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Kurz naučí ženy
sebeobraně
Občanské sdružení Ženy50 chystá
v dubnu zahájení kurzu sebeobrany,
zaměřeného speciálně na ženy středního věku. Na pořádání kurzu spolupracuje Odbor prevence kriminality
Městské policie Brno.
Policie poskytne instruktory a prostory
v budovû v ulici Milady Horákové. Kurz
tvoﬁí celkem pût lekcí, z toho jedna bude
teoretická a dal‰í lekce se zamûﬁí na praktick˘ v˘cvik. Kapacita kurzu je omezena,
zúãastnit se mÛÏe maximálnû patnáct Ïen.
Pﬁedpokládané kurzovné bude ãinit ãtyﬁi
sta korun. Pﬁesn˘ termín kurzu bude je‰tû
upﬁesnûn.
Zájemkynû se mohou pﬁedbûÏnû hlásit
u Vûry Pakostové na telefonním ãísle 604
375 546 nebo e-mailem na adrese v.pakostova@seznam.cz. Dal‰í informace sledujte na webové stránce www.zeny50.cz.
SdruÏení Îeny50, které sídlí v budovû
stﬁediska CELSUZ na tﬁídû Kapitána
Jaro‰e 9, vzniklo v listopadu roku 2006.
Cílovou skupinou jsou Ïeny kolem padesáti let a star‰í, pro nûÏ sdruÏení poﬁádá
pﬁedná‰ky, v˘lety, cviãení, kurzy a dal‰í
aktivity. Pﬁedev‰ím osamûlé Ïeny zde
mohou poznat nové pﬁátele a zapojit se
znovu ãi lépe do spoleãenského dûní.
Mohou se také vûnovat ãinnostem, které
je baví – sv˘m koníãkÛm pod dohledem
lektorky ãi spoleãn˘m náv‰tûvám v˘stav
nebo divadelních pﬁedstavení.
SdruÏení Îeny50 také pomáhá nezamûstnan˘m Ïenám pﬁi hledání práce pﬁes
internet. KaÏdé pondûlí od 17 do 19 hodin
v uãebnû sdruÏení YMCA v Kulturním
centru Slévárna ve VaÀkovce se mohou
zájemkynû poradit o moÏnostech, jak
zamûstnání najít ãi jak odpovûdût na
nabídky prací. Také jim pracovnice sdruÏení pomohou vytvoﬁit strukturovan˘
Ïivotopis ãi napsat motivaãní dopis.
Îenám, které s internetem pracovat pﬁíli‰ neumûjí, jsou pak urãeny pravidelné
poãítaãové kurzy.
(zug)

Rakouská centrála cestovního ruchu
pozvala nákupčí z celého světa na
incomingový veletrh ACTB 2008.
Mezi firmami na společném stánku
CzechTourismu byla i Centrála
cestovního ruchu – jižní Morava.
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Právû jihomoravské centrále cestovního ruchu byla svûﬁena organizace následné dvoudenní studijní cesty na jiÏní
Moravu, které se zúãastnilo 46 zástupcÛ
cestovních kanceláﬁí z celého svûta.
První zastávkou na cestû z Vídnû bylo
Národní vinaﬁské centrum ve Valticích
a Lednicko-valtick˘ areál, kde úãastníci
s gustem ochutnali jihomoravská vína.
Dal‰í den zástupci cestovních kanceláﬁí obdivovali funkcionalistickou vilu
Tugendhat i areál brnûnského v˘stavi‰tû, které letos slaví osmdesáté v˘roãí
svého zaloÏení.
Zpestﬁením cesty byla náv‰tûva restaurantu Stará Po‰ta v Rousínovû, kde

