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Tlačítko 
tísňového volání  

(SOS tlačítko)
SOS tlačítko je určeno seniorům 

ve věku od 65 let a zdravotně 
postiženým občanům starším 

18 let, kteří jsou držiteli průkazu 
pro osoby se zdravotním 

postižením a zároveň jsou občany 
města Brna.  

Hlavním cílem je zvýšení bezpečnosti těchto 
osob a snížení jejich obav, že v případě zdra-
votní indispozice či kolapsu nedosáhnou na 
telefon a nedovolají se pomoci. Ke spojení 
s dispečinkem stačí stisknutí tlačítka. Nespor-
nou výhodou je GPS lokalizace, která se při 
spuštění alarmu automaticky aktivuje a fungu-
je i mimo samotné obydlí uživatele. 

Žádost lze podat v poradně Socio Info Point 
(SIP), Koliště 19, kancelář č. 18. Formulář ob-
držíte přímo na místě nebo si ji můžete stáh-
nout na webových stránkách. 

www.css.brno.cz

Poplatek činí 150 Kč měsíčně. 
Pro více informací volejte 
na bezplatnou linku SIP 
800 140 800.

SENIORBUS

Službu SENIORBUS mohou 
využít všichni občané s trvalým 
bydlištěm ve městě Brně, kteří 

zároveň dosáhli věku 70 let nebo 
jsou držiteli průkazu ZTP či ZTP/P. 

■ Jezdí denně v čase 6:00 – 22:00 hodin, a to 
pouze po Brně.

■ Cena za jednu jízdu činí 50 Kč a platí se 
v hotovosti řidiči. 

■ Každého klienta může zdarma doprovázet 
jedna další osoba. 

■ SENIORBUS lze využít maximálně na 6 jízd 
během měsíce. 

Jízdy SENIORBUSEM lze objednat pouze tele-
fonicky ve všední dny v čase 7:00 – 15:00 hodin 
na telefonním čísle 731 518 348, a to nejdříve 
14 kalendářních dnů a nejpozději 1 den před 
plánovanou jízdou.

Klient může službu využít 
pro vyřízení jakékoliv osobní 
záležitosti. 
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Editorial

Vážení a milí čtenáři,

jaro již je podle kalendáře v plném rozpuku 
a s ním přichází i další číslo našeho čtvrtletníku. 
Toto číslo přináší mimo jiné povídání o zaříze-
ních, jako jsou domovy pro seniory nebo hos-
pic. V mnohých z nás obojí vzbuzuje předsta-
vu něčeho nepřijatelného, něco, čeho bychom 
se ani nechtěli dožít. Ale i když nás život zavál 
z různých důvodů jinam, než bychom si přáli, 
můžeme zjistit, že to nakonec není tak špatné. 
Můžeme zde zažít nová přátelství, nové vztahy 
i laskavou péči, nebudeme sami. A také zjistí-
me, že existuje spousta lidí, jimž záleží na tom, 
abychom se v rámci možností cítili co nejlépe, 
a kteří dělají pro to všechno, co je v jejich silách.

Samozřejmě, doma je doma. Proto je dobré vě-
dět, že i v případě nevyléčitelné nemoci nebo 
neúprosně pokračujícího stáří s jeho někdy pro-
tivnými vlastnostmi můžeme zůstat doma se svý-
mi blízkými, a přesto se nám dostane soustavné 
péče nejen zdravotní, ale i sociální a duchovní. 
Že nejsme se svými blízkými na nemoc sami a že 
se nám dostane pomoci, porozumění i útěchy. 
A město Brno má to štěstí, že jsou tyto služby 
dostupné pro všechny, kdo je potřebují. A nejen 
to, město tyto služby plně podporuje a iniciuje 
jejich další rozvoj. Pozadu nezůstává ani Soci-
ální nadační fond, který na podporu mobilního 
hospice a poradny na poliklinice Zahradníkova 
uspořádal veřejnou sbírku, která přinesla stati-
síce na podporu mobilní paliativní péče v Brně.

Jaro a léto vždycky přinášejí vítanou změnu. Co 
bylo v zimě šedivé a holé, dostane nové pest-
ré a svěží barvy, země se zazelená a rozkvete. 
Doba je však trochu nejistá. Ve chvíli, kdy píši 
tyto řádky, nikdo neví, co nám budoucnost přine-
se. Přeji nám všem, ať je příznivější než teď a ať 
můžeme v klidu prožít hezké pozdní jaro i léto.

 
Markéta Vaňková

primátorka města Brna a předsedkyně správní rady SNF
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Proměna péče o seniory – od penzionů  
k domovům pro seniory
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domovům pro seniory. Přiblížíme jejich péči o klienty, kteří potřebují 
pravidelnou pomoc při péči a již nemohou sami žít ve své domácnosti. 
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Téma

Proměna péče 
o seniory od penzionů 

k domovům pro seniory 
rozhovor s PhDr. Petrem Němcem,  

ředitelem Domova pro seniory Vychodilova p.o.
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Domov pro seniory Vychodilova 
leží uprostřed zeleně v klidném 
prostředí městské části 
Žabovřesky s přímým spojením 
do středu města. Domov 
byl otevřen v roce 1994 jako 
Domov penzion pro důchodce, 
v průběhu dalších let se spojil 
s penzionem na ulici Tábor a od 
roku 2007 byl tento komplex 
přebudován na Domov pro 
seniory. Celý areál je prostorný 
a prosvětlený, obklopený 
zahradami. 

Jaké byly začátky nynějšího domova pro se-
niory na Vychodilově ulici?
Město Brno se rozhodlo využít hrubou stav-
bu budovy určené původně k jinému účelu, 
kterou podle projektu arch. Tihelky dokončilo 
a v druhé polovině roku 1993 zkolaudovalo. 
Na začátku následujícího roku se zde zača-
li ubytovávat první klienti. Zvolená koncepce 
zařízení umožňovala zachovat vysokou míru 
soukromí obyvatel v moderních, pohodlně vy-
bavených bytech. V současné době má do-
mov kapacitu 81 lůžek v 73 jednolůžkových 
a 4 dvoulůžkových pokojích využívaných pro 
manželské páry. 

Organizačně bylo zařízení začleněno pod 
Městský ústav sociálních služeb, od roku 2001 
pak vznikla samostatná příspěvková organiza-
ce, do níž bylo připojeno i obdobné zařízení na 
ulici Tábor s kapacitou 48 lůžek. Tu se podaři-
lo v roce 2014 zvýšit na 62 lůžek.

Jaké služby domov v této době poskytoval 
a pro jaké obyvatele byl určen?
V prvních letech bylo zařízení označováno jako 
domov penzion pro důchodce, což byl druh 
sociální služby určené pro zcela soběstačné 
obyvatele v seniorském věku. Z toho vycházelo 
i vybavení bytových jednotek, které umožňovalo 
zcela samostatný život bez poskytování jakéko-
liv podpory a s velkou mírou soukromí. Perso-
nál v přímé péči jsme měli jen ve velmi omeze-
ném počtu a byl ve službě pouze během dne. 

K dispozici byla pouze jedna zdravotní sestra, 
která poskytování péče řídila, mnozí obyvatelé 
tak využívali těchto služeb, jen když onemoc-
něli. Na každé budově pracovala pouze jedna 
sociální pracovnice, která na Táboře vykonáva-
la i funkci vedoucí budovy. Celkově zajišťovalo 
chod organizace 33 zaměstnanců. 

Díky dobré zdravotní kondici obyvatel jsme 
mohli pořádat celodenní výlety, hudební vy-
stoupení s tancem, vznikala zde řada krásných 
výrobků pomocí nejrůznějších technik ručních 
prací a sami obyvatelé dovedli svými příspěvky 
naplnit penzionový časopis nebo si organizo-
vat pěvecký sbor. O tom, že zde byli obyvatelé 
spokojeni, svědčí prohlášení jednoho z man-
želských párů, že zde prožívá nejspokojenější 
období svého života, protože se zbavili nepo-
třebných věcí a nemají žádné starosti. 

Změnilo se nějak v průběhu doby zaměření 
domova a rozsah poskytovaných služeb?
Pro soběstačné obyvatele penzionu bylo vždy 
velkým problémem akceptovat nutnost pře-
chodu do klasického domova důchodců, když 
došlo k trvalému zhoršení zdravotního stavu 
a penzion již při svých omezených možnos-
tech nebyl schopen zajistit potřebnou péči. 
Tento problém se vyřešil v roce 2007, kdy 
vstoupil v účinnost nový zákon o sociálních 
službách, který tento typ zařízení nezahrnul do 
systému sociálních služeb. Z toho důvodu roz-
hodl zřizovatel o transformaci domova na nový 
typ sociální služby - domov pro seniory, který 
je určen klientům se sníženou soběstačností 
nebo zcela nesoběstačným, což je od té doby 
jedním z hlavních kritérií pro přijetí. 

Během přechodného tříletého období se tak 
zařízení postupně přeorientovalo na nový typ 
služby, který je mnohem náročnější jak z hle-
diska provozního, personálního i finančního. 
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Domov od té doby nabízí svým obyvatelům 
podstatně větší rozsah služeb než dříve - ce-
lodenní stravu v několika dietách, kompletní 
služby spojené s bydlením (úklid, praní a žeh-
lení osobního prádla i lůžkovin apod.) a celý 
komplex pečovatelských i ošetřovatelských 
úkonů. V nepřetržité službě 24 hodin denně je 
k dispozici pečovatelský a zdravotnický per-
sonál, obyvatelé mohou využít i rehabilitace či 
volnočasových aktivit.

Jak dnes vypadá život v domově a jaké je 
k tomu potřeba vybavení?
Dnešní obyvatelé domova jsou v převážné vět-
šině výrazně omezeni v soběstačnosti, řada 
z nich je pohybově omezena, někteří jsou tr-
vale upoutáni na lůžko či trpí nějakou formou 
demence. Tomu se přizpůsobil i chod domova, 
který v té základní rovině řeší na profesionální 
úrovni potřeby obyvatel podle jejich individu-
álních požadavků.

Celý kolektiv zaměstnanců se snaží, aby se zde 
noví obyvatelé cítili být doma a v mnoha přípa-
dech tomu tak opravdu je. Nabízíme řadu příle-
žitostí k využití volného času. K dispozici jsou 
prostory pro setkávání s přáteli při karetních 
hrách, v pěveckém kroužku nebo společném 
sledování filmů, v letních měsících jsou často 
navštěvovány terapeutické zahrady s jezírkem 
i dalším vybavením, které umožňuje oblíbenou 
hru pétanque nebo zapojení do zahradnických 
prací. Obyvatelé se také mohou aktivně zapojit 

do skupinového trénování paměti, výroby ke-
ramiky a dalších ručních prací nebo společné 
přípravy jednoduchých jídel, která zrovna ne-
jsou na jídelníčku a všichni na ně mají chuť. 
Mezi obyvateli jsou velmi oblíbené velké spole-
čenské akce spojené většinou s hudebním vy-
stoupením různých žánrů od cimbálové muziky, 
přes populární hudbu až po operní árie a kla-
siku. Velmi úspěšný projekt vzájemného se-
tkávání s dětmi z mateřské školy G. Preissové 
bohužel dočasně přerušila pandemie.

