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Dítě pohlídají
v A–Klubíčku
Společnost A Kluby ČR radí lidem
v nepříznivé životní situaci. S trochou nadsázky řečeno se v takové
situaci dnes ocitají i rodiče malých
dětí, kteří zoufale shánějí hlídání. Jim
je určena nová služba: A–Klubíčko.
Hlídání dûtí v A–Klubíãku je bezplatnou sluÏbou pro rodiãe s dûtmi, kter˘m
nabízí pomocnou ruku nejen pﬁi rodiãovské dovolené. A Kluby ji poskytují od
leto‰ního kvûtna.
„O prázdninách zavﬁené ‰kolky, snaha
najít si zamûstnání, seberealizaãní kurzy
a odpoãinkové ãinnosti, náv‰tûvy lékaﬁÛ
a úﬁadÛ – to v‰echno je komplikací pro
maminku ãi tatínka, kteﬁí mají na starosti
dítû a moc dobﬁe vûdí, jak nepﬁíjemné je
s ním absolvovat v‰echny tyto pochÛzky,“
ﬁíká ﬁeditel A KlubÛ âR Martin Klíã.
Proto byla v Kﬁenové 62a zﬁízena speciální herní a vzdûlávací místnost pro
dûti – s hraãkami, hrami, kostkami, kníÏkami, papíry a pastelkami a didaktick˘mi pomÛckami. Zaji‰tûno je i místo
pro hygienu. O dûti se starají odborní
pedagogové, kteﬁí jejich voln˘ ãas vyplÀují uãením hrou, v˘tvarn˘mi ãinnostmi,
rozvojem motoriky a grafomotoriky
nebo uãením základních dovedností.
SluÏba je poskytována dûtem ve vûku
od 3 do 6 let (v pﬁípadû jiné vûkové
kategorie je nutná domluva s pedagogy
A–Klubíãka) nepﬁetrÏitû aÏ na pût hodin
vÏdy v pondûlí a ve stﬁedu od 9 do 16 hodin a v úter˘ a ve ãtvrtek od 9 do 13 hodin. „Pokud doba hlídání pﬁesáhne tﬁi
hodiny, musí rodiã vybavit dítû svaãinkou
a pitím,“ dodává Klíã.
BliÏ‰í informace najdete na webov˘ch
stránkách www.akluby.cz.
(zug)

