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EDITORIAL

Milí čtenáři, vážení přátelé,
jsem rád, že Vás mohu pozdravit prostřednictvím letního tematického čísla
časopisu Rodinka.
Léto je pro všechny vytouženým obdobím, kdy odhazujeme za hlavu starosti
běžného dne. Letní čas nás vybízí k rekreaci a odpočinku. Podle mého názoru je
ideální dovolenou dovolená s rodinou. A v tomto případě je úplně jedno, KDE jestli ji strávíte na jižní Moravě, v Beskydech nebo třeba v Chorvatsku. Důležité
je, JAK ji strávíte. A tady by průvodcem a inspirací mohlo být právě letní číslo
časopisu Rodinka, které držíte v rukou.
Přeji tedy Vám všem hezky strávený prázdninový čas
s RODINOU a třeba i s RODINKOU.

Váš hejtman

Michal Hašek

Milé rodiny, maminky, tatínkové, děti!
Máme před sebou teplé letní dny a dvouměsíční prázdniny
jsou téměř za dveřmi. Dětem nastává nejpříjemnější část
roku a nám dospělým zase čas dovolených a klidnější období
strávené s rodinou. Věřím, že si léto užijete ve zdraví a naplánovaný odpočinek u vody a někde na sluníčku vám dodá
energii. Budu rád, když vám i v době nastávající letní pohody
bude tento časopis příjemným průvodcem.
Jak už jsem se zmínil v úvodu, prázdniny jsou téměř tu
a musím bohužel říct, že ne všechny rodiny mohou pro své
děti naplánovat táborový pobyt. Jednoduše z toho důvodu,
že na to nemají finanční prostředky. Proto již osmým rokem
zajišťuje Jihomoravský kraj pomoc dětem ze sociálně slabých
rodin při realizaci prázdninových pobytových a příměstských táborů. Oslovili jsme organizátory těchto pobytových
akcí a více než dvěma stovkám dětí pobyt uhradíme z vyčleněných 800 tisíc korun. Více k tématu najdete i v obsahu
tohoto čísla.
Rád bych vás také upozornil na novou aktivitu rodinné politiky Jihomoravského kraje, kterou je audit familyfriendly-

community. Jde o osvědčený nástroj z Rakouska; projekt má
obcím pomoci v budování prorodinné atmosféry a podpořit
komunikaci aktérů rodinné politiky v obci. Pokud vás téma
zaujalo, více se dočtete v rubrice Informace z kraje.
Přiznám se, že léto mě naplňuje optimismem a pohodou.
Věřím, že si tyto radostné měsíce užijete také a budu se těšit
na shledání s vámi. Nezapomeňte si na cesty přibalit Rodinný pas, který vám již několikátým rokem přináší slevové
ýhody.
výhody.

Váš náměstek
á ě t kh
hejtmana
jtmana
Jihomoravského kraje

Roman Celý
lý
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Audit familyfriendlycommunity
NOVÁ AKTIVITA RODINNÉ POLITIKY JIHOMORAVSKÉHO KRAJE
Jihomoravský kraj se dlouhodobě zabývá
podporou rodiny a utvářením prorodinného klimatu v regionu. Nedílnou součástí
rodinné politiky kraje je také spolupráce
s obcemi a jejich motivace k systematické
práci v této oblasti. Jihomoravský kraj proto převzal osvědčený nástroj z Rakouska
a pilotně realizuje projekt, který má obcím
pomoci v budování prorodinné atmosféry
a podpořit komunikaci mezi aktéry rodinné
politiky. Každá obec a její představitelé
mají zájem na tom, aby se občanům v obci
dobře a spokojeně žilo.
Proto se sedm obcí z Jihomoravského
kraje zapojilo do pilotní realizace projektu
„audit familyfriendlycommunity“, jehož cílem
je nejen podpořit v obci klima přátelské
rodině, ale také upevnit velmi důležitou
součást komunitního života, což je budování vztahů v rodinách a mezigenerační
dialog. Mezi pilotní obce se zařadily: město
Boskovice, městská část Brno-sever, město
Hodonín, obec Moravany, město Moravský
Krumlov, město Slavkov u Brna a obec
Vilémovice. Tyto obce ustanovily osobu,
která se procesem auditu zabývá, a Jihomoravský kraj financuje poradce, kteří mají za
úkol auditem obec provést. Podle poradců
tkví zásadní prospěšnost auditu v tom, že
obci umožní revizi aktivit, tedy co bylo,
co je a co je vhodné znovu uskutečňovat
s ohledem na stav sociální situace rodin
v obci
b i apod.
d Především
Př d ší dojde
d jd k uvědomění
ěd ě í
občanů a správy obce,
která z akcí je dobrá
a kde je potřeba přidat.
Navíc audit umožní
smysluplně na-

