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Bije vás? Přijďte
si o tom promluvit
Šestnáct žen spojuje podobný osud
– ublížil jim blízký člověk. Právě šestnáct obětí domácího násilí se loni
scházelo na skupinových psychoterapiích sdružení Magdalenium. Přibudou letos další?
Obãanské sdruÏení Magdalenium od
roku 2001 provozuje azylové zaﬁízení
Helena pro obûti domácího násilí.
Antické Ïenské jméno zastﬁe‰uje cel˘
soubor aktivit – dÛm s utajenou adresou,
kde se mohou Ïeny i s dûtmi cítit bezpeãnû, 24hodinovou krizovou linku
(776 718 459), ale i právní poradenství
a kontaktní práci v terénu. „V rámci projektu Helena pomáháme klientkám
a jejich dûtem v obtíÏn˘ch Ïivotních situacích. Nabízíme jim nejprve pûtidenní
pobyt na krizovém lÛÏku, poté ‰estimûsíãní pobytov˘ program a komplexní
poradenskou péãi,“ popisuje Lenka
H˘bnerová ze sdruÏení Magdalenium.
Kromû azylového domu nabízí Magdalenium obûtem domácího násilí i skupinové psychoterapie. Úãastnice se mohou setkat s Ïenami, které si pro‰ly
podobn˘mi zku‰enostmi. „Mohou se zde
oprostit od pocitÛ studu ãi sebeviny. Vût‰ina t˘ran˘ch Ïen se také potﬁebuje utvrdit v tom, zda svoji situaci ﬁe‰í adekvátním zpÛsobem,“ vysvûtluje H˘bnerová.
V minulosti podle ní klientky velkou
pozornost vûnovaly projevÛm domácího
násilí a sociální izolaci ãi problematice
zamûstnání a profesní orientace. Zab˘valy se také vztahem k dûtem a souãasn˘m ãi nov˘m partnerÛm. O skupinové
terapie mûli zájem také muÏi, v loÀském
roce dva z nich docházeli na individuální
psychologické konzultace.
Sezení se konají v Poradnû pro dûti,
mládeÏ a rodinu v ÎiÏkovû 59 kaÏdou
stﬁedu od 16 do 18 hodin a od 18 do
20 hodin. SluÏba je bezplatná. Více
informací lze získat na telefonním ãísle
606 115 581 nebo e-mailem na adrese
magdalenium2@volny.cz.
(zug)

Cílem v˘tvarné soutûÏe je seznámit
dûti s tímto tématem a ukázat jim, které
vûci by se mezi blízk˘mi lidmi dûlat
nemûly. To je dÛleÏité zejména pro dûti
Ïijící v rodinách, kde dochází k násilí.
Tyto dûti ãasto cítí, Ïe nûco není
v poﬁádku, ale nedokáÏou problém
pojmenovat a ani neví, s k˘m si o nûm
promluvit. Z toho vypl˘vá dal‰í z cílÛ
v˘tvarné soutûÏe: ukázat dûtem, kde
mohou hledat pomoc.
Na v‰echny brnûnské základní ‰koly
byl zaslán informaãní letáãek o vyhlá‰ení v˘tvarné soutûÏe, spolu s pravidly
soutûÏe a návodem pro uãitele, kteﬁí
hodinu v˘tvarné v˘chovy povedou. NeÏ
zaãnou dûti kreslit ãi malovat, mohou si
pﬁeãíst pﬁíbûh obûti domácího násilí. Na
jeho základû pak uãitelé ÏákÛm dobﬁe
vysvûtlí specifika domácího násilí, jeho
ﬁe‰ení a hledání pomoci. Z nejzdaﬁilej‰ích obrázkÛ bude od 22. kvûtna do 3.
ãervna uspoﬁádána v˘stava ve Velkém
·palíãku.
V˘tvarná soutûÏ „KdyÏ doma není
doma“ je jednou z aktivit projektu
interdisciplinárního pﬁístupu k ﬁe‰ení
pﬁípadÛ domácího násilí v Brnû, kter˘
mûsto realizuje jiÏ tﬁetím rokem.
V rámci projektu jiÏ probûhla plo‰ná
‰kolení o domácím násilí napﬁíã ‰irok˘m
spektrem profesí, byly distribuovány
informaãní letáky a vzniklo nové kontaktní a poradenské centrum pro obûti
domácího násilí, které v souãasné dobû
funguje jako Krajské intervenãní centrum.
Odbor zdraví Magistrátu mûsta Brna
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S vánočními stromky zpátky do lesa
Již sedmé společné výsadby vánočních jedliček v rámci tradičního projektu „Vánoční stromky – stromy
pro život“ se koncem března zúčastnilo přes 250 zájemců – jednotlivců,
rodin i dětských kolektivů z celého
Brna.
Akci poﬁádají brnûnské nevládní
organizace Rezekvítek, ZO âSOP
Veronica, Lipka, YMCA, sdruÏení
Smrk a Nadace Partnerství ve spolupráci se ·kolním lesním podnikem
MasarykÛv les ze Kﬁtin. Lidé, kteﬁí si
v rámci ochrany pﬁírody zakoupili Ïiv˘
vánoãní stromek v kvûtináãi, jej za asistence lesníkÛ vysadili na vybrané místo
v lese a podpoﬁili tak návrat jedle bûlokoré do na‰ich lesních porostÛ.
„V rámci projektu se podaﬁilo pﬁed
Vánoci prodat do domácího o‰etﬁování
pﬁes sedm set jedliãek, na spoleãnou

