Brněnský senior vychází
za finanční podpory
statutárního města Brna

Slunovrat
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Jestlipak se
vločka
dočká
až usedne
i na tvé vlasy,
konec listopadu
stříbří i peří
havraní,
kde je asi

rozhraní,
pro tebe
z jíní
všechnu něhu
sbírám v chvatu
a láska,
i ta se dočká
svého
slunovratu.
Marie Veselá

Tak konečně máme co jsme – (ne-?) či chtěli?
Podle předvolebních průzkumů tato otázka diferencovala naše občany
do tří kategorií. Jednak to byl nemalý počet těch úspěšně profitujících na zákulisních hrách minulé vlády. Zřejmě nejpočetnější skupinou byli ti, kteří
v radikální změně sociálně právního směřování nové vlády by rádi tušili zablýsknutí se na lepší časy. Zradou nás všech však byli ti, kteří k volbám nešli,
aniž by uměli nám dnes odpovědět komu, čemu a jak tím prospěli!
Málokdo si však uvědomuje, že vytouVelice pobavující bylo zahájení předžený zázrak nastat nemohl, neboť o pří- volební kampaně ODS na střeše budovy
zeň voličů se ucházející kandidáti, do v podobě lodě. Bylo snadné vybavit si
značné míry reprezentující intelektuální tím Titanic, najíždějící na velkou ledoa zejména morální úroveň celé naší spo- vou kru. Byla jen škoda, že kapitánka
lečnosti. K tomu nejeden z nich skrytě lodi, rádoby premiérka Miroslava Němprosazoval zájmy různých podnikatel- cová, nedala lodní lístek také pánům
ských skupin a ač nelze křivdit nikomu, Kalouskům, Schwarzenbergům a i jim
zůstává otázkou, pro koho z nich, (ale podobným! Zdrcující většina dosavadi z nás!) nejsou peníze až na prvém mís- ních politiků potvrzuje platnost názoru
tě? Na kolika prstech jedné či dvou rukou prezidenta Beneše, že navenek proklalze předem odhadnout počet těch, kteří mované ideje a v podtextu skrytě smýšdo voleb kandidují prioritně se snahou lené zájmy se u morálně vyspělého
posloužit obecnému blahu celého náro- občana nedají od sebe odlučovat!
da, byť i by to bylo za plat valně nepřevy- Dle něj „duch stranictví odnaučuje
šující dvojnásobek průměrného platu střízlivému a samostatnému smýštak, jak to bylo běžné u poslanců za první lení, takže stranictví nenechává
Masarykovy republiky!
nikomu a v ničem svobodu.“
Je ke škodě věci samé, že ideály prezidentů Masaryka a Beneše odezněly tak brzo v
zapomenutí!
NA
SPOLEČENSKÝ
Podnětnou myšlenkou jednoho z kandidáPLES SENIORŮ
tů do PS je potřeba
Městská organizace Svazu důchod- prosazovat ve volbách
ců v Brně připravuje 1. ples seniorů, to, co stát údajně gakterý se bude konat 17. ledna 2014 rantuje, ale co se neod 17 do 22 hodin v hotelu Kozák.
plní! Je to zejména
Vstupenky na ples se budou prodávat nutnost striktního dood 15. října 2013 každé úterý na sekre- držování Základní listariátu Svazu důchodců ČR v Brně, tiny práv a svobod,
která je součástí ústavBěhounská 17. Cena 150 Kč.
ního pořádku ČR. Jde
„Proč bychom se netěšili?“

POZVÁNKA
1.

zejména o čl. 10, že každý má právo, aby
byla zachovávána jeho lidská důstojnost, čl. 28 zakládající právo zaměstnance na spravedlivou odměnu a uspokojivé pracovní podmínky a čl. 30 s právem
na dostačující hmotné zabezpečení ve
stáří, při nezpůsobilosti k práci a při
ztrátě živitele. V neposlední řadě čl. 31,
dle nějž má každý právo na ochranu
zdraví a svým celoživotním pojištěním
na bezplatnou zdravotní péči, včetně
všech potřebných pomůcek, na což se
zcela zapomíná a v čemž se stát chová
naprosto protizákonně!
A tak jak výše uvedeno, všichni
toužíme po tom, aby se nám konečně
„zablýsklo na lepší časy“, leč však my
se toho nebojíme!
Redakce BS
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Nový občanský zákoník č. 89/2012 Sb. z. vstupuje v platnost od 1. ledna 2014
ÚVODEM
Je skutečností, že od 1. ledna 2014 vstupuje v platnost
nový občanský zákoník (dále jen NOZ). Byl přijat s řadou
nesouhlasných výhrad a značná část právníků vyslovila
a stále vyslovuje pochybnosti o tom, že jak odborná, tak
laická veřejnost není dostatečně připravena na to, aby již
od ledna příštího roku vstoupil v platnost. NOZ, který mimořádně zasahuje svými zákonnými ustanovení do života
jedince a společnosti.
Pro srovnání – jestliže stávající platný občanský zákoník
č. 40/1964 Sb., má po několik desítek novel, celkem 852 paragrafů – pak NOZ má celkem 3081 paragrafů. Jen tento počet
zákonných opatření již naznačuje, že jde o velmi náročný úkol
a to plně pochopit a zvládnout tento rozsáhlý komplex zásadních úprav existujících právních problémů, je více než obtížný. Zvládnout NOZ musí celá sféra právní veřejnosti tj. justice, od soudců všech stupňů počínaje, přes advokacii atd. –
– nemluvě již o občanské veřejnosti, které se ta úprava bude
v celé komplexnosti týkat.
Po roce, kdy jsem se věnoval seznámení s jednotlivými
částmi NOZ, jsem dospěl k závěru, že nelze jednoznačně
NOZ odsoudit vyjma zavedení archaických pojmů (např. výprosa, rozhrada, a další řady zbytečně pozměněných pojmů).
NOZ rozšiřuje a dobře upravuje celé části některých oblastí práva – zejména dědické právo, rodinné právo atd.
V tomto příspěvku považuji za správné informovat vás
o základním členění NOZ, aby si seniorská veřejnost udělala
představu o rozčlenění NOZ. (V tomto výčtu základních okruhů NOZ uvedu hlavně ty, které nějakým způsobem zasahují
do sféry zájmů našich klientů a čtenářů.)
NOZ je rozčleněn do pěti částí, z nichž každá část je členěna na hlavy a jednotlivé díly.
ČÁST PRVNÍ – Obecná část
Je věnována základnímu vymezení právnímu postavení jedince a právnických osob.
ČÁST DRUHÁ – je věnována rodinnému právu
hlava I – manželství – povinnosti a práva manželů – manželské majetkové právo – rozvod manželství – následky zániku manželství;
hlava II pak upravuje poměry mezi rodiči a dětmi – určování rodičovství – osvojení – rodiče a dítě – rodičovská odpovědnost – vyživovací povinnost – poručenství – opatrovnictví
– pěstounství – ústavní výchova.
ČÁST TŘETÍ – Absolutní majetková práva
Věcná práva – držba – vlastnictví – nabytí vlastnického práva – přivlastnění a nález – přirozený přírůstek – vydržení – převod vlastnického práva – nabytí vlastnického práva od neoprávněného nabytí vlastnického práva – rozhodnutím
orgánu veřejné moci – spoluvlastnictví – spoluvlastnický podíl – správa společné věci – oddělení ze spoluvlastnictví
a zrušení spoluvlastnictví – bytové spoluvlastnictví – výstavba
domu s jednotkami – práva a povinnosti vlastníka jednotky –
správa domu a pozemku – zrušení bytového spoluvlastnictví –
zvláštní ustanovení o společenství jmění – věcná práva k cizím věcem – právo stavby – vznik a zánik práva stavby – právní
poměry z práva stavby – věcná břemena – obecná ustanovení
o služebnostech – nabytí služebnosti – právní poměry ze sluSENIOR str. 2

