
Ročník 16 * Číslo 6Ročník 16 * Číslo 6Ročník 16 * Číslo 6Ročník 16 * Číslo 6Ročník 16 * Číslo 6 * Prosinec 2012* Prosinec 2012* Prosinec 2012* Prosinec 2012* Prosinec 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

Tiché vnitřní ztišení u Jesliček

Hájíme vaše zájmy!
6. 11. 2012 vystoupila místopředsed-

kyně Libuše Gottwaldová z pověření
MěV SD v Brně na jednání zastupitelstva
města Brna, které projednávalo zvýšení
poplatků za odvoz odpadů z domácnos-
tí. Zveřejňujeme celý text, který na jed-
nání přednesla, i její názor na průběh
projednávání jmenované vyhlášky. Jak
již jistě víte, zastupitelstvo města Brna
odsouhlasilo zvýšení poplatku za odvoz
odpadů z 500 na 675 Kč za rok. Názor
nechť si udělá každý z vás sám.

Vaše redakce

Vystoupení na jednání Zastupitelstva
města Brna dne 6. 11. 2012 – k bodu č. 6 :

Návrh obecně závazné vyhlášky sta-
tutárního města Brna o místním poplat-
ku za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a od-
straňování komunálních odpadů.

Vážení zastupitelé,
obracím se na Vás jménem brněn-

ské městské organizace Svazu důchod-
ců ČR se žádostí o zvážení únosnosti
zvýšení poplatků za odvoz odpadků
pro naše seniory.

Jak jistě víte, životní úroveň našich se-
niorů se zhoršuje. Stálé zdražování zá-
kladních životních potřeb, zdravotní
péče, nákladů na bydlení vede mnohé se-
niory do neřešitelných situací. Tyto po-
znatky máme z naší právnické poradny,
i z poraden Rady seniorů, také z průzku-
mu, který jsme mezi našimi členy proved-
li v roce v roce 2010.

Hlas zvonů táhne nad závějí,
kdes v dálce tiše zaniká.
Dnes všechny struny v srdci znějí,
neb mladost se jich dotýká.

Jak strom jen pohne haluzemi,
hned střásá ledné kříšťály,
rampouchy ze střech visí k zemi
jak varhan velké píšťaly.

Zem jak by líliemi zkvetla,
kam sníh pad, tam se zachytil.
Bůh s úsměvem v tváři, v oknech světla
a v nebi hvězdy rozsvítil.

A staré písně v duši znějí
a s nimi jdou dny Jesliček.
Kol hlavy mé, jak ve závěji
hlas tratících se rolniček.

P O Z V Á N K A
Městská organizace Svazu důchodců ČR zve členy a jejich přátele na

setkání s cimbálovou muzikou „Severýn“ z Břeclavi, které se koná dne
7. prosince 2012 od 14 hodin

v Bílém domě – Bakalův sál. Účastníci dostanou malé pohoštění
a drobné dárečky.

Sponzorem této akce je kandidát na prezidenta České republi-
ky Miloš Zeman.

J. Vrchlický

Na otázku o kom ty „struny v srdci znějí“ odpovídá Isaac Newton, slavný fyzik
a matematik, objevitel zákona setrvačnosti, zákona síly a zákonů akce a reakce, že je
to Ten, který z nebe na zem sestoupil, svůj královský šat vyměnil za všední oděv po-
zemšťana, jako bohatý se stal tím nejchudším, spal v cizích jeslích a byl pohřben
v cizím hrobě. Jako dítě zneklidnil krále Heroda a jako dospělý otřásl mocnou vele-
říší římskou. Ovládal přírodní zákony, chodil po vlnách moře, tišil bouře, z ničeho
nasytil zástupy, uzdravoval bez léků a křísil mrtvé. Ač obsáhl všechno vědění, nena-
psal jedinou knihu, ale do největších knihoven by se nevešly knihy napsané o Něm.
Nad vším zvítězil a láskou přetvořil svět. Slavní tohoto světa odešli, On jediný přeží-
vá na věky s příkazem nám všem: „miluj svého blížního jako sebe samého v lásce vše
převyšující“! Nikomu nebrání, aby Jej svojí láskou následoval!

Láska je soucitná, je trpělivá, nezávidí a nevychloubá se. Nejedná nečestně, nehle-
dá svůj prospěch, nepočítá křivdy, neraduje se ze špatností, ale vždy se raduje z prav-
dy! Láska věří, má naději a nikdy nezanikne! Ta víra i naděje však jednou na věčnosti
pominou, ale láska zůstane, neboť v té trojici je vysoce přesahuje! (1. Korint. 13 – 14)

Radostnou vnitřní pohodu u jesliček i v příštím roce 2013, ve vzájemné lásce
a svornosti, přeje všem

Mgr. Alena Kudličková, předsedkyně MěO SD ČR v Brně

Přijďte si zazpívat známé lidové písničky!
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(Dokončení na str. 3)



SENIOR str. 2

Úvod – V současné době, době vypjatých a politických
kontroversních událostí na úseku zákonodárné moci, byl
přijat nový občanský zákoník č. 82/2012 Sb. Tento nový ob-
čanský zákoník nahrazuje stávající občanský zákoník
č. 40/1964 Sb. Je to průlomový okamžik, který zásadním
způsobem mění dosavadně mnohé platné právní normy,
podle nichž se posuzovaly a řídily občansko-právní vztahy.

Nový občanský zákoník se vytvářel po celá léta, v řadě od-
borných právních komisích pod vedením prof. JUDr. Eliáše,
CSc. Přesto se po jeho finalizaci rozpoutal v právní veřejnosti
nesouhlas s mnohými zákonnými ustanoveními.

Nový občanský zákoník obsahuje 6. částí s celkovým po-
čtem 3081 paragrafů!

Doposud platný občanský zákoník, který byl od roku 1990
více jak padesátkrát novelizován, má jen 880 paragrafů.

Tato nová skutečnost staví celou právnickou veřejnost před
nelehký úkol zvládnout tento rozsáhlý soubor právních úprav,
které mnohdy významně mění dosavadní způsob řešení
občansko právních vztahů a jejich zákonné řešení.

V dalších číslech Brněnského Seniora bude nezbytné po-
stupně jeho čtenáře seznamovat s potřebnými občansko práv-
ními změnami, které jsou pro jejich život velmi potřebné.