v˘sadbu jich pﬁicestovalo se sv˘mi majiteli pﬁibliÏnû devadesát. O ﬁadû dal‰ích
pak máme zprávu, Ïe ozdobily soukromé zahrady a pozemky,“ uvedl Petr
La‰tÛvka ze sdruÏení Rezekvítek. Ani
lidé, kteﬁí pﬁi‰li na akci bez vlastní jedliãky, nepﬁi‰li zkrátka. Mohli se zapojit
do v˘sadby ukázkové ‰kolky lesních
dﬁevin pro ‰kolské zaﬁízení Lipka.
Spoleãná v˘sadba probûhla nedaleko
Sobû‰ic na pozemku ‰kolního lesního
podniku. ÚãastníkÛm byly k dispozici
letáky a publikace poﬁádajících organizací a také informace o dal‰ích moÏnostech, jak chránit Ïivotní prostﬁedí.
„Jak jsme zjistili, tento originální
projekt na‰el odezvu i v dal‰ích regionech âeské republiky a vánoãní jedliãky jiÏ letos vysazovali také v Olomouci a Ti‰novû,“ uvedl Mojmír Vla‰ín
z Ekologického institutu Veronica.
(red) Vánoãní stromky nemusí skonãit v kontejneru.

Foto: archiv sdruÏení Rezekvítek

Centrum pomáhá měnit životní styl
Málo pohybu, nepravidelná strava
nebo kouření – špatný životní styl
se podepisuje na úmrtí mnoha
Čechů. S jeho změnou k lepšímu
pomůže zájemcům Centrum preventivní medicíny na Žlutém kopci.
Centrum preventivní medicíny pﬁi
Ústavu preventivního lékaﬁství Lékaﬁské fakulty Masarykovy univerzity
zahájilo svÛj provoz 4. dubna. Nachází
se v Tome‰ovû 12 nedaleko Masary-

kova onkologického ústavu a obãané je
mohou nav‰tívit kaÏdé úter˘ a ãtvrtek
od dvou do pûti hodin odpoledne.
Vy‰etﬁení provádûjí lékaﬁi v rámci
postgraduálního studia zdej‰í lékaﬁské
fakulty.
Vlastnímu poradenství v centru
pﬁedchází komplexní preventivní vy‰etﬁení, které je zamûﬁeno na hodnocení dosavadního Ïivotního stylu a na
základní ukazatele stavu organismu,
jako je mnoÏství tûlesného tuku, krevní