plánovat aktivity na další roky bez vlivu
změny osob v zastupitelstvu, protože zájem
vychází z občanů v obci.
U tohoto nástroje – auditu - se nejedná
o klasické posuzování, nakolik jsou naplňovány normy a kritéria, ale zásadním prvkem je naslouchání. Úkolem je motivovat
občany k tomu, aby měli zájem zasahovat
do dění v obci a aby využili všech existujících možností. Občané se zapojí do kulatých stolů a workshopů a budou se podílet
na tvorbě opatření, která jsou pro ně a pro
obec přínosná a potřebná.
A co na aktuální dění kolem auditu říkají
jednotlivé obce?

„Audit nám přinesl možnost analyzovat a uvědomit si, co všechno naše obec dělá a jakou
měrou se podílí na rozvoji prorodinného
klimatu. Spoustu opatření, ať už aktivit, akcí či
služeb provozujeme v rámci možností malé obce
na laické úrovni, nicméně pozitivní sousedské
vztahy, vzájemná výpomoc a setkávání generací
na obecních akcích vnímáme jako velmi ceněná
a kladně přijímaná opatření. Očekáváme také,
že z auditu vzejdou návrhy a podněty, které
vedení obce třeba dosud nepovažovalo za příliš
důležité či žádané.““ (Anežka Štelclová, obec
Vilémovice)
„Pro mě je audit familyfriendlycommunity ideálním nástrojem pro zlepšení rodinné politiky
ve městě. Jako novému koordinátorovi pro ob-

Součástí rodinné politiky
kraje je také spolupráce
s obcemi a jejich motivace
k systematické práci
„Audit je příležitostí komunikovat s občany
o jejich potřebách a představách, zjistit, co vše
naše obec nabízí a v čem by se mohla zlepšit.
Je to další způsob, jak být občanům blíž, jak
jim naslouchat. Osobně se domnívám, že audit
je průřezovým tématem pro všechny generace
a nabízí možnost navázat kontakt
a rozvíjet spolupráci mezi
jednotlivými subjekty
působícími v obci.“
(Helena Kadlečíková, obec
Moravany)

last rodinné politiky bezz předchozích zkušeností
mi audit pomohl system
maticky zahájit všechny
kroky, které bych i tak p
podnikla. Pomohl mi
navázat kontakty se všeemi aktéry, analyzovat
současný stav, oslovit veřejnost. Audit vnímám
i jako dobrý podklad prro zpracování koncepce
rodinné politiky města d
do budoucna. Každopádně bych audit dop
poručila všem obcím
a městům, která s rodin
nnou politikou začínají.“
(Vladimíra Šulcová, Moravský Krumlov)
„Prospěšnost auditu ffamilyfriendlycommunity spatřujeme v podpoře budování vztahů
v rodinách a mezzigeneračním dialogu.
Vedení naší měs
ěstské části záleží na tom,
aby se rodiny cítily dobře, aby se jim
zde dobře žillo. Děkuji za vzájemnou
spoluprácii.““ (Petra Kuchárová,
městská část Brno-sever)
www.auditfamilyfriendlycommunity.cz
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Rozmanitost Moravy je dána přírodním prostředím,
jedinečností lidové kultury a tradic a také bohatostí
historických událostí, které k této části České republiky
patří. Jedno z nejvýznamnějších historických období
je spojeno s Velkomoravskou říší a s působením
soluňských bratří – sv. Cyrilem a Metodějem.

