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Děti patří
do rodiny
Aby se právo každého dítěte žít v rodině stalo skutečností – takový cíl hledají organizátoři a účastníci mezinárodní konference náhradních rodin
z Visegrádských zemí Děti patří do rodiny. Koná se v prostorách Biskupského gymnázia v Barvičově ulici od 28.
do 31. října.
Konferenci organizuje brněnské
Sdružení pěstounských rodin s partnery z Česka, Slovenska, Polska a Maďarska a s mezinárodní organizací
IFCO. Je určena rodičům, pěstounům,
sociálním pracovníkům, výzkumníkům
a dalším, kteří se o problematiku pěstounské péče zajímají a chtějí sdílet
své zkušenosti.
Na programu jsou pléna a workshopy, kterých se zúčastní přední odborníci z několika zemí Evropy zabývající se
náhradní péčí o děti. Rodiče a pěstouni
si mohou s sebou vzít i děti, pro ně je
připraven poutavý program.
Více informací lze najít na www.visegrad2010.eu.
(zug)

V Chovánku se postarají o děti bez domova
ahradit opuštěným dětem
mámu a tátu nikdo úplně
nemůže. Lze však ale pro
jejich výchovu zajistit aspoň takové prostředí, které se skutečné
rodině co nejvíce podobá. A právě to je cílem nového zařízení pro
děti bez domova Chovánek, jehož
základní kámen byl po letech příprav položen 6. září.

N

Na ulici Vejrostově v Bystrci tak začal vyrůstat dvoupodlažní objekt ve tvaru písmene U – atriový komplex menších budov, které budou mít společný
dvůr a hřiště. Sídlit zde bude první brněnské moderní zařízení pro děti od narození až do dospělosti, které nemají
domov. Okamžitá kapacita Chovánku
přitom bude čítat až šedesát dětí.
V Chovánku bude několik bytů –
každý pro čtyři až pět dětí, které by
měly simulovat běžný život v rodině.

 Chovánek. Vizualizace: Arch.Design
Buňku tvoří kuchyně, obývák a pokoje
pro děti, se kterými bude trávit čas vždy
jedna „teta“. „Jde o poměrně velkou in-

vestici z rozpočtu města, která má pomoci vystavět příjemné bydlení a prostředí pro děti z kojeneckého ústavu ve

věku od několika měsíců až do plnoletosti. Počítáme i s tím, že pokud budou
tyto děti po střední škole pokračovat ve
studiu, naleznou v tomto domě rovněž
bydlení,“ uvedl primátor města Brna
Roman Onderka.
Kromě bytů je v Chovánku plánováno i ryze zdravotní centrum, kde se
zdravotníci a psychologové postarají
o postižené děti nebo kojence. V areálu se počítá i se čtyřmi garsonkami, které poslouží matkám s dětmi nebo ženám
před porodem, jež nemají kam jít.
Náklady na stavbu Chovánku dosahují výše 145 milionů korun. Investice je plně hrazena z rozpočtu města
Brna. Stavba by měla být hotova v květnu roku 2011, s vlastním uvedením do
provozu se počítá na přelomu roku 2011
a 2012. Současné objekty kojeneckého
ústavu na Hlinkách a ve Voroněžské má
město Brno v plánu odprodat.
Dita Havlíčková

O ženách a pro ženy.
Fotosoutěž je opět tady

Sada karet představí
chráněná území v Brně
V září bylo vytištěno posledních devět sbírkových karet a sada je nyní po
dvou letech kompletní. Završil se tak
projekt brněnského sdružení Rezekvítek, který informuje o chráněných územích města Brna.
Celkem bylo vydáno 29 karet a lidé
se z nich dozví základní údaje o geologii, fauně i ﬂóře Mniší hory, Bosonožského hájku, Stránské skály, Žebětínského rybníka a dalších lokalit.
První karty byly vydány v roce 2008
a dostávali je za odměnu především
účastníci dobrovolnických a vzdělávacích akcí Rezekvítku. Později je mohli získat i zájemci při tradičním Dni
Země. Celou sadu je nyní možné si
zdarma vyzvednout také v sídle sdružení v Kamenné 6. Texty a snímky k chráněným územím si lze prohlédnout i na
www.rezekvitek.cz v sekci Péče o přírodu. „Právě informace o péči o tato
území považujeme za důležité. Lidé se
nás často ptají, co a proč se na těchto
územích děje, a karty jim to pomohou
osvětlit,“ upřesňuje ředitel Rezekvítku
Petr Laštůvka.
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 Čtenářka. Vítězná fotograﬁe z minulého ročníku soutěže Úhel pohledu. Foto: J. Durdík

Občanské sdružení Ženy50 ve spolupráci s Kanceláří Brno – Zdravé město vyhlásily třetí ročník otevřené fotograﬁcké soutěže Úhel pohledu
o ženách a pro ženy, které již oslavily
padesátku.
Letos jsou stanoveny dvě kategorie. „V té první mají fotografové bez
ohledu na věk a pohlaví zachytit ženy
v situacích, jež vyjadřují jejich aktivní přístup k životu i chvilky odpočinku a snění,“ uvedla předsedkyně sdružení Jana Jarušková. Autory fotograﬁí
zařazených do druhé kategorie mohou

být pouze ženy nad padesát let věku,
téma omezeno není.
Do soutěže budou zařazeny pouze práce v elektronické podobě spolu
s vyplněnou písemnou přihláškou doručené do 31. března 2011 na adresu
sdružení Ženy50, Anenská 10, 602 00
Brno. Přihlášku a více informací lze
získat na www.zeny50.cz.
Porota vybere tři nejlepší práce
v každé kategorii a autoři/autorky vítězných snímků získají hodnotné ceny.
Výsledky budou vyhlášeny u příležitosti Dne matek.
(zug)

