Magistrát města Brna

BRNĚNSKÝ METROPOLITAN

O Vánocích
chraňte lesy
Stromeček je neodmyslitelný symbol Vánoc. Kdo však chce slavit
svátky šetrné k životnímu prostředí, místo klasického řezaného
by si měl do obýváku raději postavit jehličnan živý. Rostlou vánoční
jedličku v květináči je možné
zakoupit i v Brně.
Vánoãní stromky – stromy pro Ïivot
je název tradiãního projektu, kter˘
letos jiÏ podesáté poﬁádají brnûnské
organizace Rezekvítek, Veronica,
Lipka, YMCA a Nadace Partnerství.
Lidem prodávají v dobû adventu Ïivé
stromky, které pak mohou majitelé
na jaﬁe za asistence lesníkÛ vysadit
zpût do lesa.
„Jen v na‰í republice se kaÏd˘ rok
prodá pﬁes milion stromkÛ, které se po
Vánocích stanou odpadem. Kdyby se
následnû vysadilo pouhé procento
z nich, znamenalo by to 10 tisíc nov˘ch
stromÛ kaÏd˘ rok,“ uvedl Petr La‰tÛvka ze sdruÏení Rezekvítek.
Zakoupením a vysazením Ïivé
vánoãní jedliãky lidé pﬁispívají
k návratu jedle bûlokoré do na‰ich
lesÛ. Tento strom odtud jiÏ témûﬁ
vymizel, aãkoli dﬁíve b˘val nejhojnûji
zastoupenou dﬁevinou.
K prodeji letos ekologové v Brnû
nachystali kolem osmi set jedlí. „Dle
zku‰eností z minul˘ch let pﬁedpokládáme, Ïe se jich pﬁi jarní v˘sadbû vrátí
do lesa kolem 200–300,“ dodal La‰tÛvka.
Prodej vánoãních jedliãek uÏ zaãal
a konãí tûsnû pﬁed Vánocemi. Prodávají se za 80 korun v ekologické
poradnû Veronica v Panské 9, na pracovi‰tích Lipky (Lipová 20, Rozmar˘nová 6 nebo Lesní ‰kola Jezírko
v Sobû‰icích), v informaãním centru
YMCA ve VaÀkovce, v sídle organizace YMCA v Kounicovû 3, v Rezekvítku v Kamenné 6 nebo v Pﬁírodní
zahradû u smrku na Rame‰ovû 10.
U kaÏdého stromku najdete informace, jak se o nûj starat, a také
pozvánku na spoleãné jarní vysazování.
(had)
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Medvídek dětem rozumí. I jejich handicapům
Na první pohled je to běžná mateřská
školka. Moderní a barevná. Ovšem
s tím rozdílem, že ji navštěvují tělesně
postižené děti. Denní stacionář
v Kyjevské ulici má za sebou rozsáhlou rekonstrukci a s novým kabátem
dostal i nové jméno – Dětské rehabilitační centrum Medvídek.
Rekonstrukce stacionáﬁe, kter˘ provozuje Centrum dûtsk˘ch odborn˘ch
zdravotnick˘ch sluÏeb Brno, zaãala letos
v únoru. Za osm mûsícÛ budova vyrostla
o jedno podlaÏí a díky této úpravû mohla
pﬁijmout také dûti z nevyhovujícího zaﬁízení v ulici Labské. „Medvídek bude slouÏit dûtem od 1 do 7 let, v odÛvodnûn˘ch
pﬁípadech aÏ do 10 let, které potﬁebují
pravidelnou péãi ve vût‰ím rozsahu, neÏ
je péãe ambulantní, av‰ak nemusí b˘t
trvale hospitalizovány,“ uvedla ﬁeditelka
provozovatele Rut Svobodová. Centrum
pojme 55 dûtí a v souãasné dobû je témûﬁ
zaplnûno.
O handicapované se v Medvídku starají nejen speciální pedagogové a rehabi-

litaãní sestry, ale také lékaﬁka, logoped
a dûtsk˘ psycholog. K ve‰keré péãi mají
po rekonstrukci budovy dostateãné
zázemí. V nastaveném prvním patﬁe na‰ly
místo nová tûlocviãna, rehabilitaãní místnosti, pracovny a ordinace; v opraveném

pﬁízemí vznikly herny a malé tﬁídy, do kter˘ch jsou dûti rozãlenûny podle stupnû
postiÏení. „Nechybí ani relaxaãní pokoj,
kde mohou odpoãívat na obﬁí pﬁes˘pací
posteli a vnímat ve tmû zrakové a sluchové vjemy,“ doplnila Svobodová. Nové

Dûti hry milují. V centru Medvídek je na nû dostatek ãasu i prostoru.

