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Náhradní
babičky pohladí
i napomenou
jako ty pravé
Rok 2012 byl vyhlášen Rokem aktivního stárnutí a mezigenera ční solidarity a k této myšlence se hlásí také
projekt Trojlístek brněnské neziskové
organizace Centrum pro rodinu a sociální péči, která letos slaví dvacet let
své úspěšné a prospěšné činnosti. Cílem projektu je pomoci rodinám s malými dětmi a usnadnit rodi čům návrat
do zaměstnání a zároveň pomoci starším, osamělým, často nezaměstnaným
ženám.
Rodiny, které řeší problém s hlídáním malých a školních dětí do 15 let,
dostanou možnost seznámit se s náhradní babičkou. Tou se může stát
žena zralého věku, která chce za menší ﬁnanční odměnu rodičům při výchově jejich dětí pomáhat. Jejím úkolem
tedy nebude uklízet či vařit, ale např.
vyzvednout děti ze školy, jít s nimi na
hřiště či jim přečíst pohádku. Projekt
je založen na svobodné vůli obou stran
vzájemně si pomáhat a vytvořit nejen pracovní, ale také přátelský vztah.
Centru připadla role zprostředkovatele kontaktu mezi rodinami a babičkami a také pořadatele školení, workshopů a „sbližovacích“ akcí pro všechny
zúčastněné. „Projekt Trojlístek byl zahájen letos v květnu a potrvá do května 2014. Z Brna a okolí již projevilo
zájem 84 rodin a 64 babiček. S potenciálními účastníky projektu vedeme asi 45minutový rozhovor, kde zjistíme, jaké jsou jejich představy, jaké
mají potřeby, přání, jaká je jejich rodinná situace, a na tomto základě pak
vybereme vhodné kandidáty,“ uvádí
koordinátorka projektu Gabriela Vybíralová a dodává, že mají už 33 propojených kontaktů.
Babičku tedy do rodiny na základě
předem stanovených kritérií, jako jsou
např. blízkost bydliště, časové možnosti či společné zájmy, vyberou v Centru. Rodina na ni poté dostane kontakt
a spojí se s ní. Zárukou dobře fungujícího vztahu by se měla stát právně
ošetřená smlouva mezi účastníky navzájem a Centrem.
Projekt Trojlístek, ﬁnancovaný z evropských fondů a státního rozpočtu, je
inspirován podobným, úspěšným projektem z Rakouska. Přihlásit se je možné na telefonním čísle 542 217 464 nebo
e-mailem na adrese trojlistek@crsp.cz.
Markéta
Ž áková
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Kde je čistý vzduch a ticho? Monitoring napoví
města Brna zvládnout a lidé si zde mohou dopřát kvalitní koupání ve zdravotně nezávadné vodě.
Zjišťuje se také vztah mezi hlukem
a jeho účinky na kvalitu života a zdraví obyvatel. Významně více jsou hlukem obtěžovány osoby, které mají okna
denních místností orientována ke zdroji
hluku, nejčastěji ke komunikaci s hlučnou dopravou. Speciﬁckým problémem
Brna (a obdobně velkých měst) jsou bodové zdroje hluku, které nejvíce obtěžují obyvatele žijící v jejich blízkém okolí – jsou to zejména koncerty a kulturní
akce na veřejných prostranstvích a diskotéky v obytných domech.
Miroslav Staněk
Krajská hygienická stanice JMK
se sídlem v Brně

e důležité vědět, v jakých
životních podmínkách žijí
obyvatelé České republiky
a kde je třeba snížit zdravotní rizika z životního prostředí. Proto je zdravotní stav obyvatel od
roku 1994 pravidelně monitorován. Sběr dat a jejich vyhodnocení zajišťují Státní zdravotní ústav,
zdravotní ústavy a krajské hygienické stanice.

J

V oblasti znečištění ovzduší jsou výsledky měření koncentrací vybraných
znečišťujících látek v ovzduší získávány ze sítě měřicích stanic provozovaných zdravotními ústavy a Českým
hydrometeorologickým ústavem. Sleduje se i výskyt akutních respiračních
onemocnění, což vypovídá o úrovni
znečištění ovzduší. Podíl těchto onemocnění u dětí se od roku 1995 významně snížil.
Č istotu ovzduší v Brně ovlivňuje zejména doprava, která je dominantním
zdrojem znečištění. V dopravně exponovaných lokalitách jsou imisní limity
překračovány. V roce 2010 byl v Brně
50 dnů překročen imisní limit pro prachové částice frakce PM 10, přičemž se

Brněnské moře. Masový rozvoj sinic na Brněnské přehradě se podařilo i s účastí města Brna zvládnout a lidé si tu mohou dopřát kvalitní koupání ve zdravotně nezávadné vodě. Foto: M. Schmerková

připouští pouze 35 překročení za rok.
Přesto je Brno v tomto ukazateli v lepší
polovině z 27 sledovaných lokalit.
V oblasti znečištění pitné a rekreační vody se sleduje jakost pitné vody
dodávané veřejnými vodovody. V Brně v tomto případě nebyly zazname-

nány významné nedostatky. Průběžně
jsou sbírána a hodnocena i data o jakosti koupacích vod. V Brně se sleduje 80 jednotlivých bazénů a čtyři koupací místa, přičemž kvalita těchto vod
je dobrá. Masový rozvoj sinic na Brněnské přehradě se podařilo i s ú častí

S výsledky monitoringu zdraví
a životního prostředí se lze seznámit na webových stránkách Státního zdravotního ústavu
www.szu.cz v sekci Publikace –
Sborníky a dokumenty.