Které změny lze již uplatnit při pořízení závěti
Závěť, kterou zůstavitel pořídil podle platného zákoníku, je

a bude platná i pro budoucno. Rozhodující je a bude datum
závěti. Doposud byl zůstavitel omezen příslušnými ustanove-
ními paragrafy 476 až 480 a v případě vydědění 469 a 469a.

Tato ustanovení v mnohém striktně omezovala zůstavitele
v jeho vůli rozhodovat o svých majetkových právech.

Proto je dnes již možné uplatnit rozsáhlejší pravomoci zů-
stavitele při psaní závěti podle nového občanského zákoní-
ku… Je však nutno respektovat všechna formálně právní usta-
novení, platná pro sepsání závěti (viz ustanovení §476, 476a
až 476f a § 477 až 480). Podmínkou je, že k úmrtí zůstavitele
dojde až po 1. lednu 2014. Zemře-li dříve, bude jeho závěť po-
suzována podle doposud platného občanského zákoníku.
Uplatní-li zůstavitel v závěti již ustanovení podle nového zá-
koníku (jak bude uvedeno dále), bude závěť platná, ale k nové
právní úpravě podle nového občanského zákoníku nebude
možno přihlédnout a budou respektována ustanovení stáva-
jícího OZ.

Tedy: rozhodující bude den úmrtí zůstavitele. Zemře-li po
1. 1. 2014 budou platit již ustanovení nového OZ.

Co nový občanský zákoník umožňuje:
1. Zůstavitel může krátit neopomenutelného dědice v jeho
dědickém nároku a to následovně: u nezletilého dědice může
krátit jeho zákonitý nárok o jednu čtvrtinu jeho zákonitého

nároku. Doposud není možno nezletilého dědice vůbec krátit
v jeho dědického nároku – pokud není vyděděn.
2. U zletilého neopomenutelného dědice je možno nyní krá-
tit až o tři čtvrtiny jeho nároku. Doposud je možno krátit jeho
dědický nárok jen na jednu polovinu.
3. Dnes platí, že když byla pořízena závěť a dědicové se po
smrti zůstavitele dohodli na jiném rozdělení majetku, tak vždy
měla dohoda přednost před závětí. Nová úprava to neumož-
ňuje. Dědicové budou muset vůli zůstavitele respektovat, le-
daže by ten v závěti výslovně uvedl, že se dědicové mohou
dohodnout o rozdělení majetku jinak.
4. Zůstavitel může v závěti nově uvést i různá vedlejší ujedná-
ní, jako např. postarat se nejen o pozůstalého manžela či dru-
ha, ale i o příbuzného. Dále zůstavitel v závěti může uplatnit
i jiné podmínky např. že dědic musí dokončit vysokoškolské
či jiný typ vzdělání, nebo určit čas, kdy dojde po jeho smrti
právo nabýt dědictví (např. dosažení 25 let či ženitbou a pod.).
5. Současně pořizovatel závěti např. může odložit dědění po-
tomka do určitého věku, ale musí současně vyřešit, kdo do té
doby bude o tento určitý majetek pečovat.
6. Zůstavitel může dědicům nařídit vydat komukoliv určitou
věc z dědictví, aniž by se tento člověk stal dědicem. Tím pá-
dem se na něj nebude vztahovat případná povinnost podílet
se na dluzích zůstavitele.
7. Možnost zřeknutí se dědictví – potencionální dědic se
může ještě za života zůstavitele zřeknout dědictví a to formou
písemné smlouvy, kterou se zůstavitelem uzavře. Doposud to
nebylo možné.
8. Často se stává, že některý z potomků od rodičů dostane
darem ještě za jejich života např. nemovitost či jiný dar znač-
né hodnoty. Podle stávající OZ se takový případ v dědickém
řízením řeší zápočtem takového majetku a bývá kolem toho
hodně sporů či dohadů. Nově může obdarovaný potomek ješ-
tě za života zůstavitele se zříci svého dědického práva na svůj
dědický nárok.

Závěr: Pokusil jsem se v táto stati uvést jen ty podstatné
změny týkající se psaní závěti a jejich využití. Ještě bych rád
uvedl, že řídit se podle nového občanského zákoníku nebude
jednoduché a vystaví nás ještě mnohokrát obtížným situacím.
Budu rád, když výše uvedené nové poznámky vám pomohou
při psaní závěti.

Do nastávajícího roku 2013 Vám všem, kteří čtete mé
právní články, přeji dobré zdraví, aby Vás pokud možno
netrápily neduhy stáří, užívali jste si v pohodě poklidné
dny a aby Vás pokud možno co nejméně postihovala spo-
lečenská restriktivní opatření.

JUDr. Karel Neveselý

JIŽ DNES LZE POŘIZOVAT ZÁVĚŤ PODLE NOVÉHO OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU

Nabídka zájezdů a pobytů pro rok 2013

�    PR Á V N Í  P O R A D N A SD BRNO   �    PR Á V N Í  P O R A D N A SD BRNO   �

O zájezdech zatím jen rámcově, termíny budeme upřesňo-
vat v Senioru postupně. Určitě uskutečníme zájezd na Koko-
řínsko a na vaše přání do Kutné Hory, ke které přidáme zámek
Žleby a žehušickou oboru bílých jelenů.

Ze zahraničních pobytových zájezdů to bude koncem září
Podhájská, v červnu Itálie, a to do vhodnější lokality než letos.
Nově nabízíme pobyty v Chorvatsku na ostrově Čiovo, tj. 8 km
od Trogiru a 21 km od Splitu.

Ostrov je s pevninou spojen mostem a má vlastní zdroj dob-
ré pitné vody. Ubytování ve 4 lůžkových apartmánech s tera-
sou, na pláži, 10 - 15 m od vody. Stravování vlastní, vybavené
kuchyňky jsou součástí apartmánů.

Nabízené termíny:
1. 7. 6. -  16. 6. 2013 cena 4 600 Kč
2. 18. 6. -  30. 6. 2013 5 200 Kč
3. 30. 8. -  11. 9. 2013 5 200 Kč
V ceně jsou započítány 2 slavnostní večeře a doprava auto-

busem. Vzhledem k teplotě mořské vody i počasí doporučuje-
me volit zájezd č. 2 nebo 3. Abychom mohli zajistit rezervaci,
prosíme vás, abyste nám svůj zájem, zatím nezávazný, nahlá-
sili telefonicky, nebo SMS, během ledna 2013 na číslo
603901975 nebo 541227280, Ing. Leichmanová. Sdělíme vám
pak další informace a ukážeme i fotografie.