Foto: Z. Kolaﬁík

je také vybavení místností a zdravotnick˘
inventáﬁ.
Péče o celou rodinu
V blízké dobû plánuje Medvídek roz‰íﬁit své sluÏby i na pomoc ostatním ãlenÛm rodiny postiÏeného dítûte. Od
zaãátku pﬁí‰tího roku proto bude v jeho
sídle nabízet rady a sluÏby sociální pracovnice. Kromû denní péãe zaãne navíc
stacionáﬁ poskytovat i tzv. odlehãovací
sluÏbu. „Dûti u nás budou moci zÛstat aÏ
sedm dní, vãetnû nocí a víkendu, a rodiãe
si tak dopﬁejí krátkodob˘ odpoãinek ãi
dovolenou s vûdomím, Ïe se dítûti
dostane ve‰keré péãe,“ vysvûtlila vedoucí
sestra Zlatu‰e Hrdliãková.
Rekonstrukce stacionáﬁe v Kyjevské
ulici stála 30 milionÛ a byla hrazena z rozpoãtu mûsta Brna. Nejedná se ov‰em
o poslední zdej‰í velkou investici.
V budoucnu by mûlo k nynûj‰í budovû
zaﬁízení pﬁib˘t je‰tû jedno kﬁídlo, v nûmÏ
vznikne klub volnoãasov˘ch aktivit pro
maminky postiÏen˘ch dûtí.
DITA HAVLÍâKOVÁ

Věk závisí na Úhlu pohledu
Jaká je žena, která už oslavila padesátku? Jak se vnímá, co prožívá? A jak
ji vidí ostatní? Odpovědi nabídne fotosoutěž Úhel pohledu, kterou ve spolupráci s Kanceláří Brno – Zdravé
město pořádá sdružení Ženy50.
Podle âeského statistického úﬁadu byla
roce 2007 na jihu Moravy více neÏ tﬁetina
obyvatel star‰ích 50 let. Zku‰enosti pﬁitom
ukazují, Ïe ﬁe‰ením problémÛ spojen˘ch se
stárnutím populace není jen v˘stavba
domovÛ pro seniory, ale také zaãleÀování
star‰í generace do spoleãnosti.
Právû proto navázala Kanceláﬁ Brno –
Zdravé mûsto Magistrátu mûsta Brna spolupráci s obãansk˘m sdruÏením Îeny50,
jehoÏ cílovou skupinou jsou Ïeny kolem
padesátky a star‰í. „Îeny, které pﬁesáhnou
padesátku, mnohdy jako by zmizely
z povûdomí spoleãnosti, která uctívá naopak mládí. Mají nezﬁídka problémy sehnat
si práci a ztrácí sebedÛvûru. Na‰e sdruÏení
vzniklo s cílem nabídnout jim moÏnosti,
jak se realizovat,“ vysvûtluje pﬁedsedkynû
sdruÏení Jana Jaru‰ková.