Nejlepší školní oběd vaří kuchařky v Brně I autisté
Losos na restované zelenině s bramDruhé místo patřilo zástupc ům školní ná mimo jiné ze zástupců magistrátu, miborovou kaší. To není menu vyhlášejídelny Základní školy Mánesova v Otro- nisterstev školství a zdravotnictví, Asociné restaurace, ale školní oběd, který
kovicích se zdravým karbanátkem, bram- ace kuchařů a cukrářů Č R a Společnosti
zvítězil ve 3. ročníku celopro výživu. Nechyběl ani čestrepublikové soutěže pořádaný porotce, herečka a kuchařné v rámci projektu Všeobecka Markéta Hrubešová. Č lenné zdravotní pojišťovny Ž ij
ky vítězného brněnského týmu
zdravě. Uvařily jej kuchařky
se z prvního místa upřímně raze školní jídelny na náměstí
dovaly a kromě ocenění si ze
Svornosti v Brně.
soutěže odnesly i ﬁnanční odFinále soutěže O nejlepší
měnu. „Třem nejlepším týškolní oběd se konalo 28. srpmům jsme věnovali šeky, které
na na střední škole v Č ichnomohou využít na nákup vybavě ulici v Brně. Z rekordního
vení a zázemí do školní kupočtu 78 přihlášených jídelen
chyně,“ uvedla Kateřina Pulvybrala odborná komise deset
krábková z VZP. Nejchutnější
nejlepších, které během ﬁnáškolní oběd volila také veřejlového dne uvařily svá soutěžnost v rámci on-line hlasování menu. „Soutěžní pokrmy
ní, v němž prvenství získala jíUHO už je minulostí. Školní menu z jídelny na námusely být běžně zařazovány městí Svornosti v Brně získalo v celorepublikové soutědelna Gymnázia Lesní čtvrť ve
na jídelní lístek dané školní jí- ži prvenství. Foto: VZP
Zlíně se zeleninovým špízem
delny, patřit mezi oblíbená jída bramborovou kaší.
Soutěž O nejlepší školní oběd má za
la malých strávníků a cena celého menu borovým salátem s francouzskou zeleninesměla překročit normou daný limit 34 nou a jogurtovým dresinkem s bylinkami. cíl podporovat kvalitu, chuť i energetickorun za porci,“ uvedla Anna Packová
Trojici vítězů ovšem uzavřeli opět Brňa- kou vyváženost jídel připravovaných ve
z Odboru školství, mládeže a tělovýcho- né – kuchařky ze Školní jídelny Nádvor- školních jídelnách. Právě ony totiž hrají
vy Magistrátu města Brna, který se na
ní a jejich pangas ze Švédska. Finálové
významnou roli v prevenci dětské nadváHavlíčková
vyhlášení soutěže podílel.
pokrmy hodnotila odborná komise slože- hy a obezity. Dita

si najdou
zaměstnání
Lidé s diagnózou autismus se jen
stěží dokážou uplatnit na pracovním
trhu, pokud vůbec.
O změnu tohoto stavu a zkvalitnění života této skupiny lidí usiluje Asociace pomáhající lidem s autismem
APLA-JM.
V současnosti by k dosažení cíle
mohl vést i nový projekt Integrace
osob s PAS na pracovní trh, který potrvá do dubna 2014 a je nabízen bezplatně zájemcům od 15 let. Do programu
se lze přihlásit do konce října.
Organizace APLA-JM klienty provede prvotní pracovní a bilanční diagnostikou, posoudí jejich pracovní a sociální dovednosti, nabídne specializované
pracovní kurzy i odbornou asistenci
a následně pomůže vyhledat a zajistit
vhodné pracovní místo na dobu minimálně šesti měsíců.
Více informací najdete na webové
(šef)
stránce www.apla-jm.cz.

