastávce „Přístaviště“
– kolem přehrady – Osada
a zpět.
24. 1. Mendlovo náměstí – autobus
č. 52 – Stará dálnice – divočáci –
Údolím oddechu – Kamenolom.
31. 1. Židenice – Stará osada – autobus č. 45 – Mariánské údolí –
Muchova bouda a zpět.
7. 2. Sraz na zastávce – Svratecká –
kolem řeky do Pisárek.
14. 2. Mendlovo náměstí – trolejbus
č. 37 – konečná Kohoutovice –
dub Troják – Stará dálnice.
21. 2. Královopolské nádraží – autobus č. 43 – Útěchov rozcestí –
Ořešín. Odjezd v 8,35 hodin.
28. 2. Židenice – Stará osada – autobus č. 56 – Velká Klajdovka –
Šumbera – Velká Klajdovka.
Příjemné prožití svátků vánočních
a krásné společné zážitky v příštím
roce přeje všem
B. Nováková

POZVÁNKA
Místní organizace SD ČR o. s.
v Brně-Žabovřeskách,
Nadace Zdraví pro Moravu,
Český rozhlas Brno a ÚMČ

pořádají v pátek 17. prosince
v 16 hodin v KD Rubín

Adventní zpívání pro zdraví
se skupinou Gajdoši Brno
Koledy domácí i světové zahrají
a zazpívají:
Broňka Schoříková, Naďa Chocholáčová, Václav Kovářík, Petr Mikulka.
Slovem provází:
Dr. Marcela Vandrová.
Vstupné 50 Kč.
Vstupenky možno zakoupit v KD
Rubín, Makovského nám. 1, denně od
9 do 15 hodin a před představením.

UPOZORNĚNÍ
Vážení odběratelé Brněnského seniora,
zašlete prosím, nebo osobně předejte
předplatné na příští rok – poštovné 60,Kč a za 6 výtisků též 60,- Kč.
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