VYDEJTE SE
MORAVOU PO

CYRILOMETODĚJSKÝCH
STOPÁCH
Ti se do naší historie zapsali jako slovanští
věrozvěsti. Svatý Konstantin (Cyril) žil
v letech 827–869, byl profesorem filozofie
v Konstantinopoli, odkud po nějaké době
odešel do kláštera a tam přijal řeholní
jméno Cyril. Jeho starší bratr Metoděj
se narodil roku 813 a zemřel v roce 885
na Moravě (místo úmrtí není dosud
objasněno). Metoděj působil jako státní
úředník a následně jako mnich, ale je znám
zejména jako první moravsko-panonský
arcibiskup. Význam misie, kterou svatí
bratři na Velké Moravě zahájili roku 863,
má několik podob. Tito misionáři sestavili
nové písmo, jež nazvali hlaholice. Veškeré
liturgické knihy přeložili do staroslověnštiny a díky tomuto počinu bylo možno šířit
náboženství v jazyce srozumitelném pro
všechny. Z dnešního pohledu je to jedna
z mezních a velice významných událostí
v dějinách Slovanů. Cyril s Metodějem
také připravili základy soudního zákoníku.
Význam obou věrozvěstů pro dnešní dobu
podtrhuje i skutečnost, že byli papežem
Janem Pavlem II. v roce 1980 prohlášeni za
spolupatrony Evropy.

Napříč šesti kraji včetně hlavního města
Prahy byla vytipována místa, která jsou
buď přímo spojena s působením věrozvěstů, nebo jsou nositeli cyrilometodějské
tradice a úcty.
Tato místa byla podrobně popsána
a vznikly brožury, které lze využít jako

Cyril a Metoděj byli
papežem Janem Pavlem II.
v roce 1980 prohlášeni
za spolupatrony Evropy.

Centrála cestovního ruchu východní
Moravy spolu s partnery – s Centrálou
cestovního ruchu jižní Moravy a Moravskoslezským krajem - připravila v loňském
roce komplexní projekt, jehož cílem je
motivovat turisty k návštěvě konkrétních
turistických cílů a akcí spojených s tématem Velké Moravy a příběhem Cyrila
a Metoděje. Prostředky k realizaci projektu
byly v převážné míře poskytnuty z Integrovaného operačního programu.
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zdroj informací při putování za cyrilometodějským odkazem. Naleznete zde inspiraci
pro návštěvu všech moravských krajů, ale
také krajů Pardubického a Královéhradeckého i hlavního města Prahy. Brožury jsou
k dispozici na informačních centrech nebo
on-line na www.cmstory.cz. Na Moravě se
nacházejí místa, která jsou bezprostředně

www.rodinnepasy.cz

spojena s historií Velkomoravské říše:
Mikulčice, Uherské Hradiště, Staré Město,
Modrá – to jsou jen některé lokality, kde
naleznete četné archeologické vykopávky
i muzejní expozice poskytující poučení
i zážitek.
O jednotlivých místech, ale také o akcích,
které se v těchto místech konají, se dozvíte
na stránkách www.cmstory.cz, případně
na sociální síti www.facebook.com/
cmstory.cz. Můžete tak postupně objevo-