Mám padesát, no a?
V obecném povědomí převládá neprávem dvojí metr. Zatímco padesátiletý
muž je podle něj na vrcholu sil i kariéry, pro stejně starou ženu jako by to
neplatilo. Vyvrátit tento nesmyslný
předsudek se snaží sdružení Ženy50.
SdruÏení Îeny50 vzniklo v listopadu
roku 2006. Nedávno pﬁestûhovalo své
sídlo na adresu Anenská 10. Jeho cílovou
skupinou jsou Ïeny kolem padesáti let
a star‰í, pro nûÏ poﬁádá pﬁedná‰ky, v˘lety,
cviãení, kurzy a dal‰í aktivity. Ukazuje jim,
Ïe zralá léta nemusí promarnit v osamûní
nûkde v koutku.
V novém sídle se mohou v‰echny zájemkynû 25. záﬁí zúãastnit dne otevﬁen˘ch dveﬁí s názvem V padesáti Ïivot nekonãí… Seznámí se zde s projekty, které
sdruÏení chystá pro zlep‰ení fyzického
zdraví i psychické pohody Ïen nad padesát let.
Jaké akce poﬁádají Îeny50 v nejbliÏ‰ích
mûsících? Napﬁíklad poãítaãové kurzy pro
zaãáteãnice, které jsou koncipovány pro
mal˘ poãet úãastnic, aby byla zaji‰tûna
individuální v˘uka. Lektorky jsou samy ve
vûku pﬁes padesát let. Klientkám pﬁedstaví poãítaã, zejména operaãní systém
Windows, nauãí je psát textové dokumenty i vyhledávat informace na internetu. SoubûÏnû bude fungovat i bezplatná
poradna pro hledání zamûstnání pomocí
internetu.
Tﬁímûsíãní kurz zdravotní sestavy tai-ãi
– styl jang – bude probíhat v kulturním
centru Slévárna ve VaÀkovce 1. Tai-ãi
nevyÏaduje sílu, rychlost nebo zvlá‰tní
ohebnost, proto ho mÛÏe cviãit kaÏd˘ bez
ohledu na pohlaví a vûk.
Ve dnech 18. a 19. ﬁíjna se uskuteãní
víkendové zdravotní cviãení v sále
Beru‰ka v Kounicovû ulici. Ve dvou ãtyﬁhodinov˘ch blocích nabídne cviãitelka
zdravotní tûlov˘chovy lekce zamûﬁené na
pohybov˘ aparát a pﬁizpÛsobené poÏadavkÛm pﬁítomn˘ch Ïen.
V‰echny kurzy zaãínají v ﬁíjnu, pﬁihlásit se lze vÏdy v úter˘ a ve ãtvrtek od 16
do 18 hodin v Anenské 10 nebo e-mailem na adrese janakova@seznam.cz.
Podrobné informace o ãinnosti sdruÏení
najdete na adrese www.zeny50.cz.
(mal)
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Na Zahradníkově léčí už osmdesát let
Historie současné polikliniky Zahradníkova sahá do roku 1924. Objekt od
počátku poskytoval zdravotní ambulantní péči v kombinaci s nemocenskou pokladnou Na Vyhlídce (podle
původního jména dnešní ulice Nerudovy).
Komplex byl budován ve dvou etapách. V první etapû (1922–1924) byla
podle projektu J. Kumpo‰ta postavena
budova Okresní nemocenské pokladny –
s majestátním vchodem se souso‰ím
Zdraví od sochaﬁe V. Macha. Stavba patﬁí
k monumentálním objektÛm architektury
meziváleãného období na území mûsta
Brna a je zapsána do seznamu nemovit˘ch
kulturních památek.
Ve druhé etapû (1927–1928) bylo postaveno tzv. ambulatorium, léãebn˘ ústav
s vchodem z ulice Zahradníkovy. Zde byly
umístûny kliniky zubní, chorob oãních,
krãních a nosních a dále nemocí koÏních
a pohlavních, oddûlení chirurgické a pro
choroby tuberkulózní, poradna matek,

ústav pro fyzikální terapii, rentgen a archiv.
Provoz byl zahájen 1. záﬁí 1928. Tato
stavba nemûla tehdy co do kvality provedení v âeskoslovensku srovnání. Po roce
1937 byly roz‰íﬁeny poskytované odborné
sluÏby, zﬁízena lÛÏková ãást pro potﬁeby
interní a chirurgické se 70 lÛÏky a vybudován operaãní sál.
V roce 1953 bylo rozhodnuto, Ïe komplex budov Okresní nemocenské pokladny bude pﬁedán Krajskému národnímu v˘boru v Brnû zastoupenému
Krajsk˘m ústavem národního zdraví.
V roce 1956 byly budovy pﬁevedeny
do správy Mûstského ústavu národního
zdraví v Brnû a v roce 1997 byla poliklinika Zahradníkova bezúplatnû pﬁevedena z majetku státu do vlastnictví mûsta
Brna.
V souãasné dobû o‰etﬁí poliklinika
dennû aÏ 2500 klientÛ. Zdravotní péãe je
poskytována ve 23 odbornostech, nûkteré
s celomûstskou pÛsobností.
MUDr. KATE¤INA VOMELOVÁ,
ﬁeditelka SZZ II Brno

Historie souãasné polikliniky Zahradníkova sahá do roku 1924.