Některé volnočasové aktivity přinášejí neza-
pomenutelné zážitky pro všechny účastníky 
a často ty ne úplně plánované mívají největší 
spontánní úspěch. Měli jsme například avizo-
váno, že dostaneme dar v podobě covidové 
dezinfekce, který přivezou motorkáři. Čekali 
jsme, že nám někdo na motorce předá na par-
kovišti kanystr dezinfekce a tím to bude odby-
to. Jaké bylo naše překvapení, když přijelo 18 
členů klubu Harley Davidson Brno na svých 
nádherných strojích, a kromě dezinfekce při-
vezli dokonce i paní primátorku. Strávili jsme 
společně velmi příjemné odpoledne, kdy páni 
motorkáři trpělivě pomáhali i hůře pohyblivým 
obyvatelům nasednout na motocykl a vozili je 
v přilehlých ulicích, vyprávěli o svých zážit-
cích i jednotlivých strojích. Zavládla nádherná 
euforie z jízdy, a nakonec se o svezení hlásily 
i dámy, u kterých by to nikdo nečekal. Tohle 
setkání se tak zařadilo mezi nejúspěšnější 
akce v historii domova.
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Fyzioterapeutky domova pečují ve spolupráci 
s dalšími zaměstnanci také o fyzickou kondi-
ci obyvatel. Podle obtížnosti cvičení jsou vy-
tvořeny skupiny, které se pravidelně scházejí, 
ale u méně pohyblivých obyvatel se cvičí také 
přímo v pokoji. Snahou je najít náplň volného 
času pro všechny obyvatele, takže těm, kteří 
to potřebují, se pečovatelky věnují také indivi-
duálně a domov k tomu využívá i pomoc dob-
rovolníků ve spolupráci s organizací adra.

Vybavení domova jsme také museli postup-
ně přizpůsobit novému typu klientů. Původní 
válendy jsme nahradili pečovatelskými lůžky 
s antidekubitními matracemi, pokoje jsme vy-
bavili novým nábytkem, stejně jako společné 
prostory domova. Zmodernizovat jsme museli 
také kuchyň a prádelnu, které měly zastaralé 
vybavení a nedostačovaly kapacitně. 

Celkově dnes zajišťuje poskytování této soci-
ální služby přes sto zaměstnanců, pro které 
jsme se také snažili vytvořit co nejlepší pra-
covní podmínky. Po celou dobu je naší sna-
hou postupně zvyšovat kvalitu poskytované 
služby. Naposledy se díky úspěšné spolupráci 
se zřizovatelem podařilo zateplit celou budovu 

Vychodilova, takže i zvenčí svítí novotou. Sta-
tutárnímu městu Brnu jako zřizovateli a Jiho-
moravskému kraji patří poděkování za význam-
nou finanční podporu provozu organizace, bez 
které by ekonomicky nemohla existovat. 

Domov řídíte dvacet let. Co vám tato práce 
přinesla osobně?
Práce v domově je velmi různorodá a nároč-
ná, i když to možná na první pohled tak úplně 
nevypadá. Prakticky denně musíte učinit řadu 
rozhodnutí, která mohou mít dalekosáhlé do-
pady. V konečném důsledku tak zodpovídáte 
prakticky za vše, co se provozu domova týče 
například od požární ochrany a bezpečnosti 
práce přes zajištění kvalitního personálu až 
po sehnání dostatečného množství finančních 
prostředků, aby bylo vše potřebné z čeho za-
platit. Práce v domově tak nikdy nekončí a no-
síte si ji v hlavě domů i na sebevíc exotickou 
dovolenou. 

Na druhé straně můžete zažít věci, které vás 
nenapadnou ani v nejbujnější fantazii. V průbě-
hu zimních měsíců se například podařilo rodin-
ce divokých prasat postupně poničit drátěný 
plot v zadní části zahrady domova a průchodů 
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začala využívat i další zvěř, opakovaně tak byl 
na zahradě spatřen statný srnec. V noci z 15. 
na 16.3.2022 přišel cca v půl jedné upozornit 
obyvatel p. Novák, že ze zahrady je slyšet fu-
nění, šplouchání a jiný nezvyklý hluk. Vyslovil 
obavu, zda do jezírka neupadla důchodkyně p. 
Svobodová, která už jeden pád v blízkosti je-
zírka nedávno absolvovala. Přivolaný personál 
zjistil, že do jezírka spadlo velké divoké prase 
a nemůže se dostat samo ven. Bylo rozhod-
nuto zavolat na pomoc městskou policii. Její 
příslušník přijel obratem vyzbrojen vybavením 
na odchyt koček, což se ukázalo jako napros-
to nedostatečné. Z toho důvodu byl probuzen 
předseda místního mysliveckého sdružení, kte-
rý obratem přijel. Zjistil, že záchrana živé, té-
měř stokilové bachyně je nereálná, a proto ji 
třemi ranami v jezírku zastřelil. To ovšem vy-
volalo neklid mezi obyvateli domova z obavy, 
zda nevypukl ozbrojený konflikt, nebo neza-
hájil palbu klient Říha, který je v podezření, že 
vlastní zbraň. Situaci se podařilo uklidnit, ale 
zastřelený divočák v jezírku mezitím klesl ke 
dnu mezi chované koi kapry a nebylo možné 
ho vylovit. Byli proto povoláni hasiči, kteří od-
čerpali většinu vody z jezírka a po žebříku se 
jim podařilo divoké prase vytáhnout ven. To si 
poté naložil úspěšný střelec a odjel. Násled-
ně odjeli i hasiči a městská policie. Domovu 
zůstal poničený plot a jezírko, kde bude výše 
škody teprve zjišťována při kompletním čištění 
a zprovoznění technologie, která je přes zimu 
vypnutá.

Děkujeme za rozhovor :)

ředitel domova pro seniory  
PhDr. Petr Němec - na fotografii první zleva
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Pohyb a výživa

S jarní únavou 
bojujeme správnou 
výživou a pohybem

Přestože jaro symbolizuje příval 
nové energie, příroda pučí a dny 

se prodlužují, mnoho lidí se 
pravidelně v tomto období setkává 

s jarní únavou. Čím je způsobena, 
co vlastně stojí za pocitem únavy 

a vyčerpání v období jarních měsíců?
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Jarní únava je součástí našich přirozených 
biorytmů, kdy se po dlouhé zimě cítíme 

vyčerpaně. Únava se může snadno proměnit 
v psychickou nepohodu, kdy se mnoho lidí 
potýká s tzv. sezónní depresí. Za těmito stavy 
vyčerpání a deprese stojí například dlouho-
dobý nedostatek přímého slunečního světla. 
Naopak dostatek slunečního svitu způsobuje 
v našem těle přeměnu na potřebné hormony 
určující kvalitu spánku a naše celkové psy-
chické rozpoložení. 

Dalším faktorem ovlivňujícím pocity únavy je 
strava. V zimě nemáme takovou možnost zís-
kání přírodních vitaminů jako v létě, proto je 
nezbytné tyto vitaminy urychleně doplnit. Zá-
roveň kvůli nedostatku vitaminů funguje naše 
tělo v určitém záložním režimu a používá ener-
getické rezervy, což jej ještě více vyčerpává.

Naše tělo potřebuje nabrat sílu, proto bychom 
vedle vyvážené stravy neměli zapomínat ani na 
dostatek pohybu a pobyt na čerstvém vzduchu. 
Správné fungování metabolismu podporuje též 
dostatek odpočinku a spánku pro regeneraci 
organismu. K menší únavě pomáhá také vylou-
čit neblahé zvyky, jako jsou kouření, konzuma-
ce alkoholu, stres nebo nedostatek spánku.

Za pocity vyčerpání stojí i nedostatek někte-
rých látek, které potřebujeme tělu dodat, aby 
se cítilo svěží a nabité energií. Jde především 
o vitaminy a, C, D, E, B6, barviva jako beta-
-karoten nebo lutein, selen, zinek, které v těle 
působí jako antioxidanty. Imunitu a správné 
fungování těla podporují také například ome-
ga-3 nenasycené mastné kyseliny.

Mezi potraviny, které zatočí s nedostatkem 
energie a doplní tělu vše, co v zimě postrádalo, 
patří: ovesné vločky, brokolice, mandle, seza-
mová a slunečnicová semínka, klíčky, banány, 
červené ovoce, rajčata či kysané výrobky. Sa-
mozřejmě platí, že čím méně je upravujeme, tím 
lépe. Některé ovoce a zelenina jsou citlivé na 
tepelnou úpravu, dlouhé skladování. Mixování 
nebo přislazování také nejsou ideální. Teplem 
se ničí některé vitamíny, dlouhým skladováním 
mohou potraviny plesnivět, mixováním přichá-
zíme o část vlákniny a tolik důležité kousání, 
přidaný cukr přináší kalorie navíc. 

Pocity únavy zaženeme také dostatečným pitím, 
který můžeme doplnit o bylinné čaje. Proti úna-
vě je skvělým bylinným pomocníkem například 
máta peprná, šalvěj, ženšen nebo ginkgo biloba. 

Pohybem ke zdraví:  
Rehabilitace v DS Podpěrova
Pohyb prospívá v každém věku fyzické i du-
ševní kondici. V Domově pro seniory Pod-
pěrova věnují pohybu a rehabilitaci svých 
klientů velkou péči. Cílem cvičení je udržení 
nebo zlepšení celkového zdravotního stavu, 
nácvik sebeobsluhy a soběstačnosti seniorů 
v každodenních aktivitách, výběr vhodných re-
habilitačních a kompenzačních pomůcek, to 
vše vedoucí ke zvýšení kvality života.

Rehabilitace pod vedením Lenky Václavíkové 
a Simony Rosprymové probíhá individuálně 
nebo ve skupinách, a to na doporučení lékaře, 
dle zdravotního stavu a s ohledem na potřeby 
každého klienta. Léčebný tělocvik pro seniory 
zahrnuje aktivní, pasivní i kondiční cvičení, pro-
tahování a posilování zkrácených a oslabených 
svalů, dechovou gymnastiku i cviky směřující ke 
koordinaci a stabilitě. Velký důraz je kladen na 
zvyšování mobility klientů nácvikem chůze za 
případné pomoci různých pomůcek jako jsou 
berle, chodítka či hole. Chůze je procvičována 
jak v interiéru domova, tak v jeho zahradě za 
dobrého počasí. Při rehabilitaci používají fyzio-
terapeutky i různé přístroje, jako jsou rotoped, 
motomed (trenažer pro cvičení horních i dolních 
končetin), ale i biolampu, magnetoterapii či laser. 

V seniorském věku je naprosto 
nejlepším pohybem obyčejná 
chůze, kdy se zapojí celé tělo.  
Lze při ní cíleně korigovat i celkové 
držení těla. Při chůzi se významně 
zapojuje kardiopulmonální 
systém (srdce, plíce) a navíc 
procházka skýtá řadu podnětů 
pro ostatní smysly.

„Samotné držení těla nejčastěji trénujeme 
v sedu. Při aktivním sedu na židli jsou chodi-
dla čtyřbodově opřena o zem, kolena jsou na 
šířku kyčlí, neměla by se vytáčet ani ven, ani 
dovnitř. Sed je pevný, pánev nenaklápět ani 
dopředu, ani dozadu, nevystrkovat ani nezata-
hovat břicho, neprohýbat se v bedrech. Celá 
páteř je napřímená, ramena od uší dolů, hlava 
vzpřímená, lehce zatažená brada. Dýchání do 
bránice + úsměv a dobrá nálada“ doporučují 
fyzioterapeutky z DS Podpěrova.
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Často se na nás obracejí lidé, kteří zjišťují 
možnosti pomoci lidem se zdravotním pro-

blémem. Vedle dávky příspěvek na péči může 
ulehčit život člověku se zdravotním handica-
pem průkaz pro osoby se zdravotním po-
stižením, na který navazuje příspěvek na 
mobilitu a parkovací průkaz.

Ve společnosti je pro zmíněný průkaz zažitá 
zkratka „ZTP“. Tento pojem je však pouze 
jednou ze tří variant průkazu, jejich souhrn-
né označení je průkaz pro osoby se zdra-
votním postižením, zkráceně tedy průkaz 
OZP.