TIP NA V ÝLE T

Jednotlivá místa, spojená
s cyrilometodějskou historií,
jsou podpořena formou
divadelních představení
pod širým nebem.
vat zajímavá místa a účastnit se atraktivních akcí. Pro všechny uživatele chytrých
telefonů byla připravena aplikace, která
přináší další možnosti zábavy a poučení.
Nabízí například jednoduchý překladač
do hlaholice, ale také geocachingovou
hru, při které se hledáním kešek pobavíte.
Najdete-li všechny ukryté kešky, můžete se
těšit z výhry fotografické publikace, která
přibližuje místa nesoucí cyrilometodějský
odkaz. Pro ty z vás, kdo rádi sbíráte turistická razítka, je připravena další soutěž.
Při návštěvě vybraných míst (kostelů,
skanzenů) zapojených do projektu můžete
získat tzv. poutnický pas a otisknout si

do něj znak hlaholice. Pokud těchto míst
navštívíte deset a obdržíte tak celkem deset
různých razítek hlaholice, máte šanci získat
unikátní svitek z ručního papíru s mapou
Velké Moravy. Informace o soutěžích jsou
popsány na www.cmstory.cz.
Jednotlivá místa, spojená s cyrilometodějskou historií, jsou podpořena také formou
divadelních představení pod širým nebem,
tzv. roadshow. Během zhruba hodinového
programu seznamují veřejnost formou poutavého pouličního divadla se základními
momenty ze života sv. Cyrila a Metoděje
a z jejich misie na Velkou Moravu. Předsta-

vení doprovázejí ukázky dobových řemesel
a dovedností. V letošním roce je můžete
zhlédnout například ve slovenské Nitře.
Termíny představení a plán roadshow budou oznámeny na www.cmstory.cz. V sídle
Krajského úřadu Moravskoslezského kraje
v Ostravě máte možnost v průběhu letních
měsíců zhlédnout výstavu velkoformátových fotografií zachycujících místa nesoucí
cyrilometodějský odkaz i průběh divadelních představení loňského roku.
Máte už svou inspiraci? Zkuste toto téma
pojmout po svém a vytvořte si vlastní
program. Ten může například obsahovat
poznání poutního Velehradu, který je
místem největší celonárodní cyrilometodějské poutě. Využít můžete některou z již
připravených a popsaných tras Cyrilometodějských poutních stezek. Ty dnes
vedou do Velehradu ze Svatého Kopečku
u Olomouce, Svatého Hostýna a Štípy
u Zlína, ale také ze slovenského Šaštína
přes Strážnici a Horu sv. Antonína. Nic nebrání tomu, abyste se do Velehradu vydali
také odjinud, například z Kroměříže, Hory
sv. Klimenta nebo z Uherského Brodu.
Trasy pro pěší či cyklisty snadno naleznete
v tištěných či webových průvodcích, které
vydala Centrála cestovního ruchu východní
Moravy. Získáte je v turistických informačních centrech ve Zlínském kraji.
Autor:
CCRVM, www.vychodni-morava.cz

Cílem je motivovat turisty
k návštěvě cílů spojených s příběhem
Cyrila a Metoděje.
www.rodinnepasy.cz
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Podpora sportování

dětí a mládeže
je stále nejdůležitější

Podpora sportování dětí, mládežnického sportu a činnosti malých oddílů, které se právě práci
s mládeží i v těch nejmenších
vesničkách věnují – to jsou jedny z hlavních priorit, kterým se Jihoj
morav
ra
rav
moravský
kraj věnuje. Jak konstatuje v rozhovoru hejtman Michal Hašek, který
má oblast sportu od loňska v gesci, není žádným tajemstvím, že sféra sportu
m
je z celostátní úrovně podfinancovaná. V samotném důsledku se to dlouhodobě
podepisuje na nezdravém životním stylu a obecně vlažném vztahu dětí a mládeže
p
po
pod
k pohybovým aktivitám. „Proto se kraj snaží tuto situaci zvrátit - naší prioritou
je samozřejmě mládež a také menší kluby. Díky této podpoře tak více motivujeme i rodiče, aby děti ke sportování vůbec vedli,“ říká hejtman Michal Hašek.
Jak se kraj snaží pozitivně
ovlivnit vztah dětí
a mládeže ke sportu
a pohybu? Je to vůbec
v jeho moci?
Jsem přesvědčen, že to jde,
ale je to samozřejmě běh na
dlouhou trať. Kraje obecně
dobře znají potřeby „svých“
regionálních sportovců, takže
ví, kam podporu směřovat.
Jihomoravský kraj dlouhodobě podporuje mnoho klubů
a oddílů, naší prioritou je
podpora sportování mládeže,
která tu pravou „sportovní
školu“ může obdržet právě
v rámci svých mateřských
klubů a oddílů. V letech 2009
až 2015 činily krajské dotace
do oblasti sportu celkem více
než půl miliardy korun, loni
do oblasti sportu směřovalo
z kraje kolem 115 milionů