Foto: archiv SZZ II Brno

Pomocná ruka na cestě tmou Masarykův odkaz stále žije
Zkuste se se zavřenýma očima projít
po bytě. Nebo si v restauraci vybrat
jídlo jen podle toho, že vám někdo čte
jídelníček. S těmito situacemi se slabozrací a nevidomí potýkají dnes
a denně. Pomocnou ruku na cestě
tmou jim od roku 2000 podává společnost Tyflocentrum Brno.
Tyflocentrum poskytuje lidem s tûÏk˘m zrakov˘m postiÏením poradenství,
rehabilitace, asistenãní sluÏby, terapeutickou dílnu a dal‰í sluÏby. „Doprovázíme
je, pﬁedãítáme jim, pomáháme s úkony
v domácnosti, uãíme je Ïít ve zmûnûn˘ch
podmínkách. U nás získají dovednosti,
které jim otevﬁou svût informací a umoÏní
komunikaci napﬁíklad pomocí poãítaãe,“
vysvûtluje ﬁeditelka Hana Bubeníãková.
I mezi pracovníky Tyflocentra je pﬁitom
ﬁada nevidom˘ch – pro klienty jsou
názorn˘m pﬁíkladem, jak si s handicapem
v Ïivotû poradit.
Kromû stál˘ch sluÏeb pﬁipravuje Tyflocentrum kulturní a vzdûlávací akce,
napﬁíklad 8. roãník soutûÏe v prostorové
orientaci Tyflobrno 2008, která se bude
konat 4. ﬁíjna v Lí‰ni jako souãást Brnûn-

sk˘ch dnÛ pro zdraví. Jedineãné v tuzemsku jsou také taneãní podveãery pro mládeÏ s tûÏk˘m zrakov˘m postiÏením.
S aktivitami Tyflocentra se mohou
zájemci seznámit 13. listopadu, kdy se
v sídle spoleãnosti v Chaloupkovû 7 koná
den otevﬁen˘ch dveﬁí. DÛm v Chaloupkovû ulici odkázal nevidom˘m ve
30.letech básník a uãitel Josef Chaloupka.
Dnes jsou uÏ tyto prostory pro Tyflocentrum nevyhovující – trápí je hlavnû
vlhkost a pﬁítomnost bariér. Na místû
domu proto do roku 2012 vyroste nová
pûtipodlaÏní budova. Bude nabízet na
jednom místû komplexní sluÏby pro tûÏce
zrakovû postiÏené. Poãítá se i s vybudováním chránûné dílny, prodejny pomÛcek
a v˘robkÛ, tûlocviãny, právní poradny
nebo ubytovny pro krátkodobé pobyty.
Pﬁispût na postavení nového Domu
sluÏeb pro nevidomé Josefa Chaloupky je
moÏné zasláním penûz na sbírkové konto
nebo dárcovské SMS s textem DMS
DRAK na ãíslo 87 777. Cena DMS je 30
korun, na projekt pÛjde 27 korun. Více
informací najdete na www.tyflocentrumbm.cz nebo www.chaloupka.org.
DITA MALÍ·KOVÁ

„Dalton není žádná anarchie“
Po montessoriovské pedagogice
(Brněnský Metropolitan – červenec/srpen 2008) se seznámíme s dalším reformním vzdělávacím směrem českého školství – daltonským
plánem. V Brně jej ve výuce využívá
deset základních a mateřských škol
– mezi nimi ZŠ a MŠ Chalabalova.
S jejím ředitelem Vladimírem
Moškvanem a s Janou Matouškovou, která vede Daltonské centrum
na ZŠ Husova, hovoříme o novince
– certifikátech daltonské způsobilosti
– i o daltonských principech, které
mají více než osmdesátiletou tradici.
Jedním ze základních principů daltonského vzdělávání je volnost.
Dokážou s ní děti dobře naložit?
Volnost je trochu zavádûjící pojem,
nahrazujeme ho zodpovûdností. Lidé si
myslí, Ïe si dûti budou dûlat, co chtûjí.
A to není pravda. Dítû má urãit˘ úkol
a volnost pro nûj znamená v˘bûr poﬁadí
dílãích úkolÛ, v˘bûr místa a tﬁeba vlastní
tempo. Není to v Ïádném pﬁípadû anarchie.
Jaké jsou další prvky daltonu?
Není to nic nového pod sluncem. Stavíme na motivaci, spolupráci a zodpovûdnosti a zmiÀované volbû vlastního
tempa a svobodném v˘bûru úkolÛ.
A spolupráce funguje i mezi ‰kolami,
coÏ je velk˘ pﬁínos. Uãitelé si vymûÀují
materiály, chodí na hospitace, mají spoleãné semináﬁe na konferencích. ·koly
díky tomu vytvoﬁily pﬁíjemnou komunitu.