Uvádíme přehled nejdůležitějších informací 
a odpovědí na nejčastější dotazy:

Průkaz pro osoby se zdravotním 
postižením

Kdo může žádat?
Pokud máte zdravotní problém takového rázu, 
že Vás podstatně omezuje v pohyblivosti nebo 
orientaci. Průkaz se týká také Vás, kdo trpíte 
poruchou autistického spektra nebo duševním 
onemocněním. 

Jak a kde žádat?
V prvním kroku je třeba podat na Úřad prá-
ce „žádost o průkaz pro osoby se zdravotním 
postižením“. Pro Brno-město je to úřad na ul. 
Křenová 25. Vyplněnou žádost je možné ode-
vzdat osobně na podatelně či zaslat poštou, 
případně vhodit do schránky u vstupu do bu-
dovy. Společně s „žádostí o průkaz pro osoby 
se zdravotním postižením“ podejte i „žádost 
o příspěvek na mobilitu“. V případě, že bys-
te potřebovali pomoc a poradit s vyplněním 
žádosti, obraťte se na naši poradnu. Žádosti 
máme také k dispozici. 

Kdo rozhoduje?
Posudkový lékař na základě zdravotní dokumen-
tace žadatele. Proto je důležité, aby měl praktický 
lékař veškeré zdravotní zprávy od odborných lé-
kařů, ke kterým žadatel dochází. Můžete také in-
formovat Vašeho praktika, aby o tom, že ho osloví 
posudkový lékař, věděl a byl na to připraven.

Jak dlouho trvá vyřízení?
Počítejte s tím, že vyřízení průkazu pro osobu 
se zdravotním postižením trvá několik měsíců.

Typy průkazů OZP

Dle závažnosti problémů, které Vás trápí se 
dělí průkazy na tři typy: 

Průkaz TP – těžce postižení
■ vyhrazené místo k sezení ve veřejných do-

pravních prostředcích mimo těch, kde je 
místo vázáno na místenku

■ přednost při osobním projednávání záležitostí

Průkaz ZTP– zvlášť těžce postižení
■ vyhrazené místo k sezení ve veřejných do-

pravních prostředcích mimo těch, kde je mís-
to vázáno na místenku

■ přednost při osobním projednávání záležitostí
■ bezplatná doprava pravidelnými spoji místní 

veřejné hromadné dopravy (tramvaj, trolej-
bus, autobus)

■ slevu 75 % na jízdné ve druhé vozové třídě 
osobního vlaku a rychlíku a na pravidelné vni-
trostátní spoje autobusové dopravy

■ osvobození od platby za dálniční známku

Průkaz ZTP/P – zvlášť těžce postižení/prů-
vodce
■ vyhrazené místo k sezení ve veřejných do-

pravních prostředcích mimo těch, kde je 
místo vázáno na místenku

SIP radí a informuje
Průkaz pro osoby se zdravotním 

postižením, příspěvek na mobilitu 
a parkovací průkaz
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■ přednost při osobním projednávání záležitostí
■ bezplatná doprava pravidelnými spoji místní 

veřejné hromadné dopravy (tramvaj, trolej-
bus, autobus)

■ slevu 75 % na jízdné ve druhé vozové třídě 
osobního vlaku a rychlíku a na pravidelné 
vnitrostátní spoje autobusové dopravy

■ osvobození od platby za dálniční známku
■ bezplatná doprava průvodce veřejnými hro-

madnými prostředky v pravidelné vnitrostát-
ní osobní hromadné dopravě

■ bezplatná doprava vodícího psa (osoba úpl-
ně nebo prakticky nevidomá bez průvodce)

■ S jednotlivými typy průkazů souvisejí i další 
výhody. Výhody pro držitele poskytují také 
firmy nabízející různé služby a produkty či 
organizátoři společenských akcí. Je dobré 
se vždy individuálně poptat.

Současná podoba průkazu:

 

PŘÍSPĚVEK NA MOBILITU je pravidelný 
měsíční příspěvek na dopravu. 

Kdo může žádat?
Můžete žádat vy, kdo již máte průkaz typu ZTP 
nebo ZTP/P či o něj žádáte. Příspěvek slouží 
na dopravu obecně, a to pokud jezdíte k lékaři, 
do práce či na jiná místa. Není nutné vlastnit 
auto. Můžete používat MHD, sám řídit či vás 
může vozit někdo jiný. 

Jak a kde žádat?
Pro to, aby se zahájilo řízení o příspěvku, je 
nutné podat „žádost o příspěvek na mobilitu“ 
na kontaktním pracovišti Úřadu práce, pro Br-
no-město, Křenová 25. Vyplněnou žádost je 
možné odevzdat osobně na podatelně či zaslat 
poštou, případně vhodit do schránky u vstupu 
do budovy. Podává se na stejné místo jako žá-
dost o průkaz pro OZP. 

Výše příspěvku?
Příspěvek činí 550 Kč měsíčně. Pokud jste celý 
kalendářní měsíc v nemocnici, na výplatu pří-
spěvku na mobilitu ztrácíte v tomto měsíci nárok.

Žádost o průkaz pro osobu se zdravotním posti-
žením a příspěvek na mobilitu lze najít na webo-
vých stránkách Úřadu práce www.mpsv.cz/
formulare. Poskytneme je i v naší poradně Socio 
Info Point na Kolišti 19. 

Parkovací průkaz

Kdo může žádat?
Parkovací průkaz můžete vyřídit vy, kdo jste již 
držitelé průkazu ZTP a ZTP/P a máte své auto 
nebo Vás někdo vozí. 

Kde vyřídit?
Parkovací průkaz v Brně – městě vyřizuje Odbor 
sociální péče Magistrátu města Brna, 
Koliště 19, na počkání. Není třeba vyplňovat žá-
dost a držitel průkazu nemusí chodit osobně. 
Lze pověřit někoho blízkého na základě neově-
řené plné moci. Nezapomeňte s sebou mít foto-
grafii + OP žadatele.

Jaké jsou výhody?
■ Bezplatné stání na místě pro vozíčkáře (je 

třeba se vždy řídit pravidly daného města). 
V některých městech parkuje držitel průkazu 
ZTP či ZTP/P a parkovacího průkazu zdarma, 
někde se platí minimální částka. V modrých 
zónách je potřeba mít vyřízeno povolení.

■ Možnost zřízení vyhrazeného stání před domem. 

Důležitá informace:
V případě, že máte přiznaný 
invalidní důchod jakéhokoli 
stupně, neznamená to, že máte 
automaticky nárok na průkaz ZTP 
nebo na parkovací průkaz.
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■ Možnost vjet do zákazu stání (s označením 
„dopravní obsluze vjezd povolen“) a stát v zá-
kazu stání po dobu nezbytně nutnou, např. 
k naložení nějakých věcí, ale Vaše vozidlo ne-
smí být překážkou na silnici.

■ V naléhavě nutných případech možnost vjet do 
zákazu vjezdu (s označením „dopravní obsluze 
vjezd povolen“ nebo „mimo zásobování“, „jen 
dopravní obsluha“ a „mimo dopravní obsluhu“).

■ V naléhavě nutných případech vjezd i do pěší 
zóny.

Současná podoba parkovacího průkazu

 

V případě jakýchkoliv dotazů 
nejen ohledně průkazů, výhod 
a příspěvků na mobilitu prosím 
volejte naši bezplatnou linku  
800 140 800 nebo pište na mail 
sip@brno.cz.  
 

Rády Vám se vším poradíme 
a pomůžeme s vyplněním 
žádosti. 

Martina Kalinová, Lucie Mrázková 
pracovnice poradny Socio Info Point

Vážení čt
enáři,

rádi bychom Vám nabídli možnost 

odběru pravidelného newsletteru 

poradny Socio Info Point. Tento 

informační e-mail přichází 

1 x 14 dní zpravidla v úterý. 

Obsahuje informace ze sociální 

oblasti týkající jak Vás, jednotlivých 

občanů, tak organizací působících 

v sociální sféře. Newsletter reaguje 

na aktuální dění ve městě Brně, 

informuje o změnách v příspěvcích 

a sociálních dávkách, nabízí akce 

pořádané nestátními neziskovými 

organizacemi. Váš SIP  

Pokud byste 

tento informační 

e-mail rádi 

dostávali i Vy, 

neváhejte nás 

kontaktovat na 

e-mail:  

sip@brno.cz
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Představujeme 
Hospic sv. Alžběty 

Hospic sv. Alžběty patří k dalším 
zařízením v Brně, které nabízí 
služby lidem s nevyléčitelným 
onemocněním v terminálním 
stádiu a jejich rodinám a blízkým.
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Trochu historie

Hospic sv. alžběty sídlí v bývalém klášteře 
alžbětinek na Kamenné ulici, kde se řá-

dové sestry staraly od padesátých let minu-
lého století o dlouhodobě nemocné v LDN 
(léčebna pro dlouhodobě nemocné), později 
zde byl domov důchodců. Současný moder-
ní hospic byl založen v roce 1998, kdy půso-
bil nejprve pod Masarykovým onkologickým 
ústavem, po třech letech však byl zřizovatelem 
zrušen. V roce 2004 pak provoz hospice ob-
novilo občanské sdružení Gabriela, jež vznik-
lo z iniciativy bývalých zaměstnanců a jejich 
přátel. V současné době jej provozuje rovněž 
nezisková organizace Hospic sv. alžběty, jež je 
obecně prospěšnou společností. Zařízení se 
nachází v rozsáhlém komplexu budov se třemi 
nádvořími a přilehlou zahradou. Kromě hospi-
ce zde i nadále sídlí konvent sester alžbětinek, 
kaple sv. alžběty a své sídlo zde má i knihovna 
brněnského biskupství.

Ředitelem hospice je MUDr. Josef Drbal, 
onkolog, který zde nastoupil v roce 2019 
s bohatými zkušenostmi z vedení nemocnic 
(Masarykův onkologický ústav, nemocnice 
v Hodoníně a nemocnice Milosrdných 
bratří v Brně) a také z funkce krajského 
zdravotního rady Jihomoravského kraje. 
V době jeho nástupu do této funkce 
začala rekonstrukce severního křídla 
kláštera, kde bylo během necelých dvou let 
vytvořeno moderní zázemí pro pobytovou 
odlehčovací službu, další sociální služby, 
vzdělávací aktivity a administrativu.

Hospic sv. Alžběty poskytuje 
komplexní služby
„Služby, které v rámci hospice poskytujeme, 
jsou navzájem propojené a doplňují se,“ říká 
doktor Drbal. „V oblasti péče o nevyléčitelně 
nemocné, ale třeba i o seniory, jsou potřebné 
současně zdravotní i sociální služby. Lidé to vět-
šinou příliš nerozlišují, ale zdravotní a sociální 
péče má každá své ministerstvo, jsou financová-
ny odlišným způsobem a mají rozdílnou legislati-
vu. Ale naši klienti potřebují nejen péči medicín-
skou a ošetřovatelskou, ale i sociální, která jim 
a jejich rodinám pomáhá přenést se přes těžká 
úskalí nemoci pomocí sociálních dávek a růz-
ných sociálních služeb, potřebují pomoc psy-
chologickou i duchovní podporu. Proto zde „pod 
jednou střechou“ nabízíme komplex zdravotních 
i sociálních služeb“ doplňuje Josef Drbal.

Základní činností hospice jsou zdravotní služby, 
k nimž patří dvě stanice lůžkového hospice s 22 
lůžky, mobilní domácí hospic a ambulance pa-
liativní medicíny pro klienty, kteří ještě nepotře-
bují soustavnou péči. Služby domácího hospice 
a ambulance jsou poskytovány v domácnos-
tech a zahrnují veškerou podporu nemocného 
i jeho rodiny. Paliativní lůžková i domácí péče 
obslouží ročně kolem čtyř set klientů.