tlak, krevní cholesterol ãi tûlesná kondice. Centrum ov‰em nezkoumá, zda
náv‰tûvník trpí nûjakou nemocí, v jeho
kompetenci není ani pﬁedepisování
lékÛ nebo posílání náv‰tûvníkÛ k jin˘m
lékaﬁÛm. Po vy‰etﬁení jsou v‰echna
data zadána do poãítaãe, kter˘ vytvoﬁí
souhrnnou zprávu, a na základû v˘sledkÛ jsou potom doporuãeny konkrétní zmûny Ïivotního stylu. Ve‰keré
vy‰etﬁení a poradenství je bezplatné,
ãinnost centra totiÏ finanãnû podporuje

spoleãnost Danone. Zájemci se mohou pﬁihlásit na e-mailu centrum.prevence@seznam.cz.
V âeské republice za více neÏ polovinou úmrtí stojí kardiovaskulární choroby a témûﬁ 30 procent âechÛ umírá
na rakovinu. Je v‰eobecnû známo, Ïe
obû tato onemocnûní ovlivÀuje ‰patn˘
Ïivotní styl – nízká pohybová aktivita,
malá konzumace ovoce a zeleniny
a pﬁíli‰ vysok˘ energetick˘ pﬁíjem.
(mÏ)

Žena. Jaro. Láska
Pod tímto názvem proběhlo na radnici Brno-střed v Dominikánské
ulici setkání členů a příznivců Asociace Ruských spolků v České
republice.

ŽIJÍ MEZI NÁMI

Pastelkami proti
domácímu násilí
Odbor zdraví brněnského magistrátu ve spolupráci se společností
Spondea uspořádal výtvarnou soutěž pro žáky druhého stupně základních škol s názvem „Když doma
není doma“ na téma Co je to domácí násilí.
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Pﬁi vystoupení souboru Sudaru‰ka se energie z pódia lehce pﬁená‰ela na diváky.
Foto: archiv o. s. Îeny50

Program pﬁinesl pﬁíjemn˘ kulturní
záÏitek v‰em divákÛm ve zcela zaplnûném sále. Zvlá‰tû bohat˘m potleskem
bylo odmûÀováno vystoupení souboru
Sudaru‰ka, kter˘ i tentokrát zaujal sv˘m
‰armem a ‰irok˘m pûveck˘m zábûrem.
Ruské a ukrajinské lidové písnû, romské
melodie s tradiãními tanci i souãasné
popové skladby znûly velmi profesionálnû a byly vizuálnû zpestﬁeny kroji
a nádhern˘mi spoleãensk˘mi odûvy.
Pánové Mazurkeviã a Gája pronesli poetická slova o Ïenách, jimÏ poté interpretací ruské operní klasiky vzdali poklonu

také Sergej Drda a Alexej Bornov.
Ovace sklidili i nejmen‰í Ïáci Ruské
‰koly – Dima Kiktûnko nebo Vladik
a Maryna Dvoﬁákovi. Ale zlat˘m hﬁebem
veãera – jak
se pozdûji
probíralo v kuloárech nad bohat˘mi
labuÏnick˘mi poÏitky ruské a ukrajinské
kuchynû – se stala soutûÏ pro muÏe Mistr
2007, v níÏ zvítûzil Petr Malijenko.
Na akci mûlo sdruÏení Îeny50 svÛj
koutek s letáky a keramikou Táni Nedvûdové, dûti Ruské ‰koly pﬁedstavily
své tvÛrãí práce, bohatou sbírku ruské
literatury, CD a DVD nabídlo pﬁítomn˘m sdruÏení NiÈ Ariadnina. 2.ãervna je
v plánu opût na stejném místû veselá dûtská slavnost Rozdej svÛj úsmûv.
Ing. JANA JARU·KOVÁ,
pﬁedsedkynû sdruÏení Îeny50