žebnosti – některé pozemkové služebnosti – užívací právo –
zánik služebnosti – reálná břemena – zástavní právo.
Zastavení – rozsah zástavního práva – práva a povinnosti
ze zástavního práva –výkon zástavního práva – zánik zástavního práva – práva vlastníka při uvolnění zástavy- záměna
zástavního práva – podzástavní právo – zadržovací právo –
všeobecná ustanovení o správě cizího majetku – pravidla
správy – společná správa – svěřenecký fond.
Dědické právo – právo na pozůstalost – pořízení pro případ smrti – všeobecná ustanovení – forma závěti – vedlejší
položky v závěti – zrušení závěti – dědická smlouva – odkaz –
obecná ustanovení – zvláštní pravidla o jednotlivých druzích
odkazů – odkaz věcí určitého druhu – odkaz určité věci – odkaz pohledávky – nabytí odkazu – zákonná posloupnost – započtení na povinný díl na dědický podíl – nepominutelný dědic – vydědění – ochrana nepominutelného dědice – výpočet
povinného dílu – započtení na povinný díl a na dědický podíl
– právo některých osob na zaopatření – přechod pozůstalosti
na dědice – nabytí dědictví – správa pozůstalosti a její soupis –
potvrzení dědictví – rozdělení pozůstalosti – dluhy postihující
dědice – zcizení dědictví.
ČÁST ČTVRTÁ – Relativní majetková práva
Je věnována závazkům např. smlouvám (jejich druhům
a obsahu ) – sféře dluhů, pohledávek, závazků, vymezení práv
a povinností dlužníků a věřitelů – otázkám darování, koupě
a kupní smlouvy věcí movitých a nemovitých – zvl. ustanovení o prodeji zboží v obchodě – výprosa – výpůjčka – nájem –
nájem bytu – ubytování – pacht – úvěr – úschova – ustanovení
věnovaná činnosti v podnikání (zasilatelství – obchodní zastoupení – doprava osob a zboží – dále péče o zdraví – vkladní
knížka – inkaso – důchod – výměnek – pojištění – sazky a hry –
veřejný příslib a příslib odměny – povinnost nahradit škodu –
nekalá soutěž aj.
ČÁST PÁTÁ – ustanovení společná, přechodná a závěrečná.
(NOZ vyšel v edici ÚZ č. 900 a jeho cena je cca 120 Kč.)
ZÁVĚR
Uvedený krátký přehled o NOZ má posloužit stručné informaci a o obsahu NOZ. Jsem si vědom, že nemůže být skutečnou, reálnou pomocí v orientaci seniorské veřejnosti.
Proto jsem ochoten ve svých hodinách právního poradenství věnovat klientům pomoc při řešení jejich problémů, jež
bude posuzována podle NOZ.
Například: největší zájem jistě bude u důchodců o nové
úpravě dědictví a sepsání závěti.
Má představa je následující:
• první setkání – půjde o vysvětlení představ zůstavitele o jeho
poslední vůli a jaká je konkrétní situace v rodinných vztazích.
• druhé setkání – převtělení představ o obsahu závěti ve
smyslu paragrafů nového dědické práva;
• třetí setkání – konečná verze závěti podle dědického práva NOZ. Rovněž tak i v jiných právních problémech ze sféry
hmotně právní oblasti.
Přeji Vám, věrným čtenářům části právní poradny
Brněnského Senioru, příjemné a poklidné prožití vánočních svátků a dobré zdraví a optimismus do toho nového
roku, který – jak se zdá – nebude lehký a bez závažných problémů.
JUDr. Karel Neveselý

VÁNOCE, VÁNOCE
PŘICHÁZEJÍ…
A s nimi vzpomínky na bezstarostné
dětství a šťastné mládí plné očekávání,
objevování a prvních ztrát. Proč nezavzpomínat v době adventu na kouzlo Vánoc, na vánoční tradice předávané z generace na generaci.
Proč ne – jsme pamětníky. Netvrdí i „páni vědátoři“, že
vzpomínky z dětství přetrvávají nejdéle a patří mezi nejsilnější? V paměti máme časté uhelné prázdniny, naplněné zimními radovánkami, přípravou Vánoc a návštěvami příbuzných.
Užívali jsme si sáňkování, stavění sněhuláků, koulovaček,
bruslení – s nezbytnými bruslemi na klíček. Tajně jsme malovali obrázky, vystřihovali prostírání, figurky zvířat a vánoční
stromečky. Za ušetřené peníze, které jsme získali za nákupy,
úklid, sběr surovin nebo dobré známky, jsme kupovali mýdla,
levné voňavky, vánoční ubrousky a jiné dárečky.
Naše Vánoce to bylo vzrušení, radost, hledání dárků a schovaného napečeného cukroví. Domov voněl vanilkou, skořicí,
pečenými jablky, karamelem a chvojím. Při návštěvě kostela o
svátcích se nám nejvíce líbily zapálené svíčky, koledy, vůně
kadidla a betlémy. V rodině jsme měli velký mechanický betlém a my děti jsme rády z půdy snášely krabice se zabalenými
figurkami svaté rodiny, tří králů, darovníků, řemeslníků, hospodářských i exotických zvířat a roztodivných cizokrajných
stavení. S úžasem jsme všichni sledovali, jak rodiče a příbuzní
„oživují“ betlém. Vánoce – to bylo i poslouchání pohádek a vyprávění prarodičů o tom, jak „bejvávalo dříve“.
A teď je řada na nás, abychom svým vnoučatům přiblížili
kouzlo Vánoc u společného stolu v rodině. Naším posláním je
i uchovávání kulturních a církevně náboženských i lidových
tradic spojených s adventem, Štědrým večerem i Novým rokem. Měli bychom být nápomocni radou i „přiložením rukou
k dílu“, aby byly zachovány české zvyky a tradice: Mikuláš,
zvonečky, prskavky, koledy a koledníci, betlémy, psaní počátečních písmen Tří králů na dveře, vůně purpury a františků,
pouštění plovoucích svíček na vodě, věštění z rozkrojeného
jablka a litého olova, sváteční výzdoba domova.
Je na každém z nás, jak dokážeme vysvětlit vnoučatům, že
společně strávený čas, vzájemná láska a pomoc je více než
drahé dárky a spousta jídla. Musíme si zachovat správný úhel
pohledu na svět. Bez stresu, zloby a zbytečného utrácení.
My senioři se budeme těšit, že o Vánocích na nás lidé nebudou zlí a třeba se i usmějí, děti za námi přijdou na návštěvu,
vnoučata s námi půjdou na vycházku nebo nás pozvou mezi
sebe. Rádi budeme podarováni: slušností, úctou, tolerancí
a láskou.
Jana Vrabcová