Na zdravotní služby navazují služby sociální. 
Pečovatelé terénní odlehčovací služby pomá-
hají pečujícím příbuzným přímo v domácnos-
tech. Odlehčí jim tím, že pomáhají například 
s hygienou, nebo zůstanou s pacientem, aby 
si pečující mohl na chvíli odskočit, něco si za-
řídit. Dále je to odlehčovací služba pobytová 
s kapacitou 21 jednolůžkových pokojů s při-
lehlou terasou, nově vybudovaná v rámci ev-
ropského projektu. Zde mohou pečující své 
příbuzné umístit na přechodnou dobu, jsou-li 
sami nemocní nebo jedou do lázní, potřebují-li 
si po namáhavé, třeba mnohaleté péči vydech-
nout a vzít si dovolenou. Pak si pečující vezme 
nemocného zpátky domů nebo vyřídí pobyt v ji-
ném zařízení, nedovoluje-li již charakter one-
mocnění pobyt klienta doma. Sociální službou 
je i odborné sociální poradenství, poskytující 
informace o sociálních dávkách, o různých do-
stupných službách a možnostech péče. K dis-
pozici je i půjčovna zdravotnických pomůcek, 
kde je možné zapůjčit třeba polohovací poste-
le, antidekubitní matrace a další pomůcky.

Pomáhají i dobrovolníci
„Našim klientům poskytujeme všestrannou pod-
poru, proto náš tým zahrnuje široké spektrum 
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pracovníků od lékařů, sester, ošetřovatelů, so-
ciálních pracovníků, psychologů až po nemoc-
ničního kaplana či duchovního a pastorační asi-
stentku. Pracuje u nás kolem sta lidí. Významná 
je spolupráce s dobrovolníky, kteří pomáhají 
s různými pracemi a snaží se být dobrými spo-
lečníky klientů, předčítají jim nebo je vyvezou 
na čerstvý vzduch na zahradu. Působí u nás ko-
lem 70 dobrovolníků, ovšem teď v době covidu 
je spolupráce trochu problematičtější. Během 
koronavirové pandemie byly nemocnice a mno-
há zařízení sociální péče uzavřeny pro návštěvy, 
my jsme ale měli otevřeno pořád, takže klienti 
nezůstávali odříznuti od svých blízkých,“ uvádí 
doktor Drbal. 

Vzdělávání na odborné i laické 
úrovni
Hospic sv. alžběty je ale i výukovým praco-
vištěm. Na stáže sem chodí studenti medicí-
ny, středních zdravotních škol i teologických 
fakult. Hospic uzavřel smlouvu s Lékařskou 
fakultou Masarykovy univerzity a získal akre-
ditaci ministerstva zdravotnictví pro vzdělávání 
zdravotnických pracovníků v rámci ošetřova-
telství. Některé studenty stáž v hospici zaujme 
natolik, že zde později začnou pracovat.

Kromě odborného vzdělávání má Hospic sv. 
alžběty v plánu i kurzy pro pečující. „Podle 
různých průzkumů si 80 procent nemocných 
přeje zemřít doma, ale skutečnost je taková, že 
více než 50 procent jich umírá v nemocnicích. 
Částečně je to způsobeno i tím, že pečující z řad 
příbuzných nevyléčitelně nemocných nebo seni-
orů by o ně rádi pečovali až do poslední chvíle 
doma, ale mnohdy jim chybí nezbytné informa-
ce, bojí se s nimi manipulovat, aby jim nějak 
neublížili nebo něco nepokazili. Proto pro ně 
chceme organizovat, samozřejmě až po odez-
nění pandemie, kurzy, při kterých by získali po-
třebné teoretické i praktické znalosti. Pro tyto 
vzdělávací aktivity již máme v našich prostorách 
potřebné zázemí,“ vysvětluje ředitel hospice.

Pilíře paliativní péče
K pilířům paliativní péče patří ulevit nemocné-
mu od bolestí, dušnosti nebo jiných symptomů 
způsobených nemocí, nenechat člověka v zá-
věru života samotného a zachovat mu až do 
posledních okamžiků života lidskou důstojnost 
a individuální svobodu. Kvalitní komunikace 
s nemocným i s jeho rodinou je při této péči 
nesmírně důležitá. 

„Naše práce je často fyzicky i psychicky vyčer-
pávající, ale zároveň obohacující. Od umírají-
cích totiž čerpáme řadu moudrostí, získáváme 
realističtější pohled na životní hodnoty a jejich 
priority, učíme se odpovídat si na otázky týkající 
se smyslu života. Lidé v závěru života si váží 
maličkostí, nakládají s časem daleko zodpověd-
něji“, říká doktor Drbal. „Často jsme svědky 
úžasných příběhů. Stává se, že některý člověk 
vypadá, že každou chvíli zemře, ale stále jako 
by nemohl odejít. V rozhovoru s ním zjistíte, že 
má nevyřešený nějaký vztah s někým, se kte-
rým by se rád viděl, dosáhl smíření, odpuštění. 
Když se nám podaří setkání uskutečnit, s vyrov-
nanou a klidnou tváří zemře třeba hned násle-
dující den. Nebo jsme tu měli svatby starších 
lidí, které trápilo, že nejsou sezdáni. Když jsme 
jim svatbu zorganizovali, například zde v místní 
kapli, i v tomto případě jsme mohli vidět zářící 
oči a klidné vyrovnání se s přicházející smrtí“, 
uzavírá Josef Drbal. 
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“Nejste na to sami”

rozhovor s vedoucí lékařkou, 
MUDr. Reginou Slámovou, 
o činnosti Centra paliativní péče 
Brno, jeho poslání a cílech…
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V paliativní péči pracujete dlouhou dobu, 
jste v tomto oboru respektovanou odborni-
cí. Jak jste se k tomuto oboru vlastně dosta-
la a co v této práci shledáváte pozitivního?
K paliativní medicíně jsem se dostala jako mla-
dá lékařka na interním oddělení jedné brněn-
ské nemocnice. Poznala jsem, co vše potřebují 
lidé s nevyléčitelnými nemocemi a jaké je to 
umírat v nemocnici opuštěn a také s tím, že 
člověk nemá uzavřený život. Zjistila jsem, že 
existuje obor paliativní medicína, který připra-
vuje plán péče pro nemocné s pokročilými ne-
mocemi. Můžeme se tak připravit na závěr ži-
vota a stihnout i mnohem více, než si myslíme.

Pozitivní pro mě je, že lidé s pomocí paliativní 
péče často pookřejí, můžu jim nabídnout, že 
na to, co mají před sebou, nezůstanou sami. 
Povzbuzující také je, že jsou lidé, kteří doká-
žou i při umírání myslet na druhé, to, že rodina 
zvládne i to, čeho se bojí. a hlavně lidé, po-
kud mají paliativní péči, neumírají se strachem, 
jestli to zvládnou. Paliativní péče jim dává mož-
nost připravit se i na to, čeho se nejvíce bojí 
a žít plný život až do konce.

Co vlastně znamená paliativní péče?
Paliativní péče je určena pacientům se všemi 
nemocemi, které neumíme vyléčit, v jakémko-
li věku. Ve stáří jsou to nemoci jako demence, 
stařecká křehkost, selhávání orgánů i onkolo-
gické nemoci. ale i mladší lidé někdy potřebují 
paliativní péči, u nich jde o nemoci spíše onko-
logické či neurologické. Může být určena i pro 
dětské pacienty. Je individualizovaná, tzn., že 
reaguje na potřeby konkrétního pacienta. Řídí 
se plánem péče, který stanovujeme s pacientem 
a jeho blízkými. Je užitečná pro člověka mnohem 
dříve, než si často myslíme. Je to péče, která 
se věnuje léčbě potíží jako je např. bolest, duš-
nost, zažívací potíže, úzkost, nespavost apod, 
ale i podpoře v životě s nemocí a ošetřovatelské 
péči. Nabízí život v co nejvyšší kvalitě navzdory 
nemoci a když to nejde jinak, klidné umírání. 
Nemocný, případně i jeho blízcí tak nezůstávají 
na život s nemocí sami a mohou se spolehnout, 
že je lidé z paliativní péče vždy podpoří.

Co bylo záměrem vzniku Centra paliativní 
péče Brno?
Centrum vzniklo za podpory vedení města 
Brna s cílem zvýšit dostupnost specializované 
paliativní péče v Brně. Dle doporučení Čes-
ké společnosti paliativní medicíny by měl být 
pro 100 tisíc obyvatel zřízen jeden domácí či 
mobilní hospic a jedna ambulance paliativní 

medicíny. Protože kapacita nebyla v Brně do-
statečná, rozhodlo se město podpořit tuto ob-
last zdravotní péče a zřídit domácí hospic jako 
příspěvkovou organizaci. Centrum paliativní 
péče tak doplňuje současné existující služby 
a nabízí i služby nové, například paliativní péči 
v domovech pro seniory. 

Jaké služby Centrum paliativní péče Brno 
nabízí?
Součástí centra je ambulance paliativní me-
dicíny, městský domácí hospic a paliativní 
poradna. V ambulanci vyšetříme nemocné, kte-
ří do ní přijdou, ale lékař ambulance může přijet 
za pacienty i domů, pokud jsou špatně pohybli-
ví. Lékař společně s pacientem a jeho rodinou 
sestaví plán péče, který stanoví, co můžeme 
a budeme dělat, aby byl život navzdory nemoci 
co nejkvalitnější, i postup při řešení komplika-
cí. Často odvrátíme pobyt v nemocnici, pokud 
je možné řešit zdravotní potíže i doma. ambu-
lance se nachází na poliklinice Zahradníkova, 
je v provozu v ordinačních hodinách. 

Domácí hospic je zdravotní služba, která je 
k dispozici 24 hodin denně, sedm dní v týdnu 
pro pacienty, kteří jsou do péče přijati. a to pro-
to, že potíže se mohou změnit, pacient potře-
buje jiné léky a podobně, tak abychom situaci 
zvládli doma. Pomáhá lidem důstojně a co nej-
déle žít s nemocí až do konce života doma, ale 
i v jiném sociálním prostředí, například v do-
movech pro seniory. Doma provádíme i některá 
specializovaná ošetření, která by měl pacient 
zajištěna v nemocnici, injekce, převazy ran atd. 

V poradně paliativní péče vysvětlujeme zájem-
cům, jak funguje naše ambulance a domácí 
hospic. Poskytujeme sociální poradenství, in-
formace o dostupných službách v místě bydli-
ště, poradenství je určeno celé rodině nemoc-
ného, případně dalším blízkým a pečujícím.

Centrum paliativní péče Brno 
je zdravotnické zařízení, které 
vzniklo v roce 2020 a které 
provozuje v budově polikliniky 
Zahradníkova Sdružení 
zdravotnických zařízení II Brno, 
příspěvková organizace města 
Brna.
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Za uplynulý rok jsme měli 205 klientů v do-
mácím hospici a 63 pacientů v ambulanci pa-
liativní péče. Služby centra jsou hrazeny ze 
zdravotního pojištění. Příspěvek 100 Kč za den 
péče hradí pacient za další služby nehrazené 
ze zdravotního pojištění.

Kdo ve vašem týmu pracuje?
Působí zde vícero profesí. Jedná se o multi-
disciplinární tým, protože poskytujeme klien-
tům nejen zdravotní a ošetřovatelskou péči, ale 
i podporu v dalších oblastech. a to proto, že 
nemoc mění člověku i jeho sociální možnosti, 
vyvolává emoce a otázky, které je dobré sdílet, 
protože mohou člověka tížit. Celkem je nás nyní 
18 a v našem týmu jsou lékaři, zdravotní sestry, 
sociální pracovník, psychoterapeut i duchovní, 
kaplani. Pomáhají nám i dobrovolníci. 