Nemají děti z daltonských škol problém přestoupit jinam?
Ne, protoÏe se drÏíme státem stanoveného rámcového vzdûlávacího programu a poﬁád patﬁíme do proudu, kter˘
je kompatibilní. Není to Ïádné umûlé
prostﬁedí.
Kolik škol, na nichž se učí podle daltonského plánu, v Brně je?
Tﬁi pilotní – Husova, Chalabalova
a Kﬁídlovická. S daltonem se u nás
zaãínalo pﬁed 15 lety a tyto ‰koly jej
vyuÏívají od poãátku a mají nejvíc zku‰eností. Certifikovan˘ch je ale je‰tû
sedm ‰kol a dal‰í se nám hlásí. Informace poskytuje Asociace ãesk˘ch daltonsk˘ch ‰kol nebo odbor ‰kolství
brnûnského magistrátu.
Certifikované školy? Proč jste
zavedli certifikáty?
Spousta ãesk˘ch ‰kol, které s daltonem nûkdy pracovaly, se za‰tiÈovala
tím, Ïe jsou daltonská ‰kola. Znaãka
mûla úspûch, pﬁivádûla do lavic víc
prvÀáãkÛ. Vûdûli jsme ale, Ïe úroveÀ
v˘uky je rÛzná. Proto jsme se rozhodli,
Ïe asociace bude udûlovat certifikáty
daltonské zpÛsobilosti. Certifikace funguje prvním rokem a osvûdãení má
platnost ãtyﬁi roky, protoÏe za tu dobu
se ve ‰kole mÛÏe zmûnit atmosféra,
vedení nebo sloÏení pedagogického
sboru. Nechceme, aby ‰koly jednou
dostaly papír a pak nic nedûlaly. Daltonská ‰kola by mûla b˘t znaãkou kvality.
Ptala se ZUZANA GREGOROVÁ

Letošní 28. říjen bude 90. výročím
vzniku Československa. Znovunabytá
samostatnost se v roce 1918 stala
zdrojem mimořádné tvůrčí energie.
V tehdejším Brně vznikla např. druhá
česká univerzita hned měsíc po
návratu prezidenta Masaryka. Desáté
výročí samostatnosti pak Brno oslavilo na novém výstavišti celostátní
výstavou soudobé kultury.
Není divu, Ïe jeden z ãeln˘ch myslitelÛ
Evropy 20. století K. R. Popper roku 1994
v Praze prohlásil: „Masarykovo âeskoslovensko bylo – podle mne nade v‰í
pochybnost – nejotevﬁenûj‰í ze v‰ech spoleãností, které kdy v Evropû spatﬁily
svûtlo svûta.“ Na tyto demokratické tradice bychom nemûli zapomínat. Hlavní
smûrodatné masarykovské hodnoty pro
21. století si v Brnû pﬁipomeneme 22.ﬁíjna
od 10 do 17 hodin na slavnostním shromáÏdûní konaném pod zá‰titou primátora mûsta Brna Romana Onderky ve
Snûmovním sále Nové radnice. TûÏi‰tûm
historické oslavy bude osvûtová konfe-