Vědci mají svůj svět. Objevte ho
Vidět zblízka, jak se dělá špičková
věda? To bude možné od 1. do 7. listopadu během Týdne vědy a techniky
2010. Akci, která chce veřejnosti ukázat, že věda není odtažitá nuda, ale
spíše vzrušující dobrodružství, pořádá
jako každý rok Akademie věd ČR.
Týden vědy a techniky je nejrozsáhlejší vědecký festival v České republice.
Koná se každoročně na počátku listopadu a v roce 2010 slaví již svůj jubilejní
10. ročník. „Veřejnost a především studenti mají možnost nahlédnout do nej-

různějších laboratoří a knihoven a poznat, jak se dělá věda,“ popisuje smysl
festivalu předseda Akademie věd Jiří
Drahoš. Badatelé z výzkumných pracovišť proto každoročně připravují širokou nabídku exkurzí, přednášek, výstav
a diskusních večerů, ve kterých představují své výzkumné projekty, předvádějí nejmodernější vědecké přístroje
a experimenty a přibližují lidem nejnovější trendy v oblasti vědy.
Tématem letošního ročníku festivalu je „rozmanitost světa a života

v něm“. Toto téma odkazuje na Mezinárodní rok biodiverzity, vyhlášený
pro letošek Organizací spojených národů. Jeho cílem je upozornit především na příčiny vymírání rostlin a živočichů na celém světě a zároveň se
pokusit tento proces zastavit či alespoň zpomalit.
V Brně v současnosti sídlí celkem
sedm ústavů Akademie věd ČR a všechna tato pracoviště se do Týdne vědy
a techniky aktivně zapojí. Připravila přednášky většinou v odpoledních

hodinách v Literární kavárně Academia (náměstí Svobody 13), na Gymnáziu Řečkovice (Terezy Novákové 2)
a v Moravské zemské knihovně (Kounicova 65a). Současně budou na programu samozřejmě také dny otevřených
dveří všech ústavů Akademie věd ČR
sídlících v Brně.
Týden vědy a techniky se kromě Brna
koná také v Praze, Ostravě a Českých Budějovicích. Podrobné informace o programu najdete na www.tydenvedy.cz.
Dita Havlíčková

Na ZŠ Staňkova mají bránu jazyků otevřenou
kola bez hranic – tak se nazývá školní vzdělávací program, podle něhož se učí
žáci Základní školy a Mateřské
školy Staňkova 16 v Brně.

Š
 Hvězdnice chlumní. Tato rostlina kvete právě teď na podzim. Vypravit se za ní můžete třeba na Obřanskou stráň. Foto: P. Laštůvka
Texty na kartách napsali botanici,
ekologové a další odborníci a v současné době jde o jediný ucelený materiál o maloplošných chráněných územích v Brně určený laické veřejnosti.
„V budoucnu bychom rádi zpracovali
publikaci, kde bychom informace z karet doplnili např. o popis, jak se na konkrétní místo dostat,“ plánuje Laštůvka.
Vydání karet v nákladu cca 3000
kusů podpořilo město Brno, Jihomoravský kraj, ale i granty z Islandu,
Lichtenštejnska a Norska.
Zuzana Gregorová

Kromě českých dětí školu navštěvuje také 61 malých cizinců z Evropské
unie i jiných zemí. Tyto děti tvoří téměř třetinu celkového počtu žáků. Jednou z pomyslných hranic, kterou škola
pomáhá dětem z cizích zemí překonat,
je ta jazyková. Již pět let realizuje výuku českého jazyka pro děti se státní příslušností jiného členského státu Evropské unie a od letošního ledna, kdy se
stala jedním ze spolupartnerů projektu
Jihomoravského regionálního centra na
podporu integrace cizinců, také pro děti-cizince z jiných zemí. Výuka probíhá odpoledne tři hodiny týdně po dobu
šesti měsíců a je otevřená žákům-cizincům ze všech základních škol.
Výuce cizích jazyků pak dominuje angličtina, kterou se žáci školy učí
povinně od třetí třídy, v osmém ročníku si mohou jako jeden z volitelných
předmětů vybrat němčinu. Od letošního prvního září zařadila škola do svého
vzdělávacího programu jako nepovinný
předmět také výuku ukrajinštiny. Udě-

lala tak nepochybně radost svým devatenácti žákům z Ukrajiny, pro které zřídila jednu třídu, kde je bude tři hodiny
v týdnu vyučovat rodilá mluvčí.
Škola na Staňkově má bohatou historii. Původně byla v roce 1905 založena
jako německá, ale po vzniku samostatné Československé republiky byla začátkem školního roku 1919/1920 předána české školní mládeži. V průběhu
celého školního roku 2009/2010 probíhaly na škole různé akce na oslavu 90.
výročí této významné události. K těm
nejdůležitějším patřily březnová Akademie a červnový projektový den nazvaný Kultura bez hranic. A jak už je
na Staňkově zvykem, při obou akcích
zněla směsice nejrůznějších jazyků.
Nešlo ale o žádné „babylonské zmatení“, protože děti se učí rychle a navzájem si rozumějí. Pozvaní hosté a veřejnost se o tom mohli přesvědčit zvláště
v červnu, kdy jim během projektového dne probíhajícího ve všech prostorách školy žáci z Česka a jiných zemí
společně představili země, odkud pocházejí, a seznámili je s jejich kulturou.
Díky podobným akcím si děti prohlubují vzdělání poznáváním tradic jiných
zemí a zlepšují své komunikační dovednosti.
(mak)

 Kultura bez hranic. Projektový den s tímto názvem pořádala ZŠ Staňkova k oslavě letošního 90. výročí. Foto: archiv školy
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