Jak se o Vás dozvědí Vaši případní klienti 
a jak si může člověk zařídit tuto péči pro 
svého blízkého?
Paliativní péči doporučuje nejlépe ošetřující lé-
kař, který zná pacienta i jeho onemocnění. Pro-
to je nejschůdnější požádat o paliativní péči 
jeho. Jednoduše vypíše elektronickou žádost, 
do které uvede i kontakt na rodinu nebo paci-
enta a náš sociální pracovník se jim ozve a do-
mlouváme se na potřebné péči. Pokud by chtě-
la požádat o péči rodina nemocného, může 
se ozvat telefonicky do naší poradny, kde se 
domluvíme, jak péči zajistit. Kdokoli se dozví 
informace o nás také na naší webové stránce.

Jak probíhají návštěvy u klientů a jejich rodin?
První návštěva v domácnosti se koná v den, 
kdy přijde nemocný z nemocnice domů nebo 
většinou maximálně do tří až čtyř dnů po po-

dání žádosti. Na první návštěvu přijde větši-
nou lékař a zdravotní sestra, nemocného vy-
šetří, pročtou dokumentaci a domluví se na 
péči, lékař předepíše léky. Plánujeme zdra-
votní, ošetřovatelskou i sociální péči. Poté 
chodí sestra i lékař na pravidelné kontroly, 
třeba i denně, tak jak to vyžaduje zdravotní 
stav. Sestry poskytují ošetřovatelskou péči, 
kontrolují potíže pacienta a také mluví o tom, 
co je pro nemocného důležité. Jde nám o to, 
vylepšit život, jak jen to jde, a povzbudit pa-
cienty. Podporujeme pečující a poradíme jim 
v tom, co vše nemocný potřebuje a jak o něj 
pečovat, sociální pracovník pomůže v oblasti 
sociální péče a sociálních dávek. Důležitá je 
duchovní péče, která dodává odvahu, naději, 
řeší otázky smíření, vyrovnání se s životem, 
odpuštění. S členy rodiny se setkáváme i po 
smrti jejich blízkého a pomáháme jim vyrov-
nat se s bolestí ze ztráty blízké bytosti.

S jakými největšími problémy a výzvami se 
ve Vaší práci potýkáte?
Velkou výzvou je doprovázet a podporovat ne-
mocného, i když ho nemoc hodně trápí. V tako-
vou chvíli často pomůže to, že je člověk doma, 
že může být se svojí rodinou. Pacient, který ví 
či tuší, že mu nemoc může zkrátit život, je nejra-
ději doma, kde se lépe cítí i jako člověk, nejen 
jako „nemocný“. a paliativní péče mu může být 
oporou. Nevyhneme se i rozhovorům, co bude, 
až se nemoc zhorší, až budu umírat. I když ty 
hovory jsou třeba zpočátku náročné, pomohou 
k naplánování dalších kroků či opěrných bodů 
při cestě nemocí. Důležité je, že jsou to rozho-
vory, které nám pomohou žít s klidem, že vše, 
co můžeme udělat, uděláme. Plánujeme cestu 
nemocí společně. Je pro nás důležité, co si ne-
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mocný přeje, a nikoho do rozhovorů nenutíme. 
Další výzvou je pomoci blízkým nemocného 
najít rovnováhu v nelehké situaci, rozvrhnout 
síly a psychicky vše ustát. Jde to.

S kým spolupracujete, jaké máte další pro-
jekty?
Mezi naše projekty patří spolupráce s domo-
vy pro seniory a nemocnicemi v městě Brně. 
V domovech pro seniory nabízíme paliativní 
péči stejně jako nemocným doma. Řada z nich 

vnímá domov pro seniory jako svůj domov, 
a když nemohou v nemocnici lépe pomoci, 
přejí si, aby zdravotní péči dostali v domově, 
kde také chtějí umírat. Domovy pro seniory 
o nás vědí, mohou se na nás kdykoli obrátit. 
Jsou to zařízení sociálních služeb, my může-
me poskytnout zdravotní péči. Nabízíme také 
konzultace laické i odborné veřejnosti o mož-
nostech paliativní péče. 

Děkujeme za milý rozhovor :)

Projekt paliativní péče v Domově 
pro seniory Kosmonautů

Domov pro seniory Kosmonautů získal grant 
z nadačního fondu abakus na realizaci pi-

lotního projektu Paliativní péče v domovech 
pro seniory. Jeho cílem je zvýšit povědomí 
o možnostech paliativní péče o klienty mezi 
zaměstnanci a v celém domově se „naladit“ 
na principy paliativní péče. Toho lze dosáh-
nout vzděláváním zaměstnanců, posílením 
jejich odbornosti a kompetencí a nastavením 
užší spolupráce mezi jednotlivými profesemi. 
V rámci projektu spolupracuje DS Kosmonau-
tů s týmem Centra paliativní péče Brno, v je-
hož čele stojí MUDr. Regina Slámová.

Paliativní péče rozhodně nesouvisí jenom se 
závěrem života, jedná se o udržení kvality živo-
ta, soběstačnosti, důstojnosti klientů, respek-
tování jejich přání ve všech oblastech jejich 
života. Jedním z důležitých cílů domova je pe-
čovat o klienty i v závěru jejich života tak, aby 
ani v tomto období nebyli sami, nemuseli být 
zbytečně převáženi do nemocnice a mohli být 
s lidmi, které znají a aby se i při zhoršení zdra-
votního stavu nacházeli v domáckém, známém 
a jim přátelském prostředí.

Pracovníci DS Kosmonautů pomáhají klien-
tům vypracovat Dříve vyslovené přání a tím 
přispět k tomu, že v případě nemoci dosta-
nou takovou péči, kterou si přejí (například 
léčba bolesti) a naopak nebudou vystavováni 
zbytečným zákrokům, o které již nemají zá-

jem (opakované hospitalizace apod.). Pracují 
s Průvodcem budoucí péčí, ve kterém se-
stavují plán života klientů v domově. V případě 
potřeby svolávají rodinné konference za účasti 
specialistů z oboru paliativní medicíny i so-
ciálních pracovníků. Spolupracují s mobilním 
hospicem a jsou schopni zajistit specializo-
vanou péči v závěru života pro klienty, kteří si 
nepřejí být hospitalizováni nebo přeloženi do 
lůžkového hospice.
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Oldřich Mikulášek 
(26. května 1910 – 
13. července 1985)
Známý brněnský básník 
se narodil jako syn že-
lezničáře v Přerově, kde 
vychodil základní školu 
i obchodní akademii. Vy-
zkoušel si několik růz-
ných zaměstnání, od roku 
1933 pracoval jako spor-

tovní redaktor přerovského časopisu Obzor 
a také v Československém rozhlase. V roce 
1937 natrvalo přesídlil do Brna, kde se stal 
redaktorem Lidových novin. Po válce působil 
v redakci deníku Rovnost, později v literárním 
oddělení Československého rozhlasu a v re-
dakci časopisu Host do domu. V sedmdesá-
tých letech jej postihl zákaz publikování. K jeho 
nejbližším přátelům patřili Jan Skácel, Josef 
Kainar, Ludvík Kundera, Milan Uhde a další. 
Vyšla řada básnických sbírek a výborů z Mi-
kuláškových básní, namátkou jmenujme napří-
klad sbírky Ortely a milosti, Svlékání hadů, Šo-
kovaná růže (zde reaguje na invazi v r. 1968), 
Sólo pro dva dechy, agogh a mnoho dalších. 
Je pohřben na Ústředním hřbitově Brno. Na 
z t várněn í  náhrobku 
a busty umělce se podí-
lela význačná brněnská 
sochařka Sylva Lacino-
vá, která spolupracova-
la i na vytvoření pamětní 
desky na fasádě domu 
v Mášově ulici č. 4, kde 
Mikulášek bydlel. Ve 
Starém Lískovci po něm 
bylo v roce 1991 pojme-
nováno náměstí.

Rudolf Těsnohlídek  
(7. června 1882 –  
12. ledna 1928)
Český spisovatel, básník, 
dramatik, novinář a pře-
kladatel se narodil v Čá-
slavi. Po dokončení gym-
názia odešel do Prahy, 
kde studoval na Filozofic-
ké fakultě Karlovy univer-
zity. V roce 1906 se Těs-

nohlídek odstěhoval do Brna, kde na radu S.K. 
Neumanna začal pracovat v časopise Morav-
ský kraj. Po jeho zániku nastoupil v Lidových 
novinách. V roce 1914 se Těsnohlídek přestě-
hoval do Bílovic nad Svitavou, kde napsal ně-
kolik svých stěžejních děl. V Bílovicích došlo 
k události, která se stala inspirací pro založení 
tradice vánočních stromů republiky se sbír-
kou na pomoc dětem bez domova. K tomu jej 
pohnula událost, kdy s přáteli nalezli 22. pro-
since 1919 v bílovickém lese prochladlé se-
dmnáctiměsíční děvčátko, Lidušku. Poprvé byl 
vánoční strom republiky rozsvícen v prosinci 
1924 na náměstí Svobody v Brně a tato tradi-
ce se postupně rozšířila i do ostatních měst. 
Sbírky přispěly k tomu, že byl v roce 1929 
v brněnských Žabovře-
skách otevřen dětský 
domov Dagmar. Těs-
nohlídek psal básně, 
prózu i knihy pro děti. 
Proslul zejména bajkou 
Liška Bystrouška, kte-
rou zhudebnil Leoš Ja-
náček. Se svou třetí že-
nou Olgou je pohřben 
na ústředním hřbitově 
v Brně.

Kalendárium významných 
osobností a událostí města Brna:

květen-červenec 2022
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Vítězslava Kaprálová  
(24. ledna 1915 –  
16. června 1940)
V červnu uplyne 82 roků 
od smrti české skladatel-
ky a dirigentky Vítězslavy 
Kaprálové. Narodila se 
v Brně, její otec byl majitel 
hudební školy a skladatel, 
matka učitelka zpěvu. Stu-
dovala na brněnské kon-

zervatoři, pak pokračovala v mistrovské škole 
pražské konzervatoře. Graduovala zde svou 
nejznámější skladbou Vojenská symfonieta, 
kterou osobně dirigovala s Českou filharmonií. 
Díky francouzskému státnímu stipendiu začala 
v roce 1938 navštěvovat hudební školu v Paříži, 
soukromě také studovala skladbu u Bohuslava 
Martinů. V roce 1939 se z rodného Brna vrátila 
opět do Paříže, kde se pohybovala v prostředí 
českých umělců, o rok později se provdala za 
spisovatele Jiřího Muchu, syna alfonse Muchy. 
O několik týdnů později onemocněla a zemřela 
v jihofrancouzském Montpellier, kam byla před 
nastupující německou armádou evakuována 
i se svým manželem. Jiří Mucha o skladatelce, 
jejím životě, vztazích i posledních dnech života 
píše ve svém románu Podivné lásky. I přesto, 
že se Kaprálová dožila pouze 25 let, stačila 
složit více než čtyřicet hodnotných skladeb. 
Už za skladatelčina života byla její hudba velmi 
ceněna. Patří k nejhranějším českým sklada-
telkám nejen doma, ale zejména v zahraničí. 
O její hudební odkaz pečuje od roku 1998 ka-
nadská hudební společnost The Kapralova So-
ciety se sídlem v Torontě. V Brně je po uměl-
kyni pojmenována ulice v Černovicích a také 
Základní umělecká škola v Králově Poli.