uÏ ãekali napoleon‰tí vojáci v plné zbroji.
Nûkteﬁí z úãastníkÛ zájezdu se za odborného dohledu dokonce pokusili vystﬁelit z pu‰ky nebo z dûla. Virtuální Mohylu
míru a slavkovské boji‰tû vnímali v‰ichni
s velk˘m zaujetím, stejnû tak i slavkovsk˘ zámek.
Veãerní procházka nasvícen˘m centrem Brna probudila i ty nejunavenûj‰í
a v akci byly snad v‰echny fotoaparáty.
Pobyt vyvrcholil spoleãenskou veãeﬁí
za úãasti pﬁedstavitelÛ agentury CzechTourism, mûsta Brna a Jihomoravského kraje. V‰ichni úãastníci se louãili se slovy, Ïe se na jiÏní Moravu brzy
rádi vrátí – i s klienty sv˘ch cestovních
kanceláﬁí.
(red)
Napoleon‰tí vojáci tentokrát nesvádûli bitvu
o území a moc, ale o pozornost zástupcÛ cestovních kanceláﬁí z celého svûta.
Foto: archiv CCRJM

Čaj o páté se podává i letos Pomáhají s integrací menšin
Jak jsme již informovali na podzim
minulého roku, konají se každý měsíc
v sídle Diakonie ČCE v Brně schůzky
rodinných pečovatelů o lidi trpící Alzheimerovou chorobou. Takzvané Čaje
o páté pokračují i letos.
Svépomocná skupina rodinn˘ch peãovatelÛ o lidi trpící demencí se schází
v Brnû, KromûﬁíÏi, Veselí nad Moravou
a Bﬁeclavi. V prvním pololetí roku 2008
se schÛzky konají 19. bﬁezna, 16. dubna,
14. kvûtna a 11. ãervna vÏdy v sídle diakonie v Hrnãíﬁské 27 od 17 hodin.
SchÛzky nejsou urãeny jen rodinn˘m
pﬁíslu‰níkÛm nemocn˘ch, ale i odborníkÛm a pracovníkÛm zaﬁízení, kteﬁí se
o pacienty s „alzheimerem“ starají. Pravidelnû se tu schází deset aÏ patnáct lidí
a mnohdy zajímaví hosté.

Diakonie âeskobratrské církve evangelické v Brnû je kontaktním místem
âeské alzheimerovské spoleãnosti. Ta
provozuje na ãísle 549 242 279 kaÏd˘
v‰ední den od 8 do 16 hodin poradenskou
linku. Volající se mohou dozvûdût
základní informace o problematice Alzheimerovy choroby, kontakty na nejbliÏ‰í
sociální sluÏby a lékaﬁe nebo se objednat
na osobní konzultaci.
Diakonie âCE pÛsobí v Brnû od roku
1993 a orientuje se na pomoc seniorÛm
a lidem s postiÏením nebo nemocn˘m.
Prvoﬁadé je, aby senioﬁi a lidé trpící demencí mohli zÛstat ve svém pﬁirozeném
domácím prostﬁedí. Kromû peãovatelské
sluÏby pro nû ale stﬁedisko nabízí i chránûné bydlení pro lidi s du‰evní chorobou
nebo centrum denních sluÏeb pro seniory
a zdravotnû postiÏené.
(zug)

Umělecká díla oslavila
evropský veletok Dunaj

První letošní akcí na brněnském
výstavišti byl již tradičně mezinárodní veletrh cestovního ruchu GO
a turistických možností v regionech
Regiontour. Tyto veletrhy představují největší prezentaci průmyslu
cestovního ruchu s akcentem na regiony ve střední Evropě.

Loni se uskutečnil již 4. ročník mezinárodní výtvarné soutěže Mladí tvůrci
pro Dunaj. V klání pro děti mateřských, základních a středních škol
tentokrát uspěly také brněnské účastnice. Za vzornou reprezentaci města
jim koncem ledna poděkoval náměstek primátora Martin Ander.