POZVÁNKA
Výbor MO SD ČR v Brně pořádá

4. března 2014 od 14 hodin
výroční členskou schůzi
s volbou nového výboru na léta 2014 - 2017.
Schůze se uskuteční v sále Břetislava Bakaly
– Bílý dům, Žerotínovo nám. 6, Brno
Zveme všechny členy naší organizace!!
Před schůzí bude kulturní program.

Divadelní a hudební sezóna
v prosinci a lednu 2014
Mahenovo divadlo premiéruje (13. XII.) jedno z nejslavnějších děl
Roberta Luise Stevensona Ostrov pokladů. Dílo samo není třeba představovat – za vše hovoří osm filmových verzí mezi lety 1934 a 2007. Ve světovém
seznamu překládaných autorů je na předním 25. místě. Autorem jevištní
úpravy je Pavel Cmíral, jehož hry znají posluchači rozhlasu. Režie se ujala
zkušená Zoja Mikotová, po celý život specialistka na divadlo pro děti a mládež. O konečném výsledku tak nelze pochybovat.
Janáčkovo divadlo uvede na přelomu roku (31. XII., 4. I.) představení
nazvané Zarzuela Gala. Výraz zarzuela má ve španělštině několik významů. Je to ostružina, marinované jídlo z ryb a mořských plodů a hudební
divadlo. V 19. století se zarzuely proměnily ve španělskou operetu s hudbou
inspirovanou španělskou melodikou. Interprety zarzuely v Janáčkově divadle budou příslušníci iberoamerického světa žijící v bývalém československém prostoru. Španělský dirigent David H. Rico je absolvent bratislavské
VŠMU a od roku 2011 šéfdirigent Bratislavského symfonického orchestru,
argentinská sopranistka Anna C. Diz studovala rovněž v Bratislavě a mexický tenorista Rafael Álvarez je od r. 2011 členem Národního divadla v Brně.
Městské divadlo na Hudební scéně premiéruje (14. XII.) hru Ray
Cooneye a Johna Chapmana Dvojitá rezervace. Britský autor a herec Ray
Cooney, přezdívaný mistr frašky, píše hry vycházející z nejlepších tradic
anglické komedie s komplikovanou zápletkou a suchým britským humorem.
Francouzi, kteří k Britům a britské kultuře obdivem nepřekypují, ho milují
a nazývají anglickým Feydeauem. Srovnávají ho tak s nejslavnějším francouzským autorem veseloher. Jde o nejvyšší ocenění ze strany Francouzů, kteří
vlastní kulturu považují za světovou špičku. Hra má podtitul - situační komedie o přeplněné ložnici a jedná se o tři páry a dvojí nevěru v jediném apartmá.
Divadlo u stolu reprízuje (15., 22. XII.) texty z pera Jana Zahradníčka
v inscenaci nazvané Ježíškova Košilka. Básník, od dětství po úraze tělesně
postižený, hledal v literatuře útočiště před realitou života. V kontrastu
k jeho životu jsou úsměvné legendy na témata - kde se na světě vzal slavík
a skřivánek, chudobky, včely a vosy, slzičky Panny Marie, proč se osika
chvěje a jak dostala mateřídouška své jméno.
HaDivadlo premiéruje (10. I.) Maryšu bratří Mrštíků. Jde o hru vpravdě
národní a moravskou. Její ohlas byl ve své době až skandální. V Těšanech,
kde žili skuteční protagonisté příběhu, Vávra svým vlivem zabránil provozování hry místními ochotníky. Ve skutečnosti manželství mezi Vávrou
a Maryšou bylo dlouhé a v podstatě šťastné.
Divadlo Polárka premiéruje (14. XII.) v úpravě Michala Bumbálka
a Sergeje Sanža komedii dell´arte pod názvem Kdo zachrání Isabelu. Jde
o další ze záslužných projektů seznamování dětí s postavami dějin divadla
a evropské kultury.
Divadlo Radost reprízuje (13., 20. XII.) Husovické Betlém. Jde o předvánoční představení složené z textů lidových vánočních her z brněnských
předměstí ze začátku 20. století, z doby, kdy byly předměstskými vesnicemi
a zněla tam verze hanáckého dialektu.
Divadelní studio V reprízuje (15. XII.) jedinou pohádku Vladislava Vančury Kubula a Kuba Kubikula. Jde o vděčnou předlohu známou i z večerníčků a hlavně kultivující malého diváka Vančurovou bohatou češtinou
napodobující staročeštinu.
Scéna divadelní fakulty JAMU studio Marta premiéruje (15. XI.) Zpověď hochštaplera Felixe Krulla od Thomase Manna. Spisovatel začal psát
příběh v roce 1911 a po přetržce stačil před smrtí dopsat pouze první díl až
v 50. letech 20. století. O popularitě díla svědčí dvojí zfilmování, z nichž
větší ohlas měl film z roku 1957 s Horstem Buchholzem v hlavní roli. Bude
zajímavé jak v režii Lukáše Kopeckého vyzní příběh podvodníka, v době
kdy máme jistotu, že naši politici by v něm viděli trapného amatérského
břídila.
Janáčkova akademie muzických umění uvede (18. XII.) v Besedním
domě vánoční koncert. Účinkovat bude Brněnský kontrabasový orchestr,
Dechová harmonie HF JAMU, Fagotový soubor a Velký žesťový soubor. Tato
tělesa neobvyklého nástrojového obsazení zahrají pro specifické nástrojové obsazení málo uváděnou Petite symphonie Charlese Gounoda. Další
lahůdkou budou vánoční písně pro fagotové kvarteto a rovněž Fanfares
liturgiques u nás příliš nehraného francouzského skladatele 20. století Henri Tomasiho.
Brněnská Filharmonie uvádí (15. XII.) v Besedním domě vánoční koncert s tradiční Českou mší vánoční Jakuba Jana Ryby a v Janáčkově divadle
(1. I.) koncert k zahájení Roku české hudby 2014 pod názvem To nejlepší
z českých oper.
/V/
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Opravdu přicházejí Vánoce?
Na stránkách kalendářů jistě ano, ale vnímáme jejich příchod i v naší mysli a zejména srdcem tak, jak v tichém soustředění naše babičky a pradědouškové ? Ani oni neměli na růžích
ustláno, neboť dvě světové války poznamenaly minulé století.
To zlo se však tehdy odvíjelo z touhy po světovládě těch horních vládnoucích pater, kdežto v těch mezilidských vztazích
pater nejnižších lidská soudržnost a vzájemná solidarita dokázaly stmelit občany k tichému odporu vůči zlu, v naději na to
lepší příští. Mnohé oběti se však nevyhnuly ani jim a v dnešní
době nedostatek vzpomínek i úcty k nim, jsou hanbou naší!
Tehdy to bývala zejména období adventu a vánočního
času, v němž tichá „člověčina“ jesliček betlémské chýše, dokázala nejen stmelit těmi válkami ohrožené, ale zejména dobít jejich morální kredit k nesmlouvavému odporu vůči tomu
zlu těch válek chtivých vládců. Bohužel však dnes prohlubující se relativizace, dokonce ba až ztráta tradičních morálních
hodnot biblického desatera rozleptávají společně s vnucující
se komercí vánočních trhů onu ohleduplnou vzájemnou „člověčinu“ i sociální soucítění do té míry, že zlem nedotčeného
občana až vyděsí mnohé mediální zprávy o téměř až úplné
absenci elementární lidskosti mezi námi!
Až dech se zastaví, když se dovídáme o tom, že mladá matka za pět tisíc Kč půjčí na 24 hodin (neznámému?) zvrhlému
pedofilovi svoji roční holčičku, nebo že někdo cynicky mstivě
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poleje osobu akumulátorovou koncentrovanou kyselinou sírovou! Buďme však vděční za to, že tyto hrůzy jsou jen ojedinělé v kontrastu k tomu, že již tisíce tun potravin přicházejí na
charitativní účely potřebným, že desítky tisíc přijímá „dobrý
anděl“ televize NOVA na pomoc nemocemi postiženým dětem, na něž „chudá“ (!) VZP nemá a že miliony Kč jsou odesílány na pomoc tajfunem postižených Filipín! Snadno si domyslíme, koho a jak z těch naštěstí ojedinělých amorálních
osob a naopak tolika početných sociálně cítících našinců se
blížící svátky vánoční dotýkají!
K těm největším darům, které lidstvo obdrželo, jistě patří
naše svobodná vůle, jíž však může být i svobodně zneužito!
Málokdo si však uvědomuje vzájemnou neoddělitelnost poznatku „člověče, dělej si co chceš – ale pak se nediv!“ Nenechat
se tímto poučit, může nás postihnout trpkou zkušeností! Přemýšlejme proto v tento adventní čas i po celé vánoční období
o tom nejcennějším, jímž je ona plodná a lásky plná „člověčina“, která celoročně nedokáže přehlédnout žádnou z potřeb
našich bližních, ale i těch na opačném konci zeměkoule v duchu onoho dávného biblického příkazu zákonodárce desatera „miluj svého bližního jako sebe samého!“ Dovedeme si vůbec představit, jak by vypadal svět, kdyby celé jeho lidstvo tuto
pobídku si vzalo za svou?
Hubert Fadrus