Gregor Johann 
Mendel  
(20. července 1822 
Hynčice – 6. ledna 
1884 Brno)
V čer venc i  os lav íme 
dvousté výročí narození 
G. J. Mendela, světově 
proslulého přírodověd-
ce, zakladatele genetiky 
a objevitele základních 

zákonů dědičnosti. Johann Mendel se narodil 
v rodině drobných zemědělců v Hynčicích ve 
Slezsku (dnes okres Nový Jičín). Po absolvo-
vání gymnázia v Opavě studoval na Filozofic-
ké fakultě Univerzity v Olomouci. V roce 1843 
vstoupil do augustiniánského kláštera sv. To-
máše na Starém Brně, kde přijal řeholní jmé-
no Gregor. V letech 1851-53 studoval přírodní 
vědy na univerzitě ve Vídni. Po návratu do Brna 
v roce 1856 se 10 let intenzivně věnoval kříže-
ní hrachu a sledování potomstva. Na základě 
svých pokusů formuloval tři pravidla, která poz-
ději vešla ve známost jako Mendelovy zákony 
dědičnosti. Jeho přínos pro biologii byl rozpo-
znán a oceněn až po jeho smrti. Nešlo jen o to, 
že položil základy oboru genetiky, ale jako je-
den z prvních použil ve své práci biostatistické 
metody. Od roku 1862 také Mendel prováděl 
každodenní meteorologická pozorování pro 
Meteorologický ústav ve Vídni. Po smrti opata 
Cyrila Nappa byl zvolen opatem augustinián-
ského kláštera. K této vysoké funkci postupně 
přibíral další a byl nucen svou pokusnou čin-
nost stále více zanedbávat. Posledních deset 
let života spotřeboval hodně času a energie 
ve sporu s rakouskou vládou kvůli neopráv-
něně zvýšené dani z klášterního majetku. Byl 
pochován na Ústředním hřbitově v Brně do au-
gustiniánské 
hrobky, rekvi-
em v kostele 
dirigoval Leoš 
Janáček, kte-
rého klášter 
p o dp o rova l 
na  s tud i ích 
v Brně. Men-
delovo jméno 
nese i první 
česká vědec-
k á  s t a n i c e 
v antarktidě.



22     Senior žurnál – jaro 2022

Kalendárium

 Významné události a dny v následujícím čtvrtletí

Brněnská muzejní noc 
Proběhne v Brně 21. května 2022. Jedná se 
o akci, při níž jsou muzea, galerie a památko-
vé objekty otevřeny i po setmění, zpravidla do 
půlnoci. Vstupné do nich je buď symbolické 
nebo zdarma. Doprava je nabízena bezplatně 
na zvláštních autobusových linkách, které za-
jišťuje Dopravní podnik města Brna. K Tech-
nickému muzeu jezdí historické autobusy (ex-
ponáty tohoto muzea). Dále jezdí autobusy 
k Památníku Mohyla míru, ke klášteru do Ra-
jhradu, ke hradu Špilberk a k dalším muzeím. 
Kromě všech brněnských muzeí bývají otevře-
né i některé další instituce, knihovna, kulturní 
střediska. První ročník proběhl v roce 1997 
v Berlíně, v Brně se pořádá od roku 2005.

Noc kostelů v Brně
Noc kostelů v Brně je plánována na 10. červen 
2022. Jedná se o tradiční událost, která má ši-
roké veřejnosti umožnit přiblížení se a setkání 
s křesťanstvím. V jejím rámci jsou ve večerní 
a noční atmosféře zpřístupněny některé koste-
ly různých křesťanských církví, ve kterých se 
zdarma konají například koncerty, komentova-
né prohlídky, workshopy či divadelní předsta-
vení. Návštěvníci mají možnost nahlédnout do 
kostelních sakristií, klášterů a jejich zahrad, 
vystoupat na věže či sestoupit do starobylých 
krypt a dalších běžně nedostupných míst. Noc 
kostelů vznikla v roce 2001 v Německu a do 
Česka se rozšířila z Rakouska. První ročník 
této akce se v Česku konal v květnu 2009.

První den v červnu
Tento den je Mezinárodním dnem dětí, na který 
se děti těší. Jsou pro ně pořádány různé spor-
tovní a zábavné akce a dostávají dárky. Tento 
den se slaví ve více zemích od roku 1950 a má 
upozornit světovou veřejnost na práva a potře-
by dětí. Jedním ze smyslů MDD je, že rodina by 
měla být pohromadě a věnovat se sama sobě. 
Přece všichni známe úsloví: kdo si hraje, nezlobí.

Víte, že 1. červen je také Světový den rodičů? 
Byl vyhlášen v roce 2012. Souvisí s Mezinárod-
ním dnem dětí, ovšem druhou neděli v květnu je 
svátek matek a třetí neděli v červnu svátek otců, 
takže příliš smysl nemá a ani se o něm moc neví.

První den v červnu je ale také Světový den mlé-
ka, který se od roku 1958 do roku 2017 slavil 
v květnu, ovšem Světová zdravotnická organiza-
ce (WHO) jej přesunula právě na první červen, 
který je spojen s oslavami Mezinárodního dne 
dětí. Chtěla tak utnout neustálé debaty a mýty 
o údajné škodlivosti mléka. Právě děti by měly 
denně zkonzumovat alespoň 1000 miligramů 
vápníku, přičemž jeho hlavním dodavatelem do 
těla jsou zejména mléčné výrobky.
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Co napovídají pranostiky  
o nejteplejší části roku 2022

Květen
Sníh v máji - hodně trávy.
Studený máj - v stodole ráj.
Chladno a večerní mlhy v máji, 
hojnost ovoce a sena dají.
Májová vlažička - naroste 
travička; májový deštíček - 
poroste chlebíček.
Na mokrý květen přichází 
suchý červen.
Deštivý květen - žíznivý říjen.
Je-li už máj zahradníkem, 
není stodol milovníkem.
Jestli v máji neprší, červen to 
dovrší.

Červen
Chladný květen, červen vlažný 
- je pro sýpky, sudy blažný.
Červen studený - sedlák krčí 
rameny.
V červnu deštivo a chladno 
způsobí rok neúrodný snadno.
Hřímá-li v červnu, zvedne se 
obilí.
Červen-li více sucho než 
mokro bývá, urodí se hojnost 
dobrého vína.
Červnové večerní hřmění - ryb 
a raků nadělení.

Léto
Červenec a srpen jsou 
nejteplejšími měsíci v roce.
Co červenec končí, srpen začíná.
Nebyl -li červen dostatečně 
deštivý, dodá vodu až 
červenec a přidá ještě mnohé 
bouře.
Červenec - úrody blíženec.
Když červenec pěkně hřeje, 
o vánocích se zima zaskvěje.
Co červenec neupeče, to již 
srpnu neuteče.
Když dne ubývá, horka 
přibývá.

Vzdělávat se můžeme 
v každém věku

Na vzdělávání osob v seniorském věku jsou 
zaměřeny univerzity 3. věku (U3V). Jejich 

posláním je otevření univerzitních zdrojů poznat-
ků, vědomostí a dovedností pro seniory. Jednot-
livé přednášky seniorům přinášejí zajímavé in-
formace a zároveň je obohacují o nové poznatky 
z řady rozmanitých oborů. Studium na U3V udr-
žuje paměť a mysl v neustálé aktivitě. Na před-
náškách je také možné navázat nová přátelství 
s vrstevníky podobného smýšlení a zájmů.

Kurzy U3V v Brně úspěšně realizuje již od roku 
1990 například Masarykova univerzita, která 
je považována za jednu z největších a nejvy-
hledávanějších univerzit třetího věku v Čes-
ké republice. Kromě jednoletých a krátkodo-
bých kurzů jsou základem nabídky její U3V 
dlouhodobé (tříleté) kurzy. Pro akademický 
rok 2022/2023 je připravena pestrá nabídka, 
ze které si vybere každý. Přihlášky ke studiu 
přijímá Masarykova univerzita od 2. května 

do 30. června 2022, a to elektronicky nebo 
osobně v kanceláři U3V MU (Komenského 
nám. 2, Brno). Další informace a podrobnosti 
o nabízených kurzech jsou na webu univerzity. 

Vzdělávání pro seniory na U3V nabízejí ovšem 
i další univerzity v Brně. Mendelova univerzita 
(U3V MENDELU) rovněž průběžně nabízí více-
leté studium, jednoleté i semestrální kurzy, je-
jichž součástí jsou přednášky na témata klíčo-
vých oborů všech fakult Mendelovy univerzity.

Programy U3V nabízí i VUT Brno, Veterinár-
ní univerzita Brno či Janáčkova akademie 
múzických umění. Všechny U3V uvedených 
univerzit jsou členy asociace univerzit třetí-
ho věku. asociace byla založena v roce 1993 
a sdružuje instituce, které nabízejí a provozují 
vzdělávací aktivity na úrovni vysokoškolského 
vzdělávání, určené občanům České republiky 
v důchodovém věku.
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Občanské soužití

V právní terminologii se běžně používá po-
jem občanské soužití. Najdete jej zejména 

v přestupkovém zákoně, ale zmiňuje se o něm 
i trestní nebo občanský zákoník. V praxi se 
policie a soudy zabývají spíše občanským „ne-
soužitím“, které zakládá skutkové podstaty ně-
kterých přestupků a trestných činů. Občanské, 
anebo chcete-li sousedské či dokonce rodinné 
spory není dobré podceňovat. Vyplatí se řešit 
je včas, a pokud možno rozumnou domluvou, 
kompromisem a smírem. Pakliže to neuděláte, 
může váš drobný, a s odstupem času i banální 
spor přerůst v dramatické formy (ne)komuni-
kace. Z médií jistě víte, že některé sousedské 
či rodinné spory skončily vážným ublížením na 
zdraví anebo i smrtí jednoho z účastníků. 

Brněnská městská policie řeší nemálo takových 
případů. V podstatě denně vyjíždí hlídky na 
oznámení o vzájemných schválnostech, nevhod-
ném chování, osočování a napadání. Sousedé 
v bytových nebo rodinných domech, ale i oby-
vatelé penzionů a domovů pro seniory hledají 
pomoc u policie, přestupkových komisí a soudů. 
Otázkou zůstává, zda je to opravdové řešení. 

Možná si vzpomenete událost, která se stala 
v únoru 2013 ve Frenštátu pod Radhoštěm. Na 
jejím začátku byly rovněž sousedské spory:

Po výbuchu plynu a následném požáru zemře-
lo 6 lidí a byl zničen třípodlažní panelový dům. 
Výbuch měl na svědomí 57letý Antonín, který 
obýval přízemní byt a kterého sousedi označili 
za problémového podivína, jenž měl na svůj byt 
nařízenou exekuci. Útočník se tímto způsobem 
chtěl pomstít sousedům, s nimiž měl řadu sporů.

Policie vše vyšetřila a našla viníka. Byl jedním 
z oněch šesti lidí, kteří při výbuchu zemřeli. 
Následná analýza událostí, které tragédii před-
cházely, nabídla řadu otázek, nad kterými se 
určitě stojí za to zamyslet. 

Kdo za to může?
Kdo to zavinil? Položíte-li tyto otázky komukoliv 
z účastníků sporu, téměř vždy se zeptáte toho 
nevinného. Chcete-li tedy problém v soused-
ských, mezilidských vztazích vyřešit, musíte 
o tom, co vás trápí, přemýšlet jinak. Není to 
snadné, ale jde to. Hledání viníků je úkolem 
policie, soudů či správních orgánů, ale dobré 
vztahy s lidmi kolem vás odhalení viníka zpravi-
dla nepřinese. Obecně platí, že v každém sporu 
je v právu jen jedna strana, ale pravdu mohou 
mít obě. Právo a spravedlnost jsou dvě různé 
věci a v mezilidských vztazích to platí dvoj-
násob. Policie a soudy zkoumají, kdo porušil 
pravidla, zákony, nařízení či vyhlášky a hledají 
viníka, ale pro klidné, harmonické a spokojené 
vztahy mezi lidmi je podstatná příčina sporu. 