Těšíme se na vás.  J. Přecechtělová, Ing. M. Leichmanová
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Chci prosazovat podmínky pro Vaše
důstojné stáří. Váš Miloš Zeman
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Letošní podzim je pro každého občana a zvláště pro nás se-
niory velmi náročný. A to i přes krásné „babí léto“ během září
a první poloviny října nebo po prázdninách zaplněných ulic
měst a obcí, plně obsazené hromadné dopravy – bouřlivým,
zdravým „mládím“, k nám dříve narozeným poněkud drzým.

Podzimní měsíce prověřily i občanské postoje a morální kva-
lity české populace a seniorů především, protože šlo o předvo-
lební období, samotné volby do krajských zastupitelstev a 1/3
Senátu ČR a navíc o přípravu přímých voleb prezidenta republi-
ky. A to vše ve vyhrocené situaci neuvěřitelných vládních experi-
mentů, které pod hlavičkou úsporných opatření měly zastavit za-
dlužování státu, ale v praxi vedly převážně k přijímání
nedemokratických, diskriminujících a protiintegračních reforem
a neustálým útokům proti seniorům.

Občané se cítí podvedeni, bezmocní, mají obavu o samotnou
existenci svých rodin a strach z budoucnosti. A nechtějí se nadá-
le podílet na snižování kreditu našeho státu ve světě, jeho dalším
zadlužováním, ani na rostoucí sociální nerovnosti, chudobě
a bídě některých sociálních skupin české populace – ve jménu
demokracie, lidové solidarity, vlastenectví a vlastní zodpověd-
nosti.

Trápí mne však zejména ztráta důvěry v právní stát, oslabová-
ní lidské vůle, ideová a občanská apatie, nespravedlnost a veřej-
né okrádání, neúcta a pohrdání obyčejným člověkem, amerika-
nizace a vulgarismus. Kde se „ztratily dobré mravy“ předávané
z generace na generaci? Proč slušný člověk, milující svou rodnou
zem, svoji rodinu, vážící si kulturního dědictví, tradic a zvyků je
považován za „naivku a prosťáčka“? Proč ani věřící lidé mnohdy
nedodržují mravní „boží desatero“? Proč vládnou urážky, škodo-
libost, výsměch, zvyšuje se odcizení, rodina se nesejde ani u svá-
tečního oběda či večeře, nenajde si čas na sebe, natož pak na ro-
diče a prarodiče? Stále hledám odpovědi…

Smutno je mi např. ze ztráty zvukomalebné češtiny, laxnosti
politiků, moderátorů i rodičů při výchově dětí k zachování míry
kultivovanosti jazyka, takže nerozeznám, co je role, co póza a co
„imič“. Nic však nemám k přejímání slov z cizích jazyků. Naopak,
my senioři, můžeme závidět mladé generaci kvalitnější metodiku
výuky cizích jazyků než jsme měli my, nebo možnosti studijních
pobytů a výjezdů do zahraničí. Museli jsme mnohé dohánět a naše
vědomosti, zkušenosti, znalosti máme možnost předvést až „v ran-
ném nebo středním stáří“ (sociologická kategorizace procesu stár-
nutí nejčastěji užívaná).

Vážné výhrady mám ke konzumnímu způsobu života společ-
nosti, založeném na honbě za úspěchem, ziskem a pomíjivými
materiálními požitky, včetně pokřivených morálních hodnot.

Dovolím si jednu poznámku k výsledkům voleb, o kterých už
bylo hodně napsáno a řečeno. Když vyjdeme z výkladu pojmu
voleb, jako referenda o veřejném mínění lidí (názory) na politi-
ku, fungování demokracie a podporu, pomoc státu těm nejpo-
třebnějším, sociálně, ekonomicky slabým a handicapovaným,
potom nalezneme (s výše uvedenými negativy) odpověď na ma-
lou účast voličů a oslabení vedoucích koaličních stran ve vol-
bách. Já vidím malou účast voličů a nedůvěru, zklamání a neo-
chotu volit, jako důsledek dlouhodobé devastace právního,
politicko-občanského a především mravního vědomí našich ob-
čanů. Zůstávám však optimistou nejen proto, že náš národ má
v podvědomí historicky zakotvenou fungující kulturnost, ale
i proto, že člověk potřebuje v něco věřit a není nemožné zabez-
pečit klidný a důstojný život, když se o to všichni budeme poctivě
a soustavně snažit. Vždyť, jak se praví, i „boží mlýny melou po-
malu, ale jistě“. Nastane-li určitý posun v sociálním cítění, tole-
ranci a úctě k občanům u našich politiků a veřejné správy, po-
známe již začátkem ledna v rámci přímých voleb hlavy státu.

Pozornost našich občanů směřuje v poslední době k zemím
arabského světa, kde dochází k vážným občanským nepokojům,