ZE

ŽIVOTA MÍSTNÍCH KLUBŮ

Naši senioři
ani letos nezaháleli!

Z činnosti KD v Brně-Řečkovicích,
Kořenského 23, v roce 2013

Toto období bylo pro naše členy opravdu bohaté a dosti
pestré. Týká se to všech volnočasových aktivit, pořádaných
Svazem důchodců, kladoucích značný nárok na výbor Svazu
nejenom organizačně, ale i finančně, kdy pro nedostatek prostředků musely být některé akce zrušeny. Zmiňuji se zde jen
o některých zajímavých akcích, protože o většině z nich jsme
průběžně po celý rok informováni naším Brněnským seniorem.
Nelze se nezmínit o zájezdu na velice krásný zámek v Lysicích-Žlebech s následnou návštěvou obory bílých jelenů s dravými ptáky. V témže měsíci to byl i zájezd do Břeclavi s prohlídkou kostela v Poštorné a se zakončením příjemným
posezením ve sklípku. V následujícím měsíci jsme oslavili
Den matek v Bílém domě a pokračovali vítáním jara s muzikou v Jundrově. V témže měsíci jsme zažili krajské kolo kuželek v Hodoníně a krásný zájezd do Kutné Hory, s prohlídkou
kostnice a proslulé baziliky.
Červen jsme začali vyjížďkou lodí po Brněnské přehradě,
provázenou příjemnou hudbou s částí kapely Ladislava
Kozderky. V témže měsíci to byl rovněž zajímavý a hojně navštívený židovský hřbitov za doprovodu kvalifikované průvodkyně.
V okolí Brněnské přehrady jsme v následujících měsících
pokračovali návštěvou hradu Veveří s doplněním si svých historických znalostí nejen o něm, s popojetím o kousek dále
k tzv. Jarošovu mlýnu. Tam jsme absolvovali podrobnou prohlídku s kvalifikovaným výkladem o celé technologické přípravě chleba a pečiva. Protože velký zájem vzbudilo loňské
opékání špekáčků, zopakovali jsme tuto akci letos ještě dvakrát, vždy za měsíc po sobě. Návštěvnost byla značná, včetně
záliby účastníků v doprovodné kvalitní hudbě.
Naše aktivity pokračovaly 4. září návštěvou Senátu, díky
paní senátorce JUDr. E. Wagnerové, která nám tuto akci i zafinancovala! Je nutno se zmínit i o spolupráci s některými organizacemi, kdy se vzájemně informujeme o společných akcích,
se zajištěním účasti na nich ze strany našich členů. Nelze zapomenout na pravidelné každoměsíční tanečky na Křenové,
kde se velice rádi setkáváme s jejich pravidelnými účastníky.
Libuše Gottwaldová, místopředsedkyně