FotosoutûÏ Úhel pohledu je novou
aktivitou sdruÏení, která má ukázat, Ïe
star‰í vûk neznamená konec aktivního
Ïivota. Nad akcí pﬁevzal zá‰titu 1. námûstek brnûnského primátora Daniel Rychnovsk˘. BrÀané mohou do soutûÏe pﬁihlásit své autorské fotografie zachycující
originálním zpÛsobem Ïenu nad padesát
let v rozmanit˘ch Ïivotních situacích. Mûly
by vyjadﬁovat, jak vnímá sama sebe ãi jak
ji vidí ostatní.
SoutûÏní práce v elektronické podobû
v grafickém formátu jpg ãi tif a v tiskové
kvalitû (nejlépe 300 DPI na A4) je tﬁeba
osobnû ãi po‰tou doruãit do sídla sdruÏení
na Anenskou 10. Uzávûrka je 31. bﬁezna
2009. Práce bude hodnotit odborná
porota, v níÏ zasednou napﬁ. brnûnská spisovatelka Simona Monyová ãi zástupce
Institutu digitální fotografie. Porota ocení
pût prací, které budou pﬁedstaveny na
putovní v˘stavû. Slavnostní vyhodnocení
soutûÏe se uskuteãní u pﬁíleÏitosti Dne
matek 2009. BliÏ‰í informace o soutûÏi
naleznete na www.zdravemesto.brno.cz
a www.zeny50.cz.
(had)

Tihle „motýli“
nelétají

Vánoãní pohlednice provázejí Konto Bariéry na jeho cestû pomoci zdravotnû postiÏen˘m lidem
jiÏ tﬁináct let. Díky stejnému poãtu jejich autorÛ, ãesk˘ch malíﬁÛ (letos je to Ivana Kot˘nková),
a zásluhou sponzorÛ a partnerÛ pﬁinesly pohlednice Kontu Bariéry uÏ více neÏ patnáct milionÛ
korun, které pomohly pﬁi úpravách ‰kol z celé republiky na bezbariérové. Byly mezi nimi i ‰koly
z Brna: Gymnázium Integra z Lí‰nû (2006) a Stﬁední ‰kola pro tûlesnû postiÏené Kociánka (2007).
Pohlednice v cenû dvaceti korun jsou k dostání mimo jiné na v‰ech po‰tách.
(mÏ)

Dobrovolníci zahánějí
u pacientů samotu
Úvodním školením zájemců v říjnu
odstartoval projekt dobrovolníků
v brněnské Nemocnici Milosrdných
bratří v Polní ulici. Zájemci jsou
stále vítáni.
„Z celkem 30 pﬁihlá‰en˘ch se nakonec k prvnímu setkání dostavilo 18. To
povaÏujeme za úspûch; napﬁíklad v dﬁívûj‰ím dobrovolnickém programu
pﬁed tﬁemi lety jsme sehnali dobrovolníkÛ jen sedm,“ uvedla hlavní sestra
Nemocnice Milosrdn˘ch bratﬁí Dagmar Ry‰avá. Pﬁedchozí dva roky byla
nemocnice zcela bez jejich pomoci.
Dobrovolnick˘ program stále hledá
zájemce o v˘pomoc v léãebnû dlouhodobû nemocn˘ch v Polní ulici, která je
nejvût‰ím zaﬁízením svého druhu na
Moravû. Mnoho z pﬁeváÏnû star˘ch
pacientÛ je ﬁadu dní osamoceno, bez
náv‰tûv pﬁíbuzn˘ch.