8

RODINKA 2/2016

korun a letos máme na tuto
oblast v rozpočtu připravenu
dokonce částku 136 milionů
korun. Samozřejmě, tato
podpora směřuje také na organizaci špičkových sportovních podniků v regionu, jako
je například motocyklová
Grand Prix ČR.
A co menší oddíly a kluby,
jak pocítí krajskou
podporu?
Podpořit sport, a zejména
ten mládežnický, se snažíme
nejen ve velkých centrech, ale
i v menších městech a obcích.
Zde totiž představuje dotace
z krajského rozpočtu opravdu jednu z mála možností,
jak přispět například na
modernizaci fotbalových
šaten, rekonstrukci vytápění
tělocvičny, nákup atletického
www.rodinnepasy.cz

náčiní či výstroje pro mládežnické hokejisty nebo pořízení
nových fotbalových branek.
Krajští zastupitelé tak již
na svém dubnovém jednání
rozhodli o podpoře celkem
315 oddílů, klubů nebo
subjektů působících v oblasti
tělovýchovy a sportu, mezi
něž bude letos rozdělena celková částka 35 milionů korun
v rámci dotačního programu
Zkvalitnění sportovního
prostředí.
Může kraj vůbec pomoci
všem sportovním
žadatelům?
Je samozřejmě jasné, že
ne vždy se podaří vyhovět
všem požadavkům a všem
potřebám. Naším cílem však
je nastavení spravedlivého
a fungujícího systému a pod-

pora takovým projektům,
které by především naše děti
a mládež přivedly k zdravému
životnímu stylu. Ukázkovým
projektem, který za podpory
kraje vzniká v Brně a který
bude mít velký pozitivní
vliv na sportování dětí v celé
moravské metropoli, je projekt Dětského centra Sokola
Brno I. Centrum s celkovou
kapacitou 600 dětí jim nabídne celou škálu sportovních
volnočasových možností.
Profesionální uplatnění
těchto kvalit později, například v dorosteneckém věku
a v dospělosti, zde přitom
není prvotním cílem, a bude
spíše vítaným důsledkem. Jde
nám o zdravý život našich
dětí a mládeže, v této oblasti
by pro nás opravdu nemělo
být nic důležitějšího.

RODINNÁ ABECEDA

Dovolená,
jak má
být

Čas prázdnin a dovolených je pro mnohé plným právem tou nejkrásnější dobou v roce. Konečně je tu sladké „nicnedělání“, relax,
pohoda, odpočinek, či naopak vysněné adrenalinové aktivity na
krásných místech doma i v zahraničí. Média nás v této době zaplavují množstvím dobrých rad – na co v žádném případě nezapomenout (doklady, léky, různá pojištění…), jak a kde si dovolenou
co nejlépe užít, či jak se bránit stresu před, při i po dovolené .
Pojďme se i my v časopise zaměřeném na
rodiny, podívat, na co bychom neměli
zapomenout – ale trošku jinak – řekněme vztahově. V prvé řadě si uvědomme,
že pokud žijeme v rodině, tak už nikdy
nejednáme jen sami za sebe, vždycky
se naše přípravy a rozhodování týkají
všech, a to i v případě, když někam vyráží jen jeden člen rodiny (např. dítě na
zahraniční pobyt) - rodinu jako celek to

bude něco stát, ostatní budou muset dočasně převzít nějaké úkoly a povinnosti,
poradit si s rodinnou „logistikou“ apod.
Z toho vyplývá, že naše plány by měly
vždy procházet „sítem“ společných
porad, domluv a rozhodování. Jestliže
spolu budeme mluvit o našich přáních,
touhách, představách, a to včetně dětí,
vyhneme se mnohým zklamáním a pozd-