I univerzity se mohou „zazelenat“ Krtečka vystřídal dráček muzikant
také uvaÏují o organizování sbûru PET
lahví a o úspoﬁe papíru pﬁi tisku dokumentÛ a studentsk˘ch prací.
„Chceme, aby centra vzdûlanosti byla
vzorem i díky svému vztahu k Ïivotnímu
prostﬁedí,“ vysvûtluje manaÏer projektu
Pavel Obrdlík z brnûnského VUT. Podle
nûj zaãlenûní základních návykÛ ekologicky ‰etrného chování do Ïivota studentÛ mÛÏe ovlivnit v˘voj celé spoleãnosti. Právû absolventi vysok˘ch ‰kol
totiÏ rozhodují o smûﬁování mnoha firem
i institucí.
Zelená univerzita navazuje na aktivitu
Eko‰kola, která na základních a stﬁedních
‰kolách vznikla v roce 2001. Letos bude na
projektu Zelená univerzita pracovat
expertní t˘m, jehoÏ závûry pak budou
zavádût do provozu „pilotní“ vysoké ‰koly.
Jednou z nich bude právû Vysoké uãení
technické. Více informací naleznete na
www.acsa.vutbr.cz/zuni.
(mal)

Pětihlavý dráček muzikant se
stal hrdinou charitativních pohlednic Konta Bariéry pro rok
2007. Jejich koupí pomáhají lidé
bořit překážky, s kterými se
potýkají handicapovaní na školách.

Mezi prodejnû nejúspû‰nûj‰í se zaﬁadila loÀská pohlednice se svûtoznám˘m krteãkem z dílny ZdeÀka
Milera. Leto‰ní originální ilustraci –
dráãka muzikanta – vytvoﬁil znám˘
ãesk˘ malíﬁ a ilustrátor dûtsk˘ch knih
Karel Franta. Pohlednice budou

Na Emila můžete přispět postiženým dětem

Vánoãní i celoroãnû prodávané
pohlednice Konta Bariéry jsou na
ãeském trhu znám˘m produktem.
Za jedenáct let se jich prodalo pﬁes
700 tisíc kusÛ a v˘tûÏek pﬁesáhl hranici ãtrnácti milionÛ korun. Díky
tomu mohlo Konto Bariéry zaplatit
bezbariérové úpravy 133 ‰kol v âeské republice a zpﬁístupnit tak plnohodnotné vzdûlání ﬁadû postiÏen˘ch
ÏákÛ a studentÛ.

k dostání aÏ do konce ledna 2008 za
dvacet korun na v‰ech po‰tách.
Jejich v˘roba a prodej v‰ak zdaleka
není jedinou aktivitou sdruÏení Konto
Bariéry. Od poãátku svého zaloÏení
v roce 1993 aÏ do souãasnosti podpoﬁila tato nadace, jejímÏ posláním je
pomáhat tûlesnû i smyslovû postiÏen˘m, pﬁes osm tisíc projektÛ a vûnovala na jejich financování témûﬁ
142 milionÛ korun.
(mal)

Odevzdávat seminárky elektronicky,
diplomové práce tisknout oboustranně, třídit odpad nebo přijet na
přednášku na kole. Že to zní až neskutečně? Na univerzitě, která se chce
pyšnit přívlastkem zelená, by to měl
být „denní chleba“.
Projekt Zelená univerzita pﬁipravuje
Akademické centrum studentsk˘ch aktivit (ACSA) se sídlem na Vysokém uãení
technickém v Brnû. Je iniciativou studentÛ a absolventÛ, kteﬁí se domnívají, Ïe
právû na vysok˘ch ‰kolách by mûlo b˘t
ekologické chování samozﬁejmostí. A co
studenti konkrétnû navrhují? Pﬁi provozu
budov ‰kol a kolejí je podle nich moÏné
uspoﬁit pomûrnû dost tepla i elektrické
energie. âasto jde o nízkonákladová opatﬁení, jako je správné vûtrání nebo úsporné
záﬁivky. Dal‰í moÏností je zateplení budov
a modernizace topného systému. Studenti

Hádejte, kdo slaví 22. kvûtna
svátek? Emil. A právû tak se
jmenuje ptáãek – maskot
âeského paralympijského
t˘mu – i projekt, kter˘
pomáhá handicapovan˘m
dûtem s touhou sportovat.
Pát˘ roãník veﬁejné sbírky
Svátek s Emilem probûhne

22. kvûtna po celé âR. Letos budou studenti nabízet odznaky
s logem ptáãka. Emil podporuje od roku 2003 sportující
handicapované dûti a mládeÏ
se v‰emi druhy postiÏení.
Ve‰keré informace o projektu zájemci najdou na adrese
www.emil-cpt.cz.
(zug)