Mgr. PAVLA PAPÍRNÍKOVÁ,
Odbor zahraniãních vztahÛ MMB

březen

Jižní Morava okouzlila účastníky rakouského veletrhu

Partnerská města
na Regiontouru

Sv˘m náv‰tûvníkÛm obû akce nabízejí komplexní pﬁehlídku regionÛ
a turistick˘ch oblastí nejen v âeské
republice, ale i v zahraniãí, dále cestovních kanceláﬁí, agentur a zahraniãních
turistick˘ch centrál.
Jako v pﬁedchozích roãnících veletrhu Regiontour se i letos na svém
stánku pﬁedstavilo Brno a vût‰ina jeho
partnersk˘ch mûst – litevsk˘ Kaunas,
ukrajinsk˘ Charkov, Leeds z Velké Británie, Lipsko a Stuttgart z Nûmecka,
polská PoznaÀ, Rennes z Francie, nizozemsk˘ Utrecht a VídeÀ a St. Pölten
z Rakouska. Mûsta Leeds a VídeÀ se
navíc samostatnû prezentovala také
v rámci veletrhu GO.
Na stánku Brna a jeho partnersk˘ch
mûst mûli náv‰tûvníci veletrhu moÏnost
získat jak propagaãní a informaãní materiály, tak nejrÛznûj‰í nabídky pro cestování a také mapy mûst. Náv‰tûvníci
hojnû vyuÏívali moÏnost osobnû prodiskutovat své pﬁedstavy a dotazy pﬁímo na
stánku se zástupci partnersk˘ch mûst.
U stánku nizozemského Utrechtu a britského Leedsu byly k dostání rovnûÏ tradiãní suven˘ry a zástupci ukrajinského
Charkova v lidov˘ch krojích nabízeli
lidem tradiãní ukrajinsk˘ ‰pek s chlebem
a vodkou.
O víkendu mûli zájemci moÏnost
zúãastnit se soutûÏního kvízu „Co víte
o partnersk˘ch mûstech Brna?“ o ceny
vûnované moravskou metropolí.
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úkolem je vytvoﬁit prostorové umûlecké
dílo inspirované ﬁekou ãi vodou obecnû
a pouÏít k tomu co moÏná nejvíc pﬁírodního materiálu, napﬁ. kameny, hlínu,
naplavené dﬁevo ãi rákos. Samotné dílo
mÛÏe b˘t zakomponováno pﬁímo v pﬁírodû nebo následnû vytvoﬁeno ve ‰kolním
prostﬁedí. Nutné je v˘tvor dÛkladnû fotograficky zdokumentovat a fotografie
poslat organizátorÛm.
Tématem loÀského roãníku soutûÏe
byla „Kultura a lidé v povodí Dunaje“.
Do jeho ztvárnûní se jen na území âeské
republiky pustilo 42 ‰kolsk˘ch a v˘chovn˘ch zaﬁízení, z toho více neÏ polovina
byla z Jihomoravského kraje. SoutûÏilo
celkem 321 dûtí, do uÏ‰ího v˘bûru postoupilo 251 v˘tvorÛ.
Ze ‰estnácti udûlen˘ch národních cen
hned tﬁi putovaly do Brna. Cenu MinisVítûzky pﬁijal na Nové radnici námûstek
terstva zemûdûlství âR obdrÏela Krisbrnûnského primátora Martin Ander.
t˘na Bracková ze Z· Antonínská, která
Foto: Z. Kolaﬁík
pomocí kouskÛ rostlin naaranÏovala na
chodníku dva taneãníky v kroji. Cena
Ministerstva Ïivotního prostﬁedí âR byla
SoutûÏ vyhla‰uje Mezinárodní komiudûlena Monice Hrdliãkové ze ZU·
se pro ochranu Dunaje se sídlem ve
Slunná za dílo z plastov˘ch lahví znáVídni. Koordinaci má na starosti DuzorÀující postavu leÏící
najské environmentální fóna bﬁehu. Dvojice SoÀa
rum, coÏ je uskupení neKrollová a Monika Hrdvládních organizací ze ãtrliãková, opût ZU· Slunnácti zemí povodí Dunaje.
ná, získala Cenu Unie
V tuzemsku poﬁádá národpro ﬁeku Moravu. Pomoní kolo obãanské sdruÏení
cí písku, kamínkÛ, klaUnie pro ﬁeku Moravu.
cíkÛ a rostlin dívky se„Cílem soutûÏe je upoustavily tûlo vylézající
tat pozornost mlad˘ch
z vody.
k otázkám ochrany ﬁek
Kromû vûcn˘ch darÛ se
a rybníkÛ a také posilovat
mohly brnûnské v˘herna‰i spoleãnou zodpovûdkynû tû‰it z poznávacího
nost – voda totiÏ nezná hrazájezdu k Dunaji do Ranice a její ãistotu musíme
kouska, kter˘ spolu s dalchránit v‰ichni,“ vysvûtluje
námûstek Ander.
Bezstarostn˘ – tak nazvala své ‰ími ocenûn˘mi absolvoZúãastnit se mohou jed- dílo ocenûná autorka Monika valy na sklonku minulého
roku.
notlivci nebo maximálnû Hrdliãková.
Foto: Unie pro ﬁeku Moravu
DITA MALÍ·KOVÁ
tﬁíãlenné kolektivy. Jejich