které přerůstají ve válečné konflikty a denně přináší oběti na ži-
votech. I když tyto země neprožily metamorfózy vědecko-tech-
nického vývoje západního světa, potýkají se rovněž s globálními
problémy současnosti . Ne nadarmo jsem ve svém článku „Musí-
me se kontaktovat, musíme si pomáhat“ (Brněnský senior, č. 4,
str. 8, Brno 2012) zdůrazňovala hlavní globální problémy, pro-
mítající se do všech sfér života společnosti a politicko-ekonomic-
kou, občansko-sociální a v jejím rámci mravní krizi, krizi rodiny
a mezilidských vztahů. Arabské země svým specifickým vývojem,
geografickou polohou, zvláštností rasy, víry, tradic, se potýkaly
vždy s nedostatkem vody, potravin a vážnými epidemiemi. Vysi-
lovaly je „svaté války“ proti nevěřícím (zvl. „půlměsíce s kří-
žem“), boje o území s původním obyvatelstvem (např. Berbery
a Kurdy), hnutí za nezávislost a likvidaci kolonialismu, překoná-
vání feudálního způsobu života aj. Dnes se mluví především
o tzv. „arabském jaru“, politických střetech, ekonomické krizi.
Zvláštností těchto zemí je boj za „čistotu islámu“ (monotheistic-
ké světové náboženství), boj za církevně-kulturní tradice, tzv.
„multikulturalismus“, boj za „arabské sjednocení ve jménu Alla-
ha“, jediného Boha a „vývoz muslimského náboženství do Evropy
a USA“ (muslimové nebo mohamedáni jsou stoupenci islámu).
Tzv. „arabské jaro“ je především importovaným impulzem, v je-
hož pozadí jsou ekonomické zájmy získání exportní kapacity
islámských zemí a tou jsou bohaté zásoby ropy. Není lehké pro-
niknout do specifičnosti vývoje těchto zemí a někdy si myslím, že
(včetně zásahu misí OSN) politici se „pohybují“ v řešení a komen-
tování „arabského jara“ jako „slon v porcelánu“. Dovolím si upo-
zornit na specifiku arabských zemí a to je představitel státu, kte-
rý je povětšinou nejvyšším reprezentantem státní moci, ale
současně i nejvyšším náboženským představitelem, uctívaným
občany. Podobně jako v Evropě a ve světě vůbec, stojí v čele oz-
brojených sil, je vojevůdcem, diktátorem, osobností s velkým
charismatem a sebevědomím. Můžeme i zjistit, že většina před-
stavitelů arabských zemí má titul šacha, prince, šejka, imámma,
ajatolláha (poslední dva tituly po chálífech jsou názvy islámských
duchovních) a jsou absolventy prestižních evropských a americ-
kých univerzit.

V této souvislosti si dovolím upozornit na vlnu kritiky ze stra-
ny odborníků (zahraniční politika, religionalistika a dějiny ná-
boženství) i laické veřejnosti, namířené proti promítanému
(v USA natočenému) snímku „Nevinnost muslimů“ nebo ve Fran-
cii zveřejňovaných karikatur proroka Mohameda. V případě krát-
kého filmu jde o laciný snímek s nádechem poloporna, ve fran-
couzských ilustracích o naivní ztvárnění proroka. V obou
případech šlo o daleko závažnější věc: o znevažování základních
pilířů islámu (zakladatele učení proroka Muhammada a posla
Allaha – Korán, súra 1 – 4, 13, 38, tj. základu víry a Božího posel-
ství v posvátné knize Gur An – čtení. Podle Koránu – boha Allaha
nelze na veřejnosti ukazovat „boha, který nemá podobu a nesmí
být zobrazován“ (Korán, súra 2). Kritika muslimů, žijících kromě
Arabie i v Indonesii, Asii, USA a Evropě), bouřlivé protesty byly
motivovány i tím, že k události došlo v měsíci září (24. září 622 je
výchozím bodem islámského letopočtu) a v říjnu, kdy začínají
obřady v posvátné Mekce v rámci svaté pouti (hadždž), konané
za přísných bezpečnostních opatření. Bohužel, zatímco autorům
snímku a karikatur šlo a zviditelnění, pochybné uznání a provo-
kaci – může státům jít o politickou moc, rasovou nesnášenlivost,
náboženskou konfrontaci.

*  *  *
Z pohledu důležitosti událostí a akcí během září a října u nás

bych připomenula důležitost mezinárodního, evropského a čes-
kého svátku seniorů, který zejména v našem regionu Jihomorav-
ského kraje byl jako vždy důstojný a plný překrásných setkání
se zastupiteli kraje, představiteli svazových odborových organi-

ZAMYŠLENÍ A POSTŘEHY K AKTUÁLNÍM TÉMATŮM PODZIMU 2012

(Dokončení na straně 5) ���
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zací, umělci, vědci, sportovci a širokou veřejností. Náš kraj je na
prvním místě v ČR v oblasti sociální pomoci a péče seniorům,
zdravotně postiženým a rodinám s dětmi. Připomenu Senior-
pasy, Rodinné pasy, Senior point, občanská sdružení, Ženy 50,
Vesna, Semko, Logo), Centrum pro rodinu a sociální péči, Cent-
rum pro pomoc aktivnímu senioru, Centrum zdravého životní-
ho stylu, Centrum aktivního vzdělávání aj. Nesmíme zapome-
nout ani na Úřady městských částí města Brna, na Výbor národní
kultury, jež ve spolupráci a pod záštitou a dotacemi primátora
statutárního města Brna, hejtmana Jm kraje a ředitelství speciál-
ních institucí v Brně, organizují Dny radnice, Dny otevřených
dveří, Dny a noci vědců, Dny kostelů, Muzejní noc, Slavnosti
regionů, Týden sociálního zabezpečení a další podobné akce.
Svátky seniorů se slaví na celém světě. Například v Japonsku je
dne 25. září a nazývá se „Svátek úcty ke stáří“.

Jako vysokoškolský pedagog (v posledních letech Univerzita
OSN, Tokio, Japonsko) a předsedkyně Klubu TEP (pacientů s to-
tální náhradou kloubu – endoprotézy), známého jako Fan klub
Prof. MUDr. M. Janečka, CSc. při Úrazové nemocnici v Brně velmi
dobře vím o náročnosti, potřebnosti a nutnosti pomoci seniorům
se sníženou soběstačností a zdravotně postiženým občanům.
Všichni tuto práci považujeme za poslání a děláme ji dobrovolně.
Vždyť handicap není za trest a lidé nechtějí být a nejsou příživní-
ky… Mají právo na důstojný život, morální právo na pomoc státu,
zdravé populace, na výpomoc a sociální cítění, toleranci, slušnost
a úctu. Stále mají nám všem co nabídnout: životní moudrost,
zkušenosti a laskavé srdce.           PhDr. Jana Vrabcová

���

V tu kongresovou neděli ODS 4. 11. t.r. pojednou se zdálo, že
vše je jako by jinak. Stačilo, aby se předchozími volbami mapa ČR
zbarvila do žluta a do červena, abychom se samozřejmostí slyšeli
to, co před tím bylo autoritativně vykládáno jinak. Co je to za vlá-
du, které dlouhodobě chybí kritická sebereflexe, z níž jen to mi-
nimum z minima připustí v tu chvíli z obavy o ztrátu svých dob-
ře placených postů pod tíhou argumentů opozice? Přemýšlejícímu
občanu nestačí jen kosmetická úprava dosavadních, často iracio-
nálních argumentů vlády ODS, snažících se jen zastřít kvalifikova-
né názory těch, kteří chtějí odhalit vládní „kličky“ na občana. Pří-
kladů toho, čemu 70 až 80 % občanů nevěří, je bezpočet!