Činnost v našem KD je bohatá. Scházíme se každý pátek
v odpoledních hodinách. Konají se přednášky s videoprojekcí, besedy, návštěvy kulturních akcí a vycházky. Dále se uskutečnily dva zájezdy – jarní a podzimní. Také jsme navštívili
výstavu v pavilonu Anthrophos „Afrika očima cestovatelů“.
V přednáškách získáváme znalosti o přírodních krásách
z domova i ze světa. Do konce roku proběhnou přednášky
na téma „Zdraví těla a duše“, „Jeseníky 2“, „Nepál“, a „Životní
příběhy kosmonautů.“
Průměrný počet návštěvníků na přednáškách bývá kolem
35 osob.
Zájezdové činnosti se také daří.
Jarní autokarový zájezd se uskutečnil 16. 5. s následujícím
programem. Návštěva zámku Hradec nad Moravicí, prohlídka Opavy, dále zámek Radůň včetně oranžérie a cestou jsme
se zastavili i u přehrady Slezská Harta a prohlédli si její okolí.
Dne 26. 9. se uskutečnil podzimní zájezd s prohlídkou pohádkového hradu Bouzova a nedalekých Mladečských jeskyní. Neopomněli jsme také Arboretum v Bílé Lhotě a dále pokračovali návštěvou muzea výroby tvarůžků, obchodu
a cukrárny v Lošticích. I když nám u podzimního zájezdu počasí nepřálo, byli účastníci zájezdu spokojeni.
Děkujeme ÚMČ Brno-Řečkovice, vedoucí odboru sociálních věcí, zdravotnictví a kultury paní Trnkové a také panu
Mgr. Štanclovi za zájem a podporu naší činnosti.
Jsme také vděční MěV SD ČR v Brně a jeho předsedkyni
Mgr. Kudličkové za informace o možnosti návštěvy výstav
a kulturních akcí, které přispívají ke zpestření programu v klubu.
V příštím roce bychom rádi v naší dosavadní činnosti pokračovali s podobným programem jako letos.
Jarmila Bobčíková,
předsedkyně KD
Pravidelné setkání s jubilanty, členy SD ČR v Brně se konalo
5. listopadu 2013 v sále radnice Brno-střed.
Všem jubilantům ještě jednou přejeme hodně zdraví, spokojenosti a radosti ze života.
Redakce
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PŘEČETLI JSME ZA VÁS Z INTERNETU
Výsledky vítězné hadrové revoluce
Našim „pohadrovým“ politikům se podařilo vytvořit ohromné
a narůstající sociální problémy. Nadělat postupně za 24 let budování „české demokracie“ z nezanedbatelné části občanů žebráky.
Oficiálně se mluví o 10 % občanů, ale procenta jsou ve skutečnosti minimálně dvojnásobná.
Jen nezaměstnaných je cca 750 tisíc, důchodců, postižených
a invalidů cca 2,3 miliony, 30 tisíc bezdomovců, kteří byli sečteni,
je jich ale daleko více a kolem 100 tisíc jsou tzv. čekatelé na bezdomovectví. Jakékoli finanční zásoby nad jeden měsíc nemá
„pouhých“ 48 % občanů, píše blogerka Sofie Chrtková na portálu
vasevec.cz.
Ročně se ztratí a nedohledá 450 miliard Kč, které se někam
odklonily za odpovědného (ne)dohledu našich „pohadrových“ vlád,
které nutí občany tyto odkloněné miliardy dotovat tak, že jsme již
státem žebráků. Je to hloupostí politiků nebo záměrný úmysl?
Za odkloněných 450 mld. Kč ročně údajně nikdo nemůže. Jsou to
peníze, které dáváme státu všichni. Mít 450 mld. Kč!! ve státním
rozpočtu navíc, bylo by na vyšší důchody, na sociální pomoc občanů v nouzi, bylo by na zdravotnictví, vědu, školství i na různé dostavby, sociální byty apod. Spolu s dotacemi od EU by bylo na splácení státního dluhu a státní rozpočet by byl nejen vyrovnaný, ale stát
by mohl tvořit i finanční rezervy. Jak je vůbec možné, že si tohoto
odklánění miliard žádná strana nevšimla a žádná vláda to dosud
neřešila? Jsou snad čeští občané oslové, kterým, když se poručí, zatřesou se a sypou zlaťáky? Jak je možné, že se volí v podstatě ti stejní
politici i do čela politických stran, když je za nimi taková spoušť?
Pohadroví politici naší zemi a občanům neustále škodí a jedou
v tom všichni, kdo jsou a byli u skutečné moci a rozhodovali o financích a dotacích. Je zcela jasné, proč trvali na doživotních imunitách
a odmítají referendum i průhledný státní rozpočet, majetková přiznání a jiné potřebné zákony, kupř dosud chybí zákon na nedohledatelné firmy a jejich skutečné majitele, kdy sice zdárně na občanech vydělávají, ale daně neodvádí žádné. Zjednodušeně se dá říci,
že naši politici a vlády doslova kryjí různé lupiče a ztráty pak sprostě
vymáhají na občanech a dělají z nich žebráky. Z právního hlediska
by byli spolupachateli. I naše „česká demokracie“ má lidské oběti
a své mrtvé, tentokrát v důsledku záměrně vyvolané chudoby.
Už se o ně po volbách ztrácí zájem
Situace důchodců a sociálně slabých občanů se bohatě využívá
v předvolebních programech a po dalších volbách se (již pokolikáté?)
dovíme, že: „s tím nic momentálně dělat nelze, ale pracujeme na
tom“. S jakou asi úporností se „na tom pracuje“, ukazuje však rostoucí chudoba důchodců, včetně postižených a invalidů. Ženy
samoživitelky jsou na tom podobně jako důchodci. Narůstá nezaměstnanost, počet bezdomovců i počet exekucí. Rostoucí chudoba
je provázena zvýšenou kriminalitou, nemocností i zvýšeným počtem
sebevražd a úmrtností důchodců. Mimo předvolební čas se žádná
strana ani politik touto situací důchodců a sociálně slabých občanů
nezabývá.
Staří, nemocní, postižení, invalidé, ale i samoživitelky s dětmi
a chudé rodiny s dětmi nejsou nijak chráněni kupř. proti exekucím,
nemajících ve světě obdoby, co do bezohlednosti kvůli soukromým
ziskům exekutorských podnikatelů . Tito občané nejsou nijak chráněni ohledně vypínání elektřiny, plynu nebo vody, mají-li problémy
s platbami. Pro tyto občany nejsou sociální byty, takže se zadlužují
a nakonec jsou z bytů vyhnáni i z důvodu nemožnosti platit vysoké
nájmy nebo skončí v drápech exekutorů a děti v dětských domovech.
Ruší se domovy důchodců i ústavy sociální péče, zrušilo se mnoho
školek a jeslí, takže matky samoživitelky mají velký problém umístit
děti do těchto zařízení, aby mohly pracovat. Není ani žádoucí zcela
jednoduchý zákon, aby se tuny potravin ze supermarketů nevyhazovaly, ale daly potřebným a chudým, jak je v civilizovaných zemích
zcela samozřejmé, stejně, jako léky zdarma pro důchodce či se značnou slevou či nulovou daní na léky všeobecně.
Některé, zvláště do očí bijící situace a živoření těchto skupin občanů, by mělo být na prvním místě politického zájmu a na prvním
místě politického řešení, a to včetně zločinného exekučního zákona, jenž umožňuje okrádat a vyhánět z domovů chudé občany a nehledí na děti, nemocné a důchodce, kdy český exekutorský zákon
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Z blogu Sofie Chrtkové