Mezi žáky a studenty ze sociálně
znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí, jejich rodiči, pedagogy a dalšími subjekty existují
často problémové vztahy. Jejich
urovnávání má napomoci pilotní
systémový projekt Střediska integrace menšin.
Vytvoﬁilo ho ministerstvo ‰kolství
a Institut pedagogicko-psychologického poradenství za podpory Evropského sociálního fondu a zﬁídilo
v âeské republice ‰est stﬁedisek, která
se zab˘vají postavením ÏákÛ a studentÛ s odli‰n˘m kulturním, etnick˘m
ãi sociálním zázemím ve vzdûlávacím
procesu.
Brnûnské stﬁedisko sídlí v kulturním
domû Musilka v Musilovû 2 v Husovicích. Jeho odborní pracovníci se zamûﬁují na pedagogicko-asistenãní sluÏby
(napﬁ. douãování), volnoãasové aktivity a na poradenskou spolupráci
s brnûnsk˘mi mateﬁsk˘mi, základními
i stﬁedními ‰kolami.
V náplni má také kariérové poradenství, odborné poradenství v oblasti
sociálních sluÏeb a rÛstu kompetencí
nebo zaji‰Èování externích odborníkÛ
pro poradenství ãi diagnostiku. Ve‰-

keré sluÏby, které jsou v souladu se
zamûﬁením projektu, poskytuje stﬁedisko zdarma.
Letos v lednu získalo Stﬁedisko integrace men‰in Brno akreditaci vzdûlávacího programu Semináﬁ interkulturních dovedností pro pedagogy Z· a S·
pracujících s národnostními men‰inami.
Na semináﬁích se uãitelé dozvûdí
o interaktivních didaktick˘ch postupech, jeÏ budou moci vyuÏít ve vlastní
praxi. V blízké dobû bude zahájen také
projekt pro druh˘ stupeÀ Z· a stﬁední
‰koly Nestaãí jen vidût, kter˘ rozvíjí
téma multikulturní v˘chovy spoleãnû
s klíãov˘mi kompetencemi obãansk˘mi
a sociálními.
Brnûnské stﬁedisko se také zapojuje
do realizace nûkter˘ch zdej‰ích akcí,
jako jsou napﬁíklad Mezinárodní den
RomÛ (8. dubna) nebo Mezinárodní
den uprchlíkÛ (20. ãervna). Vût‰ina akcí
vzniká v úzké spolupráci s neziskov˘m
sektorem (Drom, IQ Roma servis, Spoleãenství RomÛ na Moravû, Ratolest,
Nesehnutí, Charita Brno, sdruÏení Petrov apod.), se základními a stﬁedními
‰kolami, s Magistrátem mûsta Brna
nebo s odborem pro men‰iny Jihomoravského kraje. Více informací najdete
na www.strediskasim.cz.
(mÏ)