Policie hledá odpovědi na tři základní otázky:

■ Byl spáchán přestupek nebo trestný čin?
■ Kdo je pachatel a kdo oběť, jaká vznikla 

škoda a komu?
■ Jaký správní trest uložit, komu věc postoupit?

Pokud policie najde odpovědi, věc uzavře a od-
jede. Neřeší, a ze zákona ani moc nemůže, jak 
se vztahy mezi účastníky sporu budou vyvíjet po 
jejich odjezdu. Naproti tomu oznamovatel i ozná-
mený na místě zůstávají a dále spolu žijí v soused-
stvích či dokonce rodinách. Jak bude takové sou-
žití vypadat, záleží především na nich samotných. 

Na co se máme při řešení 
mezilidských sporů zaměřit?
Úplně na začátku odpovězte sami sobě na otáz-
ku, zda vám více vadí člověk, se kterým jste ve 
sporu, anebo zda je to jeho chování. Tedy věc, 
pro kterou se hodláte přít. Naše doporučení 
zní jednoznačně. Zaměřte se na VĚC, nikoliv na 
ČLOVĚKa. Pokud jste si jisti, že se do sporu 
nepouštíte jen proto, že je vám soused nesym-
patický, nepříjemný či dokonce odporný, pak 
si ještě položte tři následující otázky:

Městská policie radí
Sousedské spory a hledání viníků
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■ Problém: Zda a co vám skutečně vadí, 
čeho se obáváte, co vás ruší?

■ Příčina: Proč se to děje a proč to vzniká?
■ Řešení: Jaká máme, jak jsou dostupná 

a vhodná?

Odpovědi pečlivě zvažujte a dejte si na ně dost 
času. Hledejte rezervy ve vlastních schopnos-
tech, dovednostech a zkušenostech. Poctivě 
si přiznejte, zda to, co vám vadí, s čím nesou-
hlasíte, vás skutečně ve vašem osobním životě 
přímo obtěžuje, omezuje či ohrožuje, proč to 
ten dotyčný dělá. Jaké mohou být důvody jeho 
chování a zda to není spíše příležitost k nabíd-
ce pomoci. 

Je lepší snažit se pochopit, než hned 
obviňovat
Připusťte si, že lidé kolem vás mají různé ná-
vyky než vy, nachází se v jiné životní situaci 
než vy, užívají jiné způsoby řešení situací než 
vy nebo jsou v jiné životní etapě. Stejně tak si 
zkuste připustit, že v tom, jak se člověk chová, 
nemusí být nutně zlý úmysl. Na chování souse-
dů a jejich vzájemné vztahy může mít vliv tem-
perament, předpojatost, nemoc a léky, špatné 
zkušenosti s lidmi, vztahovačnost, nervozita, 
profese, věk či nedostatek empatie. 

To vše ovlivňuje chování člověka a je na nás 
abychom to v našich mezilidských vztazích 
vzali v úvahu. Není to snadná cesta, ale ty 
snadné zpravidla nikam nevedou. 

Samozřejmě, že každý občan má právo se ob-
rátit na policii, soudy či obecní úřady s žádos-
tí o pomoc. Je také pravda, že státní správa 
i samospráva mají řadu represivních a exeku-
tivních nástrojů, kterými mohou do neurovna-
ných mezilidských vztahů vstoupit. Nicméně 
po 30 letech služby u městské policie vím jis-
tě, že pro klidné a spokojené soužití lidí je re-
prese poslední a krajním řešením, které sice 
najde viníky a uloží tresty, nicméně mezi sou-
sedy smír nepřinese. V sousedských sporech 
obecně platí, že: „Kde je lidská mysl zdravá, 
není třeba užít práva“. 

V příštích číslech SENIOR 
ŽURNÁLU se můžeme  
k některým důležitým 
ustanovením občanského, 
přestupkového a trestního práva 
vrátit, nicméně pro nás všechny 
bude lepší, když při sousedských 
sporech dokážeme využít svých 
životních zkušeností a moudrosti. 

Luboslav Fiala, Městská policie Brno



  Mléčný bar a Mototechna 
(Zdroj:  Brněnský architektonický  manuál-průvodce brněnskou architekturou
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V minulém čísle SENIOR 
ŽURNÁLU jsme si udělali retro 
procházku po ulici Česká 
v osmdesátých letech minulého 
století. Dnes budeme pokračovat 
procházkou po tehdejším 
náměstí Svobody.

Náměstí Svobody
Uprostřed náměstí, v místech dnešní fontánky 
s pítkem, stával pozoruhodný objekt. Soubor 
plechových modulů s kouřovými skly a kovový-
mi sloupky. Zde byla koncentrována tzv. hlado-
vá okna. Dala se zde zakoupit zmrzlina, k mání 
tu byly další populární produkty pozdně soci-
alistického „rychlého občerstvení“ jako bram-
borák s uzeninou za 2,80 Kčs, trubičky plněné 
šlehačkou, smažený sýr v housce a mnoho dal-
šího. Objekt obklopovala rozsáhlá zahrádka.

Cukrárna Nitra /Nám. Svobody 22/
Cukrárna Nitra byla tam, kde je dnes pivnice 
U Tomana. Za první republiky tady sídlila To-
manova cukrárna. Roku 1931 ji zmodernizoval 
ve funkcionalistickém stylu. V přízemí domu se 

nacházel obchod s čokoládou, bonbony a pe-
čivem. Dům, kavárnu a cukrárnu po roce 1948 
znárodnili. V 50. letech byla přejmenovaná na 
kavárna a cukrárna Nitra.

V těchto prostorách vládl čirý společenský 
ruch. Říkalo se: odpoledne jdeme k Tomanovi. 
Rodiče sem vodili děti na zmrzlinu se šlehač-
kou, mladé páry zde realizovaly první schůzky, 
s oblibou tam chodívali brněnští Řekové. Vypít 
kávu a koupit zákusek bylo možné až do de-
vadesátých let. 

Mototechna /Nám. Svobody 20/
Dvoupatrová prodejna Mototechny, která byla 
protažena až na ulici Veselou. Prodávaly se zde 
náhradní díly k tuzemským i zahraničním auto-
mobilům. Její umístění charakterizuje zvláštní 
jev, kdy byly v centru města umísťovány provo-
zy, které by každý čekal spíš na periferii. 

Mléčný bar /Nám. Svobody 19/
Do „mlíčňáku“ se chodilo na koktejl v kera-
mickém půllitru a chlebíček či vaječnou ome-
letu k tomu, nebo na čtvrtku mražené dorty se 
šlehačkou a čokoládou. Mléčný bar v brusel-
ském stylu stál na místě dnešního McDonal-
du. U vchodu sídlil a prodával točenou zmrzli-
nu do kornoutku pan Kolenčík. Pan zmrzlinář 
točil lahodný krém do křupavých kornoutů 
občas i v pozdních večerních hodinách, což 
bylo na tehdejší dobu nevšední. Ve výloze byl 
na nástěnce rozložen výtisk Brněnského ve-
černíku.

Prodávala se tam i socialistická náhrada ham-
burgeru - rohlík s rozpečeným sýrem a masem.

Kavárna Evropa /Nám. Svobody 13/
Kavárna Evropa patřila k těm nemnoha pod-
nikům v centru Brna, kde se provozovala živá 
hudba a kabaret. Uskutečnila se zde jedna 
z prvních diskoték. Tenkrát nazvaná taneční 
výchovně-hudební odpoledne, která proběhla 
pod taktovkou nestora brněnských „dídžejů“ 
Jindry Eliáše.

Retro procházka
po restauracích a obchodech v Brně 

v osmdesátých letech minulého století



  „U mamlasů“ byla vyhledávaná cukrárna 
(Foto: Katrin Bock)

   Pipi gril byl v Brně v osmdesátých 
letech velmi populární 

(Foto: Katrin Bock) Tramín - vzácný, jemný druh vína - je znal-cům dostatečně znám. Je vyhledáván pro svou plnost, vůni a kořennou chuť. Ne na-darmo má vinárna Tramín název po tomto špičkovém druhu vína. Najdete zde stejně kvalitní výběr jídel jako nápojů a ovšem pro-středí, které s oním požitkem - vychutnat víno - patřičně ladí. Navíc si můžete zatan-čit při reprodukované hudbě. Vinaři - hodni toho jména - se nemohou zmýlit, dají-li si schůzku právě v Tramínu.
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V kavárně v 80. letech (II. cenová skupina) 
probíhala akce “Hledáme zpěváky pro Brno”, 
do které se mohly zapojit amatérské i profesi-
onálnější kapely, pravidelně se tam také pořá-
daly silvestrovské zábavy.

Pipi gril /Nám. Svobody 11/
Naproti mléčnému baru stál v 80 letech Pipi 
gril. Interiér zdobila keramická mozaika man-
želů - výtvarníků Matalových. Na dračku šla 
grilovaná kuřata s křupavou kůrkou. Jako do-
plněk se k nim podával čerstvý chleba, steri-
lovaný okurek a točené pivo. Pipi gril byl velmi 
populární.

Dům u čtyř mamlasů  
/Nám. Svobody 10/
Postaven byl v letech 1901 až 1902 dle návr-
hu architektů a. Pratorfera a G. Wanderleye, 
ve své době byl vyhodnocen jako nejošklivěj-
ší dům v Brně. Celkem zde bylo 12 obchodů, 
mezi něž patřila prodejna obuvi Snaha s nad-
časovým interiérem, vyhlášená cukrárna, kte-
rou provozoval Karel Gassenheimer, prodejna 
kávy a další.

Dům nábytku /Nám. Svobody 9/
Obchodní dům JEPa (pozdější Dům Nábytku) 
byl funkcionalistický multifunkční dům stojící 
od 30. do 80. let 20. století na východní stra-
ně náměstí Svobody v Brně (nynější č. 9). Byl 
postaven v roce 1933 na místě bývalého měš-
ťanského domu s barokní fasádou. autorem 
projektu byl brněnský architekt Otto Eisler. 
Přízemí s prvním patrem bylo vyhrazeno ob-
chodním účelům, v ostatních patrech pětipod-

lažní budovy se nacházely byty. Stavba trvala 
pouhé tři měsíce díky použití železobetonové-
ho skeletu s příměsí z bauxitového cementu. 
Ten umožňoval rychlou výstavbu i v zimním 
období, později se však výrazně snižovala 
jeho pevnost. Dne 20. listopadu 1944 byl dům 
poškozen spojeneckým bombardováním a ná-
sledným požárem. Po 2. světové válce byl pře-
jmenován na Dům nábytku.

Dne 21. května 1988 byl kvůli špatné statice 
stržen. Dalších 16 let po něm zůstala v domov-
ním bloku proluka. Šestipodlažní palác Omega 
byl otevřen veřejnosti dne 18. ledna 2006. 

Pasáž Beta /Nám. Svobody 92/
Taneční vinárna Tramín.
Taneční vinárna v místech dnešní restaurace 
Golden Nepal.

Z dobového tisku:

Jídelna Beta
V pasáži se zachovala jídelna Beta, kde mů-
žete ještě dnes okusit něco z nabídky osmde-
sátých let.

Martin Ježek
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Kognitivní trénink
Milí senioři,  

zapomínání je přirozenou součástí stárnutí organismu. Někdy 
nás zapomínání dokáže hodně zaskočit a potrápit. A proto 

NEZAPOMÍNEJTE pravidelně zaměstnávat mozek a cvičte paměť. 
Dnešní trénování paměti bude o procvičování zrakově prostorové 

dovednosti, procvičování pozornosti, luštění přesmyček a hrátky se 
slovy. Přeji nevyhasínání paměťových spojů.

Monika Čermáková

V tomto čísle se 
     zaměříme na...