Naše plány by měly vždy
procházet „sítem“ společných
porad, domluv a rozhodování.

ním zjištěním, že ta báječná dovolená se
mému partnerovi, či některému z našich
dětí nezdála zdaleka tak báječnou jako
mně. Při takové „rodinné radě“ možná
dojde i na hádky a spory, ale někdy také
na překvapivá zjištění. Možná objevíme,
že naši potomci vůbec netouží po báječné dovolené all inclusive v hotelu u moře.
Mnohem víc by se jim líbilo dobrodružství ve stanu u rybníka. Touží lézt po
horách (vzpomeňme na oblíbený fi lm Jak
dostat tatínka do polepšovny), či jezdit na
koni. A protože v rodině by nikdo neměl
trvale „tahat za kratší konec“, je dobře se
domlouvat na zdravém „střídání žánrů“
při realizaci našich přestav a snů, vzájemně si ustupovat a vycházet vstříc.
Letos už zřejmě máme plány na prázdniny a dovolené hotové, diáře zaplněné,
babičky „zamluvené“ a je rozhodnuto.
Budou-li se však potomci, přes veškerou
naši snahu, občas tvářit otráveně, mluvme s nimi a ptejme se jich, co by jim udělalo radost, a pokusme se jim vyjít vstříc.
Možná přitom u nich zpozorujeme
nadání a talenty, které stojí za to rozvíjet
i po návratu z dovolených a prázdnin.
A nezapomeňme, že i v rámci dovolené,
která není zrovna podle „gusta“ některého z členů rodiny, se každému dá dopřát
a poskytnout něco hezkého pro radost.
Ať se léto a rodinná dovolená
opravdu vydaří!

www.rodinnepasy.cz
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RO D I N K A S E V Y P TÁVÁ

ROMAN CELÝ

MÁM DOMA

SKVĚLOU PARTU,
A TO JE ZÁKLAD

Roman Celý zastává funkci náměstka hejtmana Jihomoravského
kraje již čtvrtým rokem a zaměřuje se především na podporu rodin,
vzdělávání dětí a zvyšování kvality života seniorů. Ve své činnosti
se ale soustředí i na projekty týkající se podpory a rozvoje obcí
a neziskových organizací. Roman Celý je ženatý a s manželkou
Janou mají čtyři syny a jednu dceru.
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Možná vám bude znít v úvodu tento
dotaz jako zbytečný, ale kdo je
vlastně Roman Celý?
Čím začít? Asi pro mě tou nejmilejší
funkcí – jsem táta pěti dětí, z nichž
tři – synové - už studují na středních
školách. Doma mám nejen skvělé
a štěbetavé zázemí, ale také vnímavou
a tolerantní manželku. Bez ní bych
se takto intenzívně své práci věnovat
nemohl a rodinné zázemí je pro mě velmi
důležité. Možná právě proto, že se u nás
doma na klid a pohodu hodně dbalo,
stalo se to pro mě vodítkem i v politice.
Pochopitelně se přiřadila i další témata,
ale toto je pro mě základ.

Když jsme u rodinné pohody, jak
trávíte volný čas? Dá se vůbec
ve vašem případě mluvit o nějaké
volné chvilce?
Hledám těžce, ale o to více si je užívám.
Nejvíce si odpočinu v přírodě a na
zahradě. A pak mám takový svůj malý
soukromý sen: moc rád bych se vrátil
k rybaření, alespoň občas. Párkrát jsem
byl pozván kamarády a musím říct,
že kombinace ticha a napětí je prostě
nezapomenutelná. Vlastně musím získat
povolenky dvě, jednu na rybaření a tu
druhou od manželky a dětí. A ještě na
sebe prozradím, že rád vařím.
Není to ale často. Naposledy
jsem se pustil do koláčů, dle
receptu mé tety.