ŽIJÍ MEZI NÁMI

Společnost přátel
jižních Slovanů bilancuje
V roce 2007 byla činnost Společnosti
přátel jižních Slovanů jako obvykle
zaměřena na další rozvoj multinacionálních kulturních, vzdělávacích, přednáškových, výstavních a vydavatelských akcí s místním, celostátním
i mezinárodním ohlasem.
V˘znamn˘m pomocníkem v rozvoji
kulturních aktivit je dvoumûsíãník Slovansk˘ jih, pﬁiná‰ející informace o kulturních stycích mezi námi a jiÏními Slovany.
Poﬁádá i pﬁekladatelskou soutûÏ pro
mladé a zaãínající pﬁekladatele z balkánsk˘ch slovansk˘ch jazykÛ. Loni se uskuteãnila prezentace dvojjazyãné ãesko-makedonské básnické sbírky Rista Lazarova âechovábení/âechopek, vûnované
krásám na‰í zemû.
S tématem islamizace Balkánu v minulosti seznamuje pﬁeklad knihy Olivery
Nikolovové Tﬁi Ïivoty ibn Pajka, kterou
spoleãnost vydala stejnû jako soubor ãtyﬁ
dramatick˘ch textÛ, jeÏ ztvárÀují sloÏitou
jihoslovanskou kulturní a politickou situaci. V Brnû se konaly pﬁehlídka srbsk˘ch,
charvátsk˘ch a makedonsk˘ch filmÛ
i v˘stavy fotografií Petra Francána z Kosova a Atanase Talevského z Makedonie.
Ve spolupráci s Moravsk˘m zemsk˘m
muzeem probûhlo ãesko-srbské sympozium „Souãasné Srbsko: politika, kultura,
Evropská unie“. Zãásti bylo vûnováno
srbskému generálu ãeského pÛvodu,

brnûnskému rodáku Franti‰ku Alexandru Zachovi, od jehoÏ narození uplynulo
loni dvû stû let. K jeho pomníku na
Ústﬁedním hﬁbitovû poloÏili úãastníci sympozia a srbsk˘ velvyslanec vûnce, bûhem
loÀského kvûtnového setkání prezidentÛ
v Brnû se mu poklonil také srbsk˘ prezident Boris Tadiç. Jihomoravsk˘ kraj
a nûkteré firmy pﬁi‰ly s iniciativou udûlovat kaÏdoroãnû Cenu F. A. Zacha za
mimoﬁádné zásluhy o rozvoj ãesko-srbské
spolupráce. Loni ji pﬁevzali Petr ·majser
a Petr Jake‰ za podporu dûtí srbsk˘ch
uprchlíkÛ z Kosova a prof. dr. Du‰an Kvapil z Bûlehradské univerzity.
Ve spolupráci s Ústavem slavistiky Filozofické fakulty MU spoleãnost zorganizovala mezinárodní ãesko-makedonskou
vûdeckou konferenci. Mezinárodní vûdecké konference o J. A. Komenském
v Praze se sdruÏení zúãastnilo referátem
o putování Komenského díla na Balkán.
A v divadle Reduta na pﬁedvánoãním
koncertu národnostních men‰in Ïijících
v Brnû se pﬁedstavilo pûveckou a hudební
skupinou.
Ze struãného pﬁehledu ãinnosti vypl˘vá,
Ïe brnûnská Spoleãnost pﬁátel jiÏních SlovanÛ v˘raznû pﬁispûla k dal‰ímu rozvoji
vzájemn˘ch ãesko-jihoslovansk˘ch kulturních stykÛ.
Prof. dr. IVAN DOROVSK¯, DrSc.,
pﬁedseda Spoleãnosti pﬁátel
jiÏních SlovanÛ