Tím nejčastěji skloňovaným, je navyšování bezedného stát-
ního rozpočtu růstem DPH, což na rozdíl od jednoho nechval-
ně nám známého inženýra chemie kriticky odmítají erudovaní
ekonomové (NERV a další) a co dokládá i skutečnost, v níž vý-
běr současného DPH zdaleka nedosahuje jeho předpokladů.
Tím současně výše úspor rodin vzrostly v posledním roce o 100 %,
avšak žel, na úkor zkomírajícího investičního rozvoje. Takto pro-
hlubující se rozdíl mezi předpokladem a skutečností se navyšuje
i neochotou podniků platit DPH a ročním odtokem 270 mld. divi-
dent našich zahraničních partnerů v podnikání! Jejich odchody
dokonce i do Maďarska neudivují, o dalších možnostech v daňo-
vých rájích ani nemluvě!

Druhou lží je pro nás nepřijatelná důchodová reforma, kte-
rou dalšími miliardami má být ochuzen průběžný penzijní sys-
tém. Toho má být dosaženo úporným prosazováním tzv. dru-
hého důchodového pilíře, zatím snad dobrovolně volitelného.
Podobá se zaostalému letadlu, z něhož cestující může vystoupit za
40 let, ale jeho garantovanou životnost lze počítat v měsících. Jedi-
nou jeho jistotou je to, že kdo do tohoto problémového letadla na-
stoupí, žádný padák nedostane. Pasažér bude platit na svůj dů-
chod neodvolatelně tak dlouho, až po létech se zděsí, že letadlo se
zřítí nezadržitelně! Ale i kdyby se nějaké penze dočkal, nezbaví
se obav, že v bouřích krize dnešního světa zasáhne letadlo
blesk, který dlouhodobé úspory znehodnotí. Ovšem pro ty, kte-
ří prodávají letenky, je to bezrizikový kšeft!

Příznačným pro celý kongres byla bezhlavost pachatele, přisti-
ženého při činu. Podobal se tolika mediálním záběrům v poutech

vedeného korupčníka, vykřikujícího, že je nevinen. Nečisté jeho
dosavadní praktiky, s důsledky zametanými často pod koberec, se
nakonec staly zcela běžnými a jako takové se začaly prodírat do
občanského života, do veřejných zakázek, do práce policie, justice
a školství, v němž nepodařený experiment tzv. „státních maturit“
nás stál 1,4 miliardy Kč! Korupce v ČR se stala téměř všudypří-
tomnou a některé soudní rozsudky jsou problematické obchá-
zením zákonů nebo snahou o překrucování významu a obsahu
rozsudků nejvyšších soudů. Monopolizaci domluvených karte-
lů nikdo nekontroluje ani nestihá. Vždyť ÚHOS z titulu svého
povinného zjišťování negativních stavů řešil v roce 2011 pouze
jediný případ a o rok před tím dokonce vůbec žádný!

Bezkoncepčnost a neschopnost cokoliv řešit se na kongresu
nakonec uchýlily k tak ubohým praktikám, slušnému občanu
nepochopitelným. Zákulisními dohodami byla docílena některá
nehlasování, tři účastníci (Fuksa, Šnajdr, Tluchoř) se vzdali posla-
neckého mandátu, kymácející se loď ODS v parlamentu podpírali
řádně nezvolení členové strany LIDEM, mající v celé ČR pouze 100
členů a jeden člen (Pekárek) v podmíněném svém odsouzení, atd.,
atd. Nelze se proto divit, že nedávné hodnocení ze strany EU na-
šich zastíraných ekonomických praktik, bylo veskrze negativní
a nebýt informací poslanců ČSSD (Zaorálek aj.), ani bychom se
o tom nedověděli! Vládní strany se zaručují svojí nesmlouvavos-
tí v boji proti korupci, při čemž návrhy opozice na majetková
přiznání, jako v tom nejúčinnější, byly vždy přehlasováním za-
mítnuty! Peněženky občanů jsou proto tunelovány, jen aby ty
majetky „kmotrů“ zůstaly nedotčené!

Vztyčený ukazováček některých vládních politiků nás stra-
šívá nebezpečím řecké oligarchie. Její hlubší analýza však od-
haluje její pravé pachatele. Ve všech státech, touto krizí napa-
dených, zavinily tento stav ti co vládnou, nikoliv občané, jimi
ovládaní! Který občan, důchodce, invalida, osamělá matka s dět-
mi, který nezaměstnaný či poctivě pracující a své daně řádně pla-
tící, zapříčinili to, že klientelistickými pletichami a lobbisticko-ko-
rupčním rozkrádáním státu se docílilo u nás ztrát přesahujících až
2 biliony Kč? To zapříčinili tito řadoví občané, nemající ani ponětí,
co se „tam nahoře“ děje? Proto až subsuterénní úroveň má
sprostý výrok jednoho z nejvyšších našich vládních politiků –
ochránců skutečných škůdců naší ekonomiky, že jsme to my –
řadoví občané, kteří jsme svůj stát „prožrali“! Proto za to musí-
me být potrestáni zdražením kde čeho, včetně nájmů, nárůstem
spoluúčasti pacientů ve zdravotnictví, devalorizací důchodů, atd.

Všechno to občanu nepochopitelné a jej postihující, je za-
střešováno stále se opakující hrozbou ekonomické krize,
v čemž se výrazně lišíme od severských států Evropy, která jí
dokáže čelit v souladu s výrokem Tomáše Bati z r. 1931: „Nevě-
řím v mocnou účinnost krize ekonomické, neboť je to krize pře-
devším morální! Pozavírejme proto bankrotáře a služme pocti-
vě pracujícímu občanu!“ T. Baťa patřil proto k nemnohým, jímž
nikdo nevyčítal jeho neuvěřitelné bohatství, neboť věhlas Zlína
a zaměstnanost desetitisíců v prodejnách „Bata“ u nás i v celém
světě bylo jeho dílo! Hovořilo se o něm jako o nastávajícím minis-
tru průmyslu, ba dokonce se ozývaly hlasy o něm jako možném
prezidentu, což však vše zhatil nástup Hitlera k moci.