1. Zrakově prostorová dovednost
2. Procvičování pozornosti
3. Luštění přesmyček
4. Hrátky se slovy

1. Zrakově prostorová dovednost 2. Procvičování pozornosti 

Na obrázku vpravo najdi 5 rozdílů, 
které jsou jinak než vlevo.

Na obrázku najdi 10 věcí, které 
nikterak nesouvisí s cestováním.
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3. Luštění přesmyček

4. Hrátky se slovy

Vylušti následujících 10 přesmyček – téma 
přesmyček jsou Velikonoce.

A teď jeden domácí úkol. Vezměte si velký kus 
papíru a do příštího vydání časopisu Senior 
žurnál zkuste vymyslet, co možná nejvíce 
ustálených spojení 2 slov spojkou „a“. 





NETENKÁVĚDĚL . . . . . . . . 
KOZÁMPaL  . . . . . . . . . . . . 
DOJNÝPITÝVaŠE . . . . . . . . 
CaRKELIS . . . . . . . . . . . . . 
NEKOZÍVOLIČEČaJNÍK . . . 

VÍNEKZŘÍŠ . . . . . . . . . . . . . 
JÁŠEDI . . . . . . . . . . . . . . . . 
BENDŽIKOČOVNÍOHOLÍ . . 
BÁREKNE. . . . . . . . . . . . . . 
KOČKIČY . . . . . . . . . . . . . . 

Např.: Čert a Káča, Rub a líc, Pravá a levá, Pomáhat a chránit, Sůl a pepř
…pokračujte a cvičte paměť pravidelně.

Který druh diety musí držet člověk, trpí-li 
celiakii? 
 a) kašovitou
 b) bezmasou
 c) bezlepkovou

V jakých lázních vyvěrá léčivý pramen 
Vincentka?
 a) Františkovy lázně
 b) Luhačovice
 c) Klimkovice

Jak nazýváme proces vrácení 
znárodněného nebo zabaveného majetku 
původním vlastníkům po roce 1989?
 a) restituce
 b) konfiskace
 c) privatizace

Dřevěná pomůcka na ruční látání 
punčoch se nazývá?
 a) bedla
 b) hříbek
 c) hlava

Jaký proces se musí udělat 
s mlékem, chceme-li prodloužit 
jeho trvanlivost pomocí 
pasterizace?
 a) zahřívání
 b) zmrazení
 c) odstředění

Analogové hodiny se od digitálních liší?
 a) mají zoubečky
 b) mají kuličky
 c) mají ručičky

V roce 1988 byl v bývalém 
Československu nedostatek toaletního 
papíru. Co tento výpadek způsobilo?
 a) SSSR omezilo dodávku buničiny
 b) došlo k požáru v papírnách
 c) byla zrušena výroba toaletních ruliček

Jak se lidově nazývá nosič určený pro 
přepravu nákladu a upevněný na střechu 
osobního auta?
 a) zahrádka
 b) teráska
 c) přepravka

5. Kvíz
Zalovte v paměti, oživte znalosti a zkuste malý kvíz.

Správné odpovědi:

3)  Květná neděle, pomlázka, Pašijový týden, kraslice,  
velikonoční zajíček, vzkříšení, Jidáše, Boží hod velikonoční, 
beránek, kočičky

5)  1c; 2b; 3a; 4b; 5a; 6c; 7b; 8a

1)2)
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Luštěte s námi: Časné jarní bouřky...
Tajenka
...ohlašují teplé a deštivé léto.



Řešení
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Tajenka
vše má svůj důvod 

aKROBaT ▯ aLTÁNEK ▯ aTENTÁT 
BÁCHORKa ▯ BODROST 
CESMÍNa ▯ CIKORKa ▯ CUKROVÍ 
DaREBÁK ▯ HOUSLaŘ ▯ CHaRIZMa 
JURISTa ▯ KaKaBUS ▯ KaNaFaS 
KaTODa ▯ KaZaJKa ▯ KEJKLÍŘ 
KEMPINK ▯ KLaUN ▯ KLEPETO 
KNOFLÍK ▯ KOKTEJL ▯ KOLÍBKa 
KONCEPT ▯ KOPÍRKa ▯ LÁTÁNÍ 
LUCERNa ▯ MRaZENÍ ▯ MUŠELÍN 
NaDUTEC ▯ OBLaK ▯ OHNISKO 
OŠaTKa ▯ OVÍJEČ ▯ PaMÁTKa 
PaROLOĎ ▯ POTĚCHa ▯ POZDRaV 
ROTUNDa ▯ SKLON ▯ SKŘÍTEK 
SLaBIKa ▯ SLZOTOK ▯ SMÍŘENÍ 
SPOILER ▯ STEaK ▯ ŠKRaBÁK 
ŠKVaREK ▯ ŠTORC ▯ ŠTRaS 
TaJEMNO ▯ TLaCHÁNÍ ▯ VÝŠKRaB 
ZMaŘENÍ
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Sociální nadační fond

Pomáháme  
těm, ke kterým  
se štěstí otočilo zády
Nadační fond podporuje děti a rodiny, lidi se zdravotním postižením 
a samozřejmě seniory. V loňském roce pomohl téměř 170 žadatelům 
a podpořil je celkovou částkou 5 398 721 Kč. Za každým nadačním 
příspěvkem se skrývá příběh, těžká životní situace, kterou nadační fond 
alespoň částečně pomohl řešit. 

Příběhy seniorů, kterým nadační 
fond pomohl 
Za okny prší, po skle stékají dešťové kapky 
a ve skle se odráží obličej staré ženy. Plný vrá-
sek, ve kterých se skrývají roky překonaných 
životních zkoušek, starostí, ale také smíchu 
a štěstí. Žena pozoruje malé děti hrající si ven-
ku a skákající v loužích. Mísí se v ní pocity ve-
selosti s lítostí. Má spoustu času. Její děti žijí 
daleko a unášeni dnešním tempem života jí jen 
občas zavolají. Na Vánoce a narozeniny, které 
už neslaví. Celý svůj život pracovala. Měla velmi 
skromný příjem, ale stačilo to, aby uživila své 
nejbližší. Loni zemřel její milovaný manžel, který 
se o ni v posledních letech staral. Zůstala sama 
a cítí, že síly jí ubývají. Potřebovala by podpo-
ru a pomoc. Když ale zaplatí nájem a uhradí 
všechny náklady, zbude jí na měsíc 1 500 Kč. 
Jakmile onemocní a musí nakoupit léky - ještě 

méně. Nemá z čeho zaplatit asistenci ani třeba 
dovoz jídla. Dál pozoruje dění na ulici a pře-
mýšlí. Čeká, až bude její cesta pokračovat jinde 
a jinak…

Tento příběh je smyšlený, ale ne nereálný. Po-
dobné pocity zažívá mnoho osamělých seni-
orů, kteří žijí na hranici bídy. a je jich mno-
ho. Jejich životní situaci pomáhá změnit také 
Sociální nadační fond. Finanční příspěvek až 
100 000 Kč je možné využít například na: 
■ mimořádné nutné výdaje, které ohrožují se-

niory chudobou;
■ pečovatelskou či odlehčovací službu a služ-

by stacionářů;
■ podporu domácí péče;
■ nákup zdravotních pomůcek;
■ překlenutí doby nutné k vyřízení dědictví;
■ podporu bydlení atd.
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Paní Helena žije sama v malém pronajatém 
bytě. Loni se musela vyrovnat se ztrátou svého 
syna, po kterém převzala dluh, který splácí. 
Protože je to podle ní správné. Pracovala celý 
život, ale důchod má nízký. Díky razantnímu 
nárůstu cen energií došlo ke zvýšení jejích ži-
votních nákladů. Na jídlo a léky Heleně tedy 
zbývá jen 500 Kč měsíčně. Darovali jsme fi-
nanční prostředky tak, aby mohla důstojně žít 
do doby, než se její situace zlepší.

Pan Karel žije sám v malém bytě, pobírá sta-
robní důchod a jeho celkové příjmy jsou velmi 
nízké. Po prodělané mozkové příhodě se jeho 
zdravotní a psychický stav zhoršil. Pohybuje se 
jen za pomoci holí. Potřebuje asistenci i v běž-
ných úkonech, ale nemůže si momentálně do-
volit zaplatit pečovatele. Každý potřebuje někdy 
pomoct a proto jsme tyto služby rádi uhradili. 

Tyto dva příběhy už smyšlené nejsou. Jsou 
příběhy seniorů, kterým jsme pomohli. Pokud 
potřebujete i Vy podat pomocnou ruku, nebo 
někoho takového znáte, další informace a žá-
dost ke stažení najdete na webových strán-
kách www.socialni-nadacni-fond.cz. 

Možné je také přijít osobně do brněnské kance-
láře nadačního fondu na Mečové 5. Pro veřej-
nost je otevřeno každou středu od 9 - 15 hodin. 
Žádost o podporu je k dispozici například také 
v poradně Socio Info Point Magistrátu města 
Brna (Koliště 19) nebo u sociálních pracovníků. 

Sociální nadační fond pomáhá už 29 let! Senioři 
jsou jednou z hlavních skupin příjemců finanční 
pomoci. V loňském roce jsme jich podpořili 21 
celkovou částkou blížící se 350 000 Kč. 

Sbírka pro Hospic doma 
Od roku 2020 pořádá SNF sbírku na podpo-
ru domácí hospicové péče v Brně s celko-
vým výtěžkem krásných 850 560 Kč. Letos 
v březnu jsme Centru paliativní péče předali 
zatím poslední částku ve výši 50 560 Kč.

Hospic doma neboli Centrum paliativní péče 
Brno, který zastřešuje příspěvková organiza-
ce Sdružení zdravotnických zařízení II Brno, 
poskytuje tři vzájemně provázané služby: 
městský domácí hospic, ambulanci paliativní 
medicíny a poradnu paliativní péče. Tyto služ-
by jsou dlouhodobě nedostatkové. Mohou po-
moci opatrovníkům s péčí o nevyléčitelně ne-
mocného blízkého člověka, poskytnout zázemí 
a potřebnou psychickou podporu. 

Příběhů je samozřejmě daleko 
víc. Těší nás, že jsme alespoň 
trochu pomohli zmírnit strádání 
potřebných lidí.  

Spolu štěstí naproti

   Jsme tu pro Vás... obraťte se  
na nás na telefonních číslech 
 
703 471 717 nebo 734 585 349

  Více na...   
 www.socialni-nadacni-fond.cz 
 nebo na Facebooku



Služby v domácnosti, které vám pomohou s péčí o vás nebo vaše

blízké (pečovatelská a odlehčovací služba, osobní asistence).

Příspěvek na péči pro ty, kdo mají ze zdravotních důvodů sníženou

soběstačnost a nezvládnou se sami o sebe postarat.

Průkazy (TP, ZTP, ZTP/P) a kompenzační pomůcky pro zvýšení

pohodlí po nemoci či úrazech (např. polohovací postel, madla do

koupelny, naslouchátka apod.).

Důchod – starobní, invalidní, vdovský i vdovecký.

Sociální dávky ve formě příspěvku na mobilitu, zvláštní zdravotní

pomůcku, bydlení, živobytí, doplatku na bydlení.

Bydlení pro seniory v domovech pro seniory, domech s

pečovatelskou službou i se sdíleným bydlením nebo obecní

bydlení.

Zkuste
SIP
Každý z nás se může ocitnout v obtížné životní situaci, kterou
nezvládne sám a potřebuje podporu a radu při jejím řešení.

Právě takovým místem, kam se obrátit o pomoc, je poradna 
při Odboru sociální péče města  Brna, Socio Info Point.
Zdarma Vám poradníme v oblasti:

800 140 800
Socio Info Point

Najdete nás na Kolišti 19, Brno

Nebojte se zeptat a zkuste SIP.