nemá ve světě obdoby, jednak co do výše zisků pro soukromé
exekutory, ale i nemožností splácet dluhy splátkovým kalendářem,
dle možnosti chudých dlužníků.
Počkáme až zemřou?
Život zmíněných občanů a jejich dětí nečeká, život jim běží, ale
politici mají času dost. Nedokážou si, vzhledem ke svým platům ani
představit, v jakých podmínkách a za kolik, mnohdy tito občané
a jejich děti jsou nuceni žít. Své vysoké platy pobírají i za to, aby se
o tyto skupiny občanů postarali a jejich situaci striktně řešili. Nebo
čekají na jednoduchý způsob řešení – počkáme, až zemřou, stejně
to mají za pár, tak proč se snažit? Je lepší dát děti do ústavů a chudé
nechat zcela pragmaticky pojít hlady, zimou a nemocemi? Co neudělá minimální finanční příjem a zdražování, dokončí zcela jistě,
dříve či později exekutor. Chudoba se rapidně tímto „konečným
řešením“ sníží na minimum a stát (my) ušetříme na důchodech i sociálních dávkách, ušetříme na zdravotnictví. Nemusí se nic podstatného dělat, řešit a vymýšlet, stačí si počkat a jakoukoli nápravu
a pomoc odsouvat do nekonečna.
Oběti lupičského systému
Matky samoživitelky – a není jich málo, jsou často zneužívány
v práci a o práci častěji přicházejí a kvůli dětem práci obtížně shánějí. Alimenty, pokud je vůbec dostanou a různé dávky a podpory,
nestačí na pokrytí potřeb a výchovu dětí. Přibývá dětí, které neobědvají, protože matky nemají peníze na obědy a děti hladoví. Po zaplacení nájmu, elektřiny, vody, plynu a topení, má matka samoživitelka
co dělat, aby se s dítětem či dětmi uživila. Tyto děti si nemohou dovolit jet na školní výlety a školu v přírodě, natož nějaký tábor. Tímto
se i vyřazují ze školního kolektivu a jsou deprimované již od útlého
věku. Příbuzní těchto matek jsou na tom podobně, jako příbuzní důchodců. Jen pro srovnání – nejen matka samoživitelka, ale i rodiny
s dětmi za bývalého režimu měly veškeré výhody a přednost před
ostatními a neexistovalo, aby nebylo na jídlo a oběd pro děti nebo
aby nebylo na školní výlety, školu v přírodě nebo letní tábor, aby
nestačil příjem na pohodlné zaplacení nájmu, elektřiny, vody, plynu
a tepla. Není ojedinělé, že matky samoživitelky z finanční nouze
a kvůli dětem, si přivydělávají i prostitucí nebo častěji sahají po
alkoholu, protože je velmi nesnadné tuto situaci v dnešní době zvládat. Podobná situace se však týká i chudších rodin s dětmi.
Živořící důchodce, vč. invalidů a postižených, matky samoživitelky, bezdomovci, kteří jsou z velké části oběti lupičského systému
a rodiny s dětmi, nejsou ani na pomyslném okraji politických zájmů.
Politické hašteření, pomluvy a „odborný“ diletantizmus, považovaný za názory neomylných „expertů“ – zjednodušeně obyčejný boj
o křesla a moc, zaplňují většinu vysílacího času, webů i tisku, jakoby
občané vůbec neexistovali, natož problémy, které tito „experti“ na
chudobu, občanům vytvořili, dodala Sofie Chrtková.
Nejlepší ekonomický mág světa nám sděluje, že míra chudoby
v Česku „je nejmenší z celé EU“ a „stále se máme jak prasata
v žitě“.
Pravděpodobně se opájí vizí a cílem dostat české občany na úroveň středověké hladové chudiny v roztrhaných hadrech, která žebrá
u vrat kostela o almužnu nebo skývu chleba, ale není v tom sám,
píše Sofie Chrtková na portálu vaševec.cz.
Jeho soukmenovci tuto vizi vzali za svou a hodlají ji dovést k dokonalosti s tím, že poddaný nemá žádná práva, musí dělat pro
„pány“ do úmoru – nejlépe skoro zdarma, má být hloupý a nevzdělaný, aby věřil všem lžím, dogmatům a demagogii a byl zcela poslušný – a hlavně, aby i z toho mála co dostane nebo si vypěstuje či vyrobí, platil tvrdé daně, aby si novodobá česká šlechta mohla žít právě
jako ta prasata v žitě a u zlatých koryt.
Vize vládnoucích psychopatů
K vizi a cílům našich vládnoucích psychopatů a novodobé české
šlechty však bylo třeba poddanství uzákonit a vzít lidem pracujícím
veškerá práva, dostat je na kolena utlumením průmyslu, zemědělství, vzdělanosti a kultury, přepsat podstatnou část českých dějin –
nejlépe je zcela vygumovat, nadělat lůze třídní nepřátele – rozdělit ji
(Pokračování na straně 7)
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a postavit proti sobě a nadělit jí na každém kroku problémy, aby
měla chudobu a psychopatické vládní úlety na koho svádět. Bylo třeba vytvořit legii drábů, vymáhající i údajné dluhy a pokud chudý
nemá na zaplacení, vyženou jej z domova i s rodinou – a každý se
pod tímto trestem raději přizpůsobí čemukoli. Dali svým drábům
neomezenou pravomoc a dostatečnou motivaci formou velkolepých
zisků, čímž byli drábové zbaveni jakéhokoli soucitu – a nejdokonalejší forma je v tomto případě soukromé exekutorské podnikání.
Soudy by tolik na chudé lůze nevymohly, musí se přeci jenom
řídit nějakou morálkou a spravedlností, proto soudům ponechali
pouhé oštemplování exekutorských rozhodnutí a bez jakéhokoli
prošetřování oprávněnosti exekuce. Ženy, děti, starci, nemocní
a postižení jsou ponecháni vlastnímu osudu, neb je to jen lidské
smetí, které zaneřáďuje jejich panský dvorek. Bylo třeba napsat
i nový občanský zákoník, kde se dokonce inspirovali i některým
archaickým názvoslovím a napsaný tak, že pro lidskou lůzu je nečitelný a těžko pochopitelný, protože občanský zákoník má být jen pro
vyvolené, kteří s ním mohou nakládat dle své vlastní vůle a představivosti, nikoli pro poddanou lůzu.
Kacířské ideje demokracie, rovnosti, svobody a solidarity, zejména ideje socializmu nebo komunizmu, musí být z hlav poddané lůzy
vymýceny, nejlépe pomocí římsko-katolické církve, která má ve lžích
a demagogii přes tisíc let praxe. Politické strany jsou totiž ideově
i po stránce odborníků zcela vygumované a tuto prázdnotu provizorně nahrazují samozvanými „experty“, které nikdo nezná a neví,
odkud vlastně přišli, což je vidět i na konečných výsledcích jejich
experimentování, které v konečném důsledku, je stále hlubší devastace státu i občanů.
Vypadá to, že jsou záměrně dosazeni pro středověké vize vládnoucích psychopatů. V Česku bylo kněží málo, tak nabrali další, nejlépe z blízkého Polska – v tomto oboru demagogie a dogmat, stát na
„pracovních místech“ a platech nešetří. Ale spolupráce s církvemi
nebude samozřejmě zadarmo, neboť zvláště římsko-katolická církev
má ve své tradici nenažraně hrabat a krást majetek druhých, tak to,
co římsko-katolická církev nakradla a musela z velké části navrátit
a dostala jen do správy od státu, musí jí být nyní mnohanásobně vráceno. Šlechta se vždy spojovala, dělila a kšeftovala s majetky a s římsko-katolickou církví. Ta hadrová revoluce byla asi skutečně o něčem zcela jiném, než pro co se cinkalo klíči na náměstích!
Morálka zlodějů
Ve vyspělých zemích zaběhnutého kapitalizmu, ale stále ještě
s demokratickým smýšlením, kde je rozvinutý a pokročilý sociální
systém, založený právě i na čistě křesťanské morálce, nikoli na vizích psychopatů a morálce sprostých zlodějů a podvodníků zatím
vydržel, neboť se tam k moci nedostali silně psychicky narušené
osobnosti. Ne že by se nenašly, dějiny ví své, ale tyto státy by především velmi brzy zkrachovaly stejně jako nyní Česko. A navíc, tam
nejsou takové mírumilovné ovečky, o které si lze čistit boty a vozit se
jim po hřbetě jako u nás v Česku. Nabíledni je tedy otázka, proč jsme
mírumilovné ovce a co nám brání se vymanit z osidel zlodějských
psychopatů? Za těch 24 let musí být v PS opravdu dusný a otrávený
vzduch, který se postupně rozprostřel po celé české kotlině stejně,
jako jedovatý smog.
Oproti Česku jsou ceny zboží a potravin v celkem civilizovaném
západním kapitalizmu jen za našimi hranicemi minimálně o třetinu
menší, ale důchody a platy minimálně třikrát větší a v Česku se neustále zdražuje. Již z tohoto nepoměru je zřejmé, že čeští občané jsou
chudí, ale v demagogii a lžích je chemik a ekonomický mág
neskutečně výborný, na rozdíl od jeho „odborného“ ekonomického
myšlení i prosté logiky a matematiky. Není v tom však sám, podobné kousky nám nyní předvádí i ČNB, která se možná shlédla v magických kouzlech „nejlepšího ekonomického mága na světě“, neb
okrádat nejchudší a ze střední třídy dělat chudáky a žebráky je lákavou a zcela pragmatickou a ziskuchtivou vizí.
Omlouvání a vysvětlování proč došlo k svévolné devalvaci koruny, kupř. tím že chtějí chudé občany donutit k většímu utrácení.
Vážení pánové z čeho, když ekonomický mág s jeho soukmenovci
již dokonale občanům vybrali kapsy? Zvýšit zaměstnanost tím, že se
firmám zároveň zdraží výrobní náklady, jsou nebetyčnou fantasmagorií. Spíše lze uvěřit, že se devalvací koruny kryjí různé měnové
a majetkové machinace možná i vzhledem k nákupu českých po-