Proto v té amorálnosti je dovoleno vše k udržení vlády, u níž
pojmy jako poctiví lidé, občané, děti, senioři, ba dokonce i po-
ctiví podnikatelé, jsou v žebříčku námi ctěných hodnot, až na
samotném dně! Potřebné nápravy toho se jistě nedocílí jen pou-
hým přebarvením modré mapy ČR na žlutočervenou, jak v úvodu
uvedeno! Z tohoto je potřeba si odvodit ponaučení, že je nutno
bedlivě sledovat průběh s vyhodnocením výsledků každého voleb-
ního období, a proto nestačí jen bouchat pěstí do stolu s nadává-
ním a hloupými úvahami že „k volbám nepůjdu“! Proto zhodnoť-
me morální výbavu našich politiků, vezměme rozumě
a zejména účinně svoje věci do vlastních rukou, neboť součas-
né rozčarování, tichý vzdor a spíše jen málo výrazný protest
v naší společnosti, rozhodně k nápravě všeho nestačí!

KONGRES ODS! – ČI SPÍŠE SOS? H. Fadrus
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Jen z průzkumu vyplynulo, že už jedné třetině vdov a vdovců
zůstalo po zaplacení všech nutných nákladů na jídlo a léky méně
než 2000 Kč. Mnoho uvádělo, že pomoc od dětí nemohou očeká-
vat, protože je tíží nezaměstnanost, náklady na zajištění dětí apod.
Někteří naši důchodci žijí zcela osaměle, bez rodin.

Zlepšení situace se nedá očekávat, když valorizace důchodů
v příštím roce má být pouze kolem 150 Kč měsíčně. Nyní, po na-
vrhovaném zvýšení poplatků za odvoz odpadu o 175 Kč ročně,
by celá jedna měsíční valorizace padla jen na tento odvoz. Do-
mníváme se, že senioři si zaslouží zohlednění jejich situace, soli-
dární a diferencovaný přístup k nejstarším občanům města. Jsme
přesvědčeni, že se nemohou plně podílet na nákladech, které
nezpůsobují. Město Brno patří k velkým městům naší země, je to
univerzitní město, město dojíždějících lidí za prací, město turis-
tů. I oni zde zanechávají odpad. Většina našich seniorů je plně
odkázána jen na svůj důchod, pro svůj věk a neduhy stáří bez
možnosti si přivydělat.

Proto se obracíme na zastupitele našeho města, aby zvážili
jako zodpovědní zástupci občanů, jak přistoupit diferencovaně
k projednávané otázce. Jsme informováni z našich poboček SD
ČR, že města k zvyšování poplatků přistupují různě. Někde osvo-
bozují od zvýšení poplatků seniory nad 70 let. My máme na mysli
zvláště seniory s nejnižšími důchody, vdovy a vdovce, kteří se po
přijetí dalších chystaných úsporných opatřeních dostanou do
stavu nouze a rozšíří počet chudých v našem městě včetně bez-
domovectví. Jsme si vědomi, že zvýšení poplatku za odvoz není
v jejich situaci rozhodující, není ale ani bezvýznamné. Ukazuje
totiž přístup volených orgánů ke svým nejstarším spoluobčanům
a snahu jejich situaci ještě nezhoršovat.

Děkuji za pozornost!

Hájíme vaše zájmy!
(Dokončení ze strany 1)

Připravený scénář
= znechucení z politiky!

Jednání zastupitelů města Brna, které bylo svoláno 6. 11. 2012
na 8 hodin se ukázalo už v začátku, ale i potom, během celého
jednání, jako předem dohodnuté divadlo. Na jednání se projed-
návalo zvednutí poplatku za odpad, údajně z důvodu nedosta-
tečnosti financí na jeho likvidaci. Tříhodinová diskuse neměla
konce. Střídali se tu s opravdu věcnými argumenty lidovci, ko-
munisté, TOP 09 i zelení, ale zastupitelé dávali najevo během jed-
nání hovory mezi sebou svůj nezájem o problematiku občanů.
Korunu všemu nasadil pan primátor, který prohlásil, že poplatek
se zvýší „pouze o 14,50 Kč měsíčně“. Ovšem, pro něj i pro ostatní
vysokopříjmové občany je to „pouze“. Zapomněl však, že tady
jsou i ostatní poplatky pro občany životně důležité, jako je teplo,
voda, plyn, nájem a u většiny seniorů hlavně i léky.

Není také pravda, jak zdůraznil, že zastupitelé nemohou za
zvýšení těchto ostatních plateb. Naopak. Magistrát , stejně jako
stát, tyto lukrativní podniky rozprodal , zisky hlavně z bytového
fondu rozptýlil do rozpočtu města a nyní se tvrdí, že s tím nic ne-
mohou udělat.

Dále argumentoval, že už i jiná města zvyšovala poplatek za
odpad, je také matoucí, protože jsou i jiná, která toto řeší dife-
rencovaně. Radit občanům, aby si chodili v případě hmotné nou-
ze pro příplatek je krajně nevhodné a nedůstojné člověka, který
celý život poctivě pracoval.

Není také divu, že občané reagují tak, jak reagují: “Už jsme je
navolili, tak teď budou čtyři roky v klidu, zdraží kde co a na nás se
vykašlou.“ Je náhoda, že toto přišlo okamžitě po volbách do kraj-
ských zastupitelstev? Není také proto div, že k volbám chodí málo
občanů!

Libuše Gottwaldová
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Z Jehnic nám napsal pan Miroslav
Polák.

Také v letošním roce se Klub důchod-
ců v Jehnicích snažil o zpříjemnění chvi-
lek v životě místních důchodců. Jak se to
dařilo, mohou posoudit hlavně ti obča-
né, kteří se těchto akcí zúčastňovali.

Na pravidelná setkávání bývala vole-
na zajímavá a poučná témata a také vý-
běr přednášejících, event. besedujících.

Z tohoto výběru můžeme připome-
nout „Besedu o historii Brna a Jehnic“
a besedu o rozhledně „Babí lom“, které
oslovily nejen rodáky Jehnic, ale i obča-
ny, kteří se do obce přistěhovali později.