Partnerství Brna a Lipska Konzervatoř otevírá dveře talentům
brzy oslaví čtyřicítku
N
V roce 2013 oslaví městské partnerství mezi veletržními městy Lipskem a Brnem čtyřicáté výročí uzavření smlouvy o spolupráci.
Spolek na podporu městského partnerství se sídlem v Lipsku, jež byl založen v roce 2006, plánuje různé kulturní akce, jak v Lipsku, tak i v Brn ě.
V saském Lipsku se například uskuteční výstava o Doře Müllerové, laureátce Ceny města Brna a neúnavné zprostředkovatelce mírového spolužití mezi
Němci a Č echy. Dále pak různá čtení
o české literatuře.
V Křížové chodbě Nové radnice
v Brně pak bude k vidění mimo jiné
výstava o graﬁcké tvorb ě spoluzakladatele tzv. Lipské školy v malířství Wernera Tübkeho (1929–2004). Všechny
akce se uskuteční s podporou odborů
zahraničních vztahů městských úřadů
v Brně a Lipsku.
Již letos na podzim ale spolek organizuje dvě velmi pozoruhodné akce.
V Moravském zemském muzeu se
16. října v 17 hodin uskuteční literární čtení na téma německo-židovské literatury v Brně před rokem 1945, kde

budou předneseny texty různých v Brně narozených autorů (například Ph.
Langmann, O. Jellinek či F. Beer). Texty v českém překladu přednesou brněnští herci Miloš Kročil a Petra Bučková.
O dva dny později (18. října) se koná
v Moravské zemské knihovně, tentokrát v němčině, autorské čtení spisovatele Josefa Haslingera, který v Lipsku
vede známý Literární ústav a je autorem románu Jáchymov, jenž nedávno vyšel i v českém překladu. Oběma
akcemi fakticky už letos začínají oslavy jubilea městského partnerství mezi
Lipskem a Brnem.
V Lipsku se zase v předvečer společného jubilea představí velmi úspěšná a populární Jazzová mše Jaromíra
Hniličky. První listopadový den zazní
skladba známého brněnského hudebníka a skladatele v kostele svatého Tomáše (Thomaskirche), kde je pohřben
jeden z největších velikánů německé a světové hudby – Johann Sebastian Bach.
Thomas Krzenck
Spolek na podporu partnerství měst
Lipsko – Brno

a založení vlastní taneční
školy si sice jihomoravská
metropole musela léta počkat, dnes ale sklízí „sladké plody“
v podobě úspěšných absolventů
a sólistů divadel v Evropě i zámoří.

um je nejen úspěšně zakončená 5. třída
základní školy, ale také zdravotní, hudebně-rytmické a taneční předpoklady,
včetně štíhlé postavy. Mezi uchazeči bychom uvítali rozhodně více hochů,“ dodává ze zkušenosti ředitel.

Taneční konzervatoř Brno se sídlem
na Lesné je státní škola, která ročně p řijímá do svých řad maximálně jen čtyři
desítky nových studentů, počet zájemc ů
nejen z Brna však každoročně převyšuje kapacitní možnosti školy.
Hudební a taneční škola byla v Brně
zřízena v roce 1983 a své sídlo získala
v objektu ZŠ Nejedlého v blízkosti Č ertovy rokle. V prvním roce své existence
měla k dispozici pouze část jednoho pavilonu a teprve o čtyři roky později převzala do své správy celý objekt bývalé základní školy a zahájila budování dalších
prostor. Se školním rokem 1990/1991 se
škola přejmenovala na Taneční konzervatoř a v současné době poskytuje osmileté
souběžné odborné a všeobecné vzdělání
zakončené maturitou a absolutoriem.
„Studium je zaměřeno na klasický
a moderní tanec,“ upřesňuje zaměření
školy ředitel Zdeněk Kárný, který dlouhá léta působil jako sólista Národního
divadla v Brně. „Podmínkou pro studi-

Tančit jako Litterová či Fousek
Pro ty, kteří přemýšlí o své budoucnosti spojené s tancem, je p řipraven den otevřených dveří. 19. října od 15 do 18 hodin a 20. října od 10 do 13 hodin budou
mít návštěvníci konzervatoře příležitost
nahlédnout do taneční „kuchyně pod pokličku“ a poznat, jak se rodí profesionální tanečník, jak vypadá výuka tance a co
všechno už studenti na škole dokážou.
K vidění budou i taneční sály a ukázky
taneční gymnastiky, klasického, současného i lidového tance, včetně kostýmů.
Již v průběhu studia budoucí tanečníci účinkují s úspěchem v představeních
Národního divadla Brno či na kulturních akcích, např. reprezentačních plesech. Mnozí absolventi získávají ocenění na mezinárodních baletních sout ěžích
konaných například ve Vídni, Istanbulu, Brně či Bergamu. Další jsou nositelé Cen Thálie, jako Hana Litterová, Michal Štípa či Jan Fousek a další. Taneční
konzervatoř tak otevírá dveře nejen dal-

ším talentům, ale i pokračovatelům tradice kvalitního brněnského tanečního
Soňa Haluzová
školství.

Ve víru tance. Den otevřených
dveří na konzervatoři ukáže, jak se
rodí profesionální tanečník, jak vypadá výuka tance a co všechno už
studenti dokážou. Foto: M. Havlíček
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