Motýl – kdo by neobdivoval jeho
let a nesnil o volnosti a lehkosti
jeho pohybu. Lidem s „motýlí“
kůží se ale o volnosti může jen
zdát. Na cestě vzhůru – k plnohodnotnému životu – jim pomáhá
sdružení DebRA ČR.
Na svou ãinnost získává DebRA
peníze také pomocí benefiãních akcí.
Loni v prosinci jim napﬁíklad pﬁipadla
ãást v˘tûÏku z prvního Galaveãera
Brnûnského Metropolitanu.
Dal‰í akce ve znamení mot˘lích kﬁídel se v Brnû koná 15. prosince. Pﬁíbûhy z devíti osmitisícovek, mimo jiné
z Mount Everestu nebo K2, bude od
18 hodin v sále Bﬁetislava Bakaly na
Îerotínovû námûstí 6 vyprávût horolezec Radek Jaro‰. Vstupné je dobrovolné, ale musí dosáhnout v˘‰e minimálnû 100 korun (studenti si pﬁipraví
70 korun).
A ãím Ïe klienti DebRy trpí? Epidermolysis bullosa (EB) je jedno z nejhor‰ích onemocnûní kÛÏe. Nemocní
mají kÛÏi tenkou, kﬁehkou a lehce zranitelnou.
Tímto vzácn˘m genetick˘m onemocnûním trpí v Evropû asi 30 tisíc
pacientÛ, v âeské republice pak kolem
120 lidí. EB v souãasné dobû není
moÏné úspû‰nû léãit, uplatÀují se proto
rÛzné o‰etﬁovací metody a techniky,
které mají v˘znam preventivní a terapeutick˘.
Více informací o epidermolysis bullosa i o benefiãním promítání najdete
na www.debra-cz.org.
(zug)
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Dobrovolníci nemají suplovat práci
nemocniãního personálu, ale vhodnû ji
doplÀovat.
Co mají na starosti? Nevykonávají
zdravotnickou práci, ale starají se
o voln˘ ãas pacientÛ léãebny – povídají
si s nimi, pﬁedãítají jim z novin, lu‰tí
s nimi kﬁíÏovky nebo s nimi chodí na
krátké procházky v areálu. Nemocnice
se prostﬁednictvím ústavní psycholoÏky
pokusí u dobrovolníkÛ bránit rozvoji
syndromu vyhoﬁení, kter˘ b˘vá pro
peãující po urãité dobû typick˘.
„Pﬁihlá‰en˘m dobrovolníkÛm i za
na‰e pacienty dûkujeme. Budeme rádi
ale i za dal‰í zájemce, neboÈ v léãebnû
je celkem 243 pacientÛ,“ dodává
Ry‰avá. Potenciální dobrovolníci
mohou kontaktovat Klientské centrum Nemocnice Milosrdn˘ch bratﬁí
v Polní 3 osobnû nebo telefonicky na
ãísle 543 165 210.
(gep)

Vûdci mezi námi. Tak znûl název fotosoutûÏe, která byla souãástí záﬁijové popularizaãní akce
Noc vûdcÛ. Jednoho z nich zachytila na svém snímku Veronika JeÏová ze 7. tﬁídy Základní ‰koly
Mutûnická 23 v Brnû – a v soutûÏi v kategorii 13–18 let zvítûzila. Z celostátního kola postupuje
do mezinárodního, které se bude konat v Bruselu.
Foto: archiv Z· Mutûnická 23

Panenkou proti černému kašli
Spalničky, záškrt, černý kašel, tetanus, tuberkulóza a dětská obrna. Na
těchto šest nemocí nejčastěji umírají
děti v nejchudších zemích světa.
Zaplatit jim vakcínu může kdokoliv –
adopcí panenky UNICEF.
Panenky vyrábûjí dûti a dobrovolníci
z celé âR. KaÏdá má svÛj „rodn˘ list“,
kde je uvedeno její jméno a datum narození, ale také adresa tvÛrce. Na ni mohou
„adoptivní rodiãe“ poslat zprávu, kde
panenka na‰la svÛj domov. Panenky jsou
v Brnû uÏ tﬁi roky k mání na prodejním
stánku v obchodním domû IKEA, funguje ale i e-adopce na www.unicef.cz.

Jejich cena 600 korun odpovídá
nákladÛm na oãkování jednoho dítûte
proti ‰esti smrteln˘m nemocem. Stánek
je v provozu do 22. prosince a lidé sem
mohou nosit dal‰í u‰ité panenky
k adopci. LoÀsk˘ v˘tûÏek z Brna pﬁesáhl
ãtvrt milionu korun a vystaãil na vakcíny
pro 419 dûtí. V celé âeské republice se
podaﬁilo prodejem panenek získat témûﬁ
dva miliony korun.
Zásluhou oãkovacích programÛ UNICEF, které zaji‰Èují ochranu pro 40 %
v‰ech dûtí v rozvojov˘ch zemích, se pﬁed
úmrtím na tyto choroby kaÏdoroãnû
podaﬁí zachránit témûﬁ tﬁi miliony dûtí
do pûti let.
(zug)

Jsem tu dobrovolnû. Úvodní ‰kolení zájemcÛ, kteﬁí chtûjí nemocn˘m obohatit voln˘ ãas
Foto: archiv NMB