Také beseda s ukázkami na téma
„trénování paměti“, přednáška cyklotu-
risty z jeho cesty na Kubu, i beseda se
členem místního mysliveckého sdruže-
ní o zvěři, včetně ukázek jejich zvuků ze
záznamu.

Mimo akcí na společných setkáních
byl velký zájem o společné návštěvy za-
jímavých výstav, divadelních a filmo-
vých představení. Např. návštěva „Mo-

ZZZZZEEEEE     ŽIVOTAŽIVOTAŽIVOTAŽIVOTAŽIVOTA     MÍSTNÍCHMÍSTNÍCHMÍSTNÍCHMÍSTNÍCHMÍSTNÍCH     KLUBŮKLUBŮKLUBŮKLUBŮKLUBŮ

ravská vesnička“, „Historie brněnských
cukráren“, „Zlato , symbol moci a bo-
hatství“ i výstava japonských skládanek
„Origami“ byla přijata pozitivně.

Občasné vycház-
ky s následným
posezením u ohně
a opékáním špekáč-
ků jsou oblíbeny
a cvičení některých
seniorek v tělocvič-
ně místní školy je
pravidelně navště-
vováno. Pěkná vy-
cházka, spojená
s projížďkou lodí po
brněnské přehradě
a návštěva hradu
Veveří také zane-
chala příznivé do-
jmy.

Zdařilý výběr cílů zájezdů v letošním
roce charakterizovalo téměř vždy plné
obsazení autobusů.

Například jarní zájezd na Floru Olo-
mouc a návštěvu muzea tvarůžků v Loš-
ticích ocenilo hlavně ženské obsazení,
které tvoří také většinu členů klubu. Ná-
sledující zájezd, exkurze do jaderné
elektrárny Dukovany, prohlídka Janova
Hradu v Lednici a odpolední posezení
ve vinném sklípku v Blučině s hudbou
a občerstvením, se velmi líbilo.

Zájezd do termálních lázní, letos do
Mošoně, patří pro svou oblíbenost do
každoročního výběru zájezdů. Poslední
výlet se letos uskutečnil do rukodělné
sklárny p. Svobody v Karlově na Žďár-
sku, skanzenu „Betlém“ v Hlinsku a ja-
ponské zahrady ve Sněžném. Krásné
podzimní počasí i zastávky na Zelené
Hoře a u soch při pomezním kameni
Čech a Moravy u Žďáru, okořenily tento
výlet.

Za svou činnost bylo Klubu důchod-
ců při příležitosti oslav 720 let Jehnic
uděleno „Čestné uznání“, kterého si čle-
nové Klubu důchodců velmi váží.

Dne 15. 11. 2012 se uskutečnila bese-
da Svazu důchodců v Brně-Žabovřes-
kách a to v tradičním sále v Rubínku na
Poznaňské 10.

Účastníci přednášky vyslechli řadu
zajímavých informací o lékárně, tvorbě
cen léků, generických ekvivalentech
a jejich vhodnosti, lékových a potravi-
nových doplňcích a nových výhledech.
Dověděli se o možnostech ekonomické-
ho nákupu léků a jejich efektivním uží-
vání. Cenná byla také informace o pou-
čení a radách poskytovaných bezplatně
personálem lékáren pro klienty. Vzorem
v tomto ohledu, pro svoji ochotu a pří-
stup, může být podle zkušeností přítom-
ných, sám přednášející MUDr. Lžičař,
který působí v lékárně nemocnice U sva-
té Anny. Besedy se zúčastnili i členové
SD ČR z jiných městských částí.

Místní organizace SD ČR V Brně
Žabovřeskách, spolu s nadací Zdraví
pro Moravu, Českým rozhlasem Brno
a ÚMČ Brno-Žabovřesky uspořádala ve
čtvrtek 22. 11. 2012 v 16 hodin v KD Ru-
bín kulturní program „Zpívání pro zdra-
ví“, kde zahrála nejmenší dechovka na
světě – Kabrňáci, zazpíval Václav Ková-
řík a vystoupil Libor Pantůček. Pořad se
líbil, jak dosvědčují fotografie (dole).

Petr Kalábek

Zveme Vás na oblíbené
„Tanečky“

Vždy ve čtvrtek 10. 1. 2013, 14. 2.

2013, 14. 3. 2013, 11. 4. 2013, 9. 5. 2013,

13. 6. 2013 od 15 hodin na Křenové 67.

Zveme všechny přátele tance!

Ze setkání s jubilanty  na radnici městské části Brno-střed.
(Na fotografii nahoře a vlevo uprostřed.)



BBBBBrněnsrněnsrněnsrněnsrněnský Ský Ský Ský Ský SENIENIENIENIENIOOOOOR - noR - noR - noR - noR - novvvvvinininininy MV Sy MV Sy MV Sy MV Sy MV Svavavavavazu důchozu důchozu důchozu důchozu důchodddddců ČR v Bců ČR v Bců ČR v Bců ČR v Bců ČR v Brněrněrněrněrně.
AAAAAdrdrdrdrdresesesesesa va va va va vyyyyydddddaaaaavavavavavattttteeeeellllle a re a re a re a re a reeeeedddddaaaaakckckckckceeeee, pře, pře, pře, pře, předddddppppplllllaaaaatttttné: Sné: Sné: Sné: Sné: Svavavavavaz důchoz důchoz důchoz důchoz důchodddddců ČR  Jců ČR  Jců ČR  Jců ČR  Jců ČR  Jiiiiihohohohohomomomomomorrrrraaaaavvvvvssssský kký kký kký kký krrrrraaaaaj - měsj - měsj - měsj - měsj - městststststskkkkká oá oá oá oá orgrgrgrgrgaaaaanizanizanizanizanizaccccce Be Be Be Be Brnornornornorno, Běho, Běho, Běho, Běho, Běhounsunsunsunsunskkkkká 17, 602 00 Bá 17, 602 00 Bá 17, 602 00 Bá 17, 602 00 Bá 17, 602 00 Brnornornornorno.....
TTTTTeeeeelllll./f./f./f./f./faaaaax: 545 575 257 x: 545 575 257 x: 545 575 257 x: 545 575 257 x: 545 575 257 • sssssvavavavavaz.dz.dz.dz.dz.duuuuuchochochochochodddddcccccuuuuu.b.b.b.b.brno@srno@srno@srno@srno@seeeeeznaznaznaznaznam.cz m.cz m.cz m.cz m.cz • wwwwwwwwwwwwwww.d.d.d.d.duuuuuchochochochochodddddcicicicicibbbbbrnornornornorno.cz .cz .cz .cz .cz • IČO 69706824 • Editor RNDr. Hubert Fadrus, CSc.,
dále tvoří redakční radu Mgr. Alena Kudličková, František Špaček, PaedDr. Anna Štofanová, Libuše Gottwaldová, Ing. Milena Leichmannová. •
Redakční uzávěrka 28. 11., vyšlo 2. 12. 2012 • Uzávěrka dalšího čísla 20. 1. 2013 • Za obsah zveřejněných materiálů odpovídá autor. • Nevyžádané
rukopisy se nevracejí. • Reg. číslo MK ČR  E 12164 • Tisk: Moravia Perex, spol. s r. o., Trnkova 111;  tel.: 544 234 333;  e-mail: info@moraviaperex.cz