zemků cizinci v rámci „církevních restitucí“ či něco podobného
a krátkodobého, na čem se dají jednorázově vydělat miliardy – to je
pravděpodobnější vysvětlení. V každém případě na tom prodělá
občan, který šetří, ale zdražení z důvodu devalvace koruny postihne
především tu nejbezbrannější a nejchudší skupinu občanů.
Na chudobě se vydělává
Na chudobě a exekucích neúnosně vydělávají banky i exekutoři –
a politici tomuto systému zdařile napomáhají. Snížené důchody
a platy, zdražování, nezaměstnanost a nemoci, na tom všem vydělávají banky, neboť si lidé musí stále více na holé přežití půjčovat. Nelze si nevšimnout, že s reklamami bank na půjčky a úvěry se doslova
roztrhl pytel, zejména na webech a v televizním vysílání. Jakákoli reklamní vsuvka již obsahuje reklamu na půjčky a úvěry. Dluhy samozřejmě mnoho chudých občanů splatit nakonec nemůže a stávají se
pak snadnou obětí exekutorů. Tato symbióza bank a exekutorů jistě
není náhodná, ale je zcela promyšleným systémem, kdy naši politici
zdražováním, snižováním důchodů a platů a jinými zákony, nahrávají bankám klienty a exekutorům zisky. Alarmující fakta však politiky nezajímají, často jsou na exekutorských zákonech a bankovních
půjčkách a úvěrech přímo osobně zainteresováni. Proč by tedy měli
být sami proti sobě a svým zájmům a ziskům? Jiné vysvětlení se ani
nenabízí.
Je obdivuhodné, jak snadno a rychle se sáhlo na důchody, rodinné přídavky, příspěvky na péči apod., jak rychle to šlo s odůvodněním, že stát nemá peníze. Stát nemá peníze dosud, ale velmi rychle
šlo naopak schválení miliard pro církve, včetně majetku! Jsou snad
církve potřebnější a důležitější, než samoživitelky a jejich děti, důchodci, postižení a invalidé? Nakrmí, ubytuje a ošatí snad tyto občany a jejich děti kázání o Bohu, kterému ani církevní hodnostáři
nevěří a učení Kristovu se zpronevěřují již po staletí? Nelze si nevšimnout, jak se nejvyšší církevní představenstvo v Česku třese na
majetek a miliardy, jaké volí výrazy, jak nazývá občany lůzou? I ten
hladový pes slintá na kost méně! Dukův sekretář se v Událostech
smál do očí paní Gajdůškové i občanům, protože miliardová krádež,
zvaná „církevní restituce“, se podařila – a to chce Duka kázat o morálce a Bohu?
Pan kardinál Duka a jeho realitní slouhové a různí tajemníci by
se měli stydět, pokud stát nemá peníze ani na to, aby se postaral
o tyto potřebné a žádají mimo majetku, který jim ani nepatřil ještě
miliardové odškodné i s úroky – za co? Kde je jejich kázání o tom, že
jejich hlavní náplní je postarat se o potřebné, chudé a nemocné?
Výmluva, že to vše zajistí právě z majetku a peněz daných církvím,
který jim daroval stát – pardon, jen pár vlastizrádných politiků, by
bylo i z hlediska proveditelnosti na desetiletí, ale lhaní je nástrojem
církevních hodnostářů po staletí. Církve nemají vybudované zázemí
ani systém, stát ano, jen mu chybí peníze. A podle vyjádření generálního tajemníka budou jednat církve velmi tvrdě, pokud jde o získání církevních zlodějen, schválených několika politiky a proti vůli
většiny občanů.
ČSSD, ale i jiné politické strany by si měly uvědomit, že otázka
církevních restitucí, ať se jim to líbí nebo ne, bude určovat jejich další politickou budoucnost. K tomu všemu politickému marasmu
a diletantství, které dostalo náš stát i občany za 24 let na dno, se rozhodně přičtou i církevní restituce, které český občan vnímá velmi
citlivě, jakož i dějinné okolnosti a zejména českou historii, spojenou
s nenažranou římsko-katolickou církví.
Otázkou zůstává, proč se ČSSD snaží o koalici s KDU-ČSL, která
zločinné církevní restituce schvaluje. Babišově ANO to bude celkem
jedno, protože na církevních restitucích by mohli také něco trhnout.
Není to „domlouvání a přemlouvání“ jen divadlem pro občany,
kdy se jim má sdělit, že ČSSD „udělala vše a skutečně se snažila, jenže
musí ustoupit koaličním partnerům, kdy se s nimi nemůže dohodnout
na základních bodech svého zcela odlišného programu od ANO
i KDU-ČSL“? Pro občana je totiž nepochopitelné, proč si do koalice
nevzala KSČM, kdy je shoda cca v 80 % obou programů. KSČM se
domlouvá s Úsvitem a shodují se především na občanském referendu i přímé demokracii. Není to i tím, že jak Úsvit, tak KSČM jsou pro
referendum a odvolatelnost politiků, včetně referenda o církevních
restitucích, a ČSSD si chce svá křesla uchovat, a to za každou cenu,
bez ohledu na veškeré důsledky a ztráty pro stát i občany? uzavírá
dotazem Sofie Chrtková.
(mezititulky redakce)
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 každé pondělí  odjezd před 9. hodinou 