rence s otevﬁenou obãanskou diskusí za
úãasti pﬁedních odborníkÛ âeska i Slovenska na téma Aktuálnost hodnot
Masarykova âeskoslovenska.
Chcete lépe poznat jedineãn˘ odkaz
jeho hlavních tvÛrcÛ, T. G. Masaryka,
E. Bene‰e, M. R. ·tefánika a celého prvního a druhého ãeskoslovenského
odboje? ZÛstáváme tomuto odkazu
vûrni? Umíme napﬁ. tvoﬁivû rozvíjet
masarykovsk˘ humanitní demokratismus, kritick˘ realismus, ideál unie
i kolektivní bezpeãnosti? Tûmto a dal‰ím
otázkám bude setkání vûnováno pﬁedev‰ím. Poﬁadatelé uvítají zku‰enosti v‰ech
pﬁítomn˘ch, námûty, pﬁíspûvky i pﬁípadnou podporu pro závûreãn˘ sborník.
Jednání obohatí také doprovodná
v˘stava zbraní ãeskoslovensk˘ch legionáﬁÛ. Pozvánka s konkrétním programem je k dispozici v Informaãním stﬁedisku Magistrátu mûsta Brna na
Malinovského nám. 3. Úãast na konferenci je bezplatná.

prof. PhDr. BOHUMIL BLÍÎKOVSK¯, CSc.,
pﬁedseda pﬁípravného v˘boru konference

ŽIJÍ MEZI NÁMI

Na šedesátinách u Řeků
Brněnská Řecká obec vznikla na
počátku 90. let na bázi krajanského
spolku, který ve městě působil dlouhá
léta. Stala se jednou ze samostatných
jednotek Asociace řeckých obcí v ČR.
Obec svou ãinností zejména na poli kulturním a vzdûlávacím podporuje ﬁeckou
národní a kulturní identitu poﬁádáním
pﬁedná‰ek, semináﬁÛ a folklorních akcí,
zejména hudebních a taneãních. Vedle
v˘uky ﬁeãtiny na Staré radnici je veﬁejnû
nejviditelnûj‰í aktivitou ¤ecké obce Brno
taneãní soubor Prometheus, kter˘ vznikl
v polovinû 60. let a obnovení se doãkal
v roce 1991. Nyní jej tvoﬁí na deset ãlenÛ
a ve svém repertoáru má tance z oblastí
celého ¤ecka, zejména Makedonie, Epeiru, Thrákie a Pontu. Soubor se mimo jiné
úãastní prestiÏních akcí prezentujících kulturu národnostních men‰in, které poﬁádá
Jihomoravsk˘ kraj a mûsto Brno; zejména
jsou to „Návraty ke koﬁenÛm“ v kvûtnu

a „Îijeme v jednom mûstû“ v prosinci.
Jako doprovodn˘ program zde b˘vá prezentována ﬁecká gastronomie a historie
ﬁecké diaspory v âR. Tyto aktivity se tû‰í
velkému zájmu veﬁejnosti, stejnû jako nov˘
multikulturní festival Babylonfest, jehoÏ se
v ãervnu soubor také zúãastnil.
Letos ¤ekové v âesku slaví ‰edesáté
v˘roãí pﬁíchodu do tehdej‰ího âeskoslovenska. Asociace ﬁeck˘ch obcí v âR poﬁádala velké mezinárodní oslavy tohoto
v˘roãí, které vyvrcholily koncem ãervna
v Ostravû. Prometheus nechybûl ani na
této akci. Brnûnská ¤ecká obec chystá
také vlastní oslavy. Uskuteãní se u pﬁíleÏitosti ﬁíjnového ﬁeckého státního svátku
8. listopadu. Pﬁesná místa a data konání
akcí, jejichÏ souãástí budou také pﬁedná‰ky, projekce ﬁeck˘ch filmÛ a v˘stava
o historii brnûnsk˘ch ¤ekÛ, najdete od
poloviny záﬁí na internetov˘ch stránkách
JI¤Í NEPALA,
www.robrno.cz.

Soubor Prometheus má v repertoáru tance z celého ¤ecka.

tajemník ¤ecké obce Brno

Foto: archiv ¤ecké obce Brno