Pojďme k pracovním
věcem. Proč právě rodinná
politika, sociální péče,
senioři?
Jsem člověk, který
nespoléhá na to, že
se o něj postará stát.
Na druhé straně jsem
solidární s těmi, kteří si
sami neumějí pomoci. Je
potřeba hledat cesty
k úspěchu a spokojenosti
všech, mnohdy to není
jednoduché, ale daří
se nám. Pro mě to není
teorie, ale každodenní
praxe. Vedle dětí jsou
tu také moji stárnoucí rodiče
a mnoho přátel, kteří se starají o své
hendikepované příbuzné.

Jak konkrétní projekty řešíte?
Uvedli jsme v život projekt Rodinných
pasů, navázali jsme na to dalším
projektem, kterým jsou Senior
pasy. Pochopitelně jsem rád za
každý nově otevřený Family Point
nebo Senior Point a ještě větší
radost mám z toho, že se tento
nápad rozšiřuje nejen v naší
republice, ale i do zahraničí.
Ale je potřeba takto fungující

projekty dále zlepšovat a udržet o ně
zájem a také držet krok s dobou. Proto
jsem již zadal další projekt. Zabývá se
tím, zda jsme schopni karty, které dnes
v našem kraji vlastní desetitisíce lidí,
využít i jinak. Proč ne třeba v dopravě?
Velkou pozornost nyní věnuji i podpoře
vztahů mezi nejstarší a nejmladší generací.

Často ve vašem slovníku zaznívá
i pojem sociální politika, může to znít
velmi neprůhledně. Co si pod tím
může člověk představit?
Mou prioritou není zvyšování sociálních
dávek, ale podpora výstavby či

Letos poprvé navíc
Jihomoravský kraj zajistí
pobyt na táboře téměř 300 dětí
a deseti hendikepovaným dětem
uhradí pobyt i pro jejich asistenty.

Blíží se prázdniny ... Máte nějaký tip
pro rodiny s dětmi?
Pro milovníky kol bych doporučil
nově otevřené cyklistické tratě, tzv.
singletraily. První etapa tras o délce
28 km byla zprovozněna na konci dubna,
a to na třech okruzích severně od Brna
(cca 20 km), v blízkosti CHKO Moravský
kras. Nástupní místo je v Jedovnicích.

„Je potřeba hledat cesty
k úspěchu a spokojenosti.“
rekonstrukce konkrétních sociálních
zařízení v regionu. Nedávno jsme
otevřeli unikátní chráněné bydlení ve
Vyškově, jež nabídne zázemí těm, kteří
potřebují pomoc druhé osoby. Vnímám
i to, že máme v kraji spoustu nevyužitých
budov, které potřebují znovu vtisknout
život, jsou tedy ideální pro přestavbu na
bydlení seniorů i mladých rodin. Projekty
se již zpracovávají pro Boskovice,
Kyjov a Vyškov. Pochopitelně k rodinné
a sociální politice patří i takové projekty,
které pomáhají financovat dětem
ze sociálně slabších rodin
táborové
pobyty.

Tento projekt podpořil Jihomoravský
kraj částkou 3 miliony korun. Jsem
přesvědčený, že pro jižní Moravu je to
unikátní projekt, navíc se tu na kole
může projet každý, ať už profesionál nebo
rodina s dětmi, jednotlivé cílové skupiny
zde totiž najdou tratě různých obtížností.
A plánujeme podporu dalších desítek
kilometrů singletrailů na Blanensku,
Boskovicku, Hodonínsku a Znojemsku.

Na závěr - máte nějaké životní krédo?
Věřím svému instinktu, manželce
i dobrým přátelům a nebojím se
prosazovat změny. A taky vím, že pokud
chci práci odvádět dobře, nemohu sedět
na vícero židlích.
Děkujeme za rozhovor

www.rodinnepasy.cz
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Č E N D O V O O K É N KO

Pomůžeš
pejskovi najít
cestu k jeho
boudě?

Sedí veverka