DDDDDaaaaalšlšlšlšlší čísí čísí čísí čísí číslllllo vo vo vo vo vyyyyyjdjdjdjdjdeeeee
v únov únov únov únov únorrrrru 2013u 2013u 2013u 2013u 2013

VYCHÁZKY V MĚSÍCÍCH LEDNU A ÚNORU 2013
� každé pondělí � odjezd  před 9. hodinou �

7. 1. Sraz na zastávce „Přístaviště“ – kolem přehrady – „Osada“ – a zpět.
14. 1. Mendlovo náměstí – autobus č. 52 – výstup „Stará dálnice“ – do obory

– „Údolí oddechu“. Odjezd 8,40 h.
21. 1. Zastávka tramvaje č. 1 „Svratecká“ - (1. zastávka za vozovnou Komín) -

podél řeky Svratky – Pisárky.
28. 1. Královopolské nádraží – Zamilovaný hájek – Řečkovice.

4. 2. Sraz na zastávce „Přístaviště“ - kolem přehrady „Osada“ - a zpět.
11. 2. Mendlovo náměstí – trolejbus č. 37 – konečná Kohoutovice - dub „Tro-

ják“ - Stará dálnice.
18. 2. Zastávka tramvaje č. 2 – nemocnice „Milosrdných bratří“ – lanová drá-

ha – Pisárky.
25. 2. Židenice – Stará osada – bus č. 55 – Mariánské údolí – „Podolí“ – a zpět.

KRÁSNÝ PŘÍKLAD PŘÁTELSTVÍ
A VZÁJEMNOSTI

Konec měsíce září byl pro část výboru Svazu důchodců
a Krajské rady velice příjemným zpestřením letošní sezóny.
Asi před 20 lety byla uzavřena smlouva mezi Svazem důchod-
ců České republiky a seniory v Martině. Je velice chvályhod-
né, že po celou dobu se toto přátelství udržuje a i přes rozděle-
ní republiky, stále utužuje. Naši čeští i slovenští senioři dávají
o sobě vědět vzájemnými oboustrannými návštěvami i přes
stále komplikovanější finanční situaci, kterou se snažíme řešit
na obou stranách.

Blížil se konec měsíce září a bylo krásné, slunečné, středeč-
ní ráno, když jsme vyjížděli od Bohémy směr Slovensko. Asi
po tříhodinové jízdě autobusem jsme zaparkovali před měst-
ským úřadem v Martině, kde si nás převzala vedoucí oddělení
dlhodobej sociálnej starostlivosti, paní Mgr. Kristína Čuboňo-
vá, která pro nás připravila program a po oba dva dny nás pro-
vázela. Na radnici jsme byli přivítáni přednostkou MsÚ paní
JUDr. Katarínou Katinovou. Pokračovala prohlídka pěší zóny
města Martin. Dále následovala cesta do Bystričky, kde jsme
se ubytovali, převlékli a připravili na večer. Příchod na večeři
a do společenské místnosti byl opravdu dojemný, protože nás
přivítala skupina místních žen písní „Morava je krásná zem“.
Po jejich vystoupení následovala večeře s občerstvením a ve-
čer pokračoval velice srdečnou zábavou s živou hudbou a tan-
cem. Celý večer probíhal v srdečném tónu, kdy většina pří-
tomných na obou stranách litovala našeho rozdělení
republiky.

Po komfortním ubytování a poklidně strávené noci jsme se
opět sešli u snídaně, pobalili zavazadla a pokračovali ještě
v prohlídce Bystričky. Tady jsme navštívili vilku, kde prezident
Masaryk trávil každoroční prázdniny a kterou před léty od-
koupil místní podnikatel a zrekonstruoval. Je až s podivem,
jakou péči a prostředky tomu věnoval a kolik vědomostí o ži-
votě T. G. Masaryka měl, na rozdíl od nás Čechů. Autobusem
jsme opět pokračovali do Blatnice, kde jsme navštívili muze-
um Karla Plicky, historika a autora jedinečného filmu „Zem
spieva“. Autobusem už na zpáteční cestě jsme projížděli a ob-
divovali překrásnou Gaderskou dolinu Malé Fatry a zakončili
obědem v místní restauraci.

Doufáme všichni, že toto srdečné setkání a překrásný výlet
nebyl poslední a naše dobré vztahy budou pokračovat.

Libuše Gottwaldová, místopředsedkyně SD ČR Brno

Omluva
Vážení odběratelé Brněnského seniora, od ledna 2013 bude roznášet Brněnského seniora Poštovní novinová služba. Mediaservis

v měsíci září doručování ukončil, aniž nám dal dopředu vědět. Proto se těm, kteří náš časopis nedostali, velice omlouváme.
Věříme, že převzetím PNS budou problémy vyřešeny a časopis vám bude doručován stejně jako dříve.                 Vaše redakce

MALÁ INZERCE
� Vdova 67 let hledá kamaráda k občasným schůzkám.

Telefon: 774 267 954

� Prodám: * Pánský kožich – dubeňák
* Pánský kožich nutrofix
* Pánský oblek nový
* 3 pánské obleky zánovní

Vše na střední postavu. Cena dle dohody.
Telefon: 530 325 811 nebo 728 711 456
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