pořádá

15. 12. v 15 hodin
v KD Rubín kulturní program
v neděli

VÁNOČNÍ Z P Í VÁ N Í
P R O Z D R AV Í
Zahraje folklórní soubor Gajdoši,
zazpívá Václav Kovářík.
Moderuje redaktorka ČR Brno
dr. Marcela Vandrová.
Předprodej: KD Rubín, TIC Radnická 2.
Vstupné 50 Kč

Vzpomínka na předobrého člověka
V nedávné době nás opustila naše členka Antonie Hančíková.
Každý kontakt s ní byl vzácnou duševní vzpruhou i optimistickým povzbuzením
k tomu nejlepšímu, a to i ve chvílích, kdy již bojovala se svojí těžkou chorobou, která
její život ukončila. Pro svoji vysokou odbornou úroveň i její morální kredit byla m.j.
členkou např. Úřadu pro hospodářskou soutěž a Komory čs. auditorů, s řadou auditorských úvazků např. zde v Brně v Nemocnici u sv. Anny, v Masarykově onkologickém ústavu a na významných postech mnoha celostátních institucí. Udivující u ní
bylo, jak ve své skromnosti odmítala časté jí nabízené, až vnucované vysoké funkce,
které pokud se jí to nepodařilo, zvládala vždy k naprosté spokojenosti. Ve svých příspěvcích v Britských listech bojovala nejednou např. za hospodárnost ve státní správě, za spravedlnost pro důchodce a za záchranu všech kulturních hodnot. I v nejtěžších chvílích konce svého života neodmítla nikomu žádnou pomoc!
Ve svých vzpomínkách si ji často a s vděčností připomínáme.
Redakce BS

Nezapomeňte 17. ledna 2014
1. společenský ples seniorů - u Kozáků od 17,00 hodin.

PŘIJĎTE NA TANEČKY!
v 1. pololetí 2014 se konají
v termínech:
13. února, 13. března
10. dubna, 15. května
a 12. června
vždy od 15 hodin
na Křenové 67.
Zveme všechny přátele tance!

6. 1. Zastávka tramvaje č. 1 „Svratecká“ - (jedna zastávka za zastávkou „Vozovna Komín“) - podél
řeky Svratky - Pisárky.
13. 1. Sraz na zastávce „Přístaviště“kolem přehrady - Rakovec - přístaviště.
20. 1. Královopolské nádraží - „Zamilovaný hájek“ - Řečkovice.
27. 1. Zastávka tramvaje č. 2 - nemocnice „Milosrdných bratří“ - lanová dráha - Pisárky.
• • •
3. 2. Mendlovo náměstí - trolejbus
č. 37- Kohoutovice - Jírovcova dub „Troják“ - Stará dálnice.
10. 2. Židenice - „Stará osada“ - autobus č. 55 - „Mariánské údolí“
- Podolí - a zpět.
17. 2. Sraz na zastávce č. 1 „Přístaviště“
- kolem přehrady - „Osada“
a zpět.
24. 2. Mendlovo náměstí - autobus
č. 52 - výstup „Stará dálnice“ - divočáci - Údolí oddechu - Kamenolom.
Odjezd v 8,45 hodin.
B. Nováková

Voda od ledna podraží
Rozhodnutím brněnských radních
voda z veřejného vodovodu ve městě
od 1. ledna 2014 podraží o 4,9 procenta, vodné se stočným stoupne na
70,94 Kč za m2.
Při spotřebě už jen 107 litrů na osobu
a den činí měsíční výdaj za vodné a stočné jednoho obyvatele asi 228 Kč. Oproti
cenové úrovni roku 2013 jde o navýšení
11 Kč/měsíc. Cena za výrobu a dodávku
jednoho litru pitné vody odběrateli
včetně následného odkanalizování a vyčištění vyprodukované vody odpadní
činí 0,07 Kč.
Voda z kohoutku v Brně je často kvalitnější, než voda v PET láhvi za možná
15 Kč. BVaK uplatní pro rok 2014 ve
městě vodné 33,73 Kč/m 3 a stočné
37,21 Kč/m3 včetně 15 % DPH, celkem
70,94 Kč/m3 včetně DPH. Potřebují totiž
více peněz na obnovu, opravy a údržbu
vodohospodářské infrastruktury. (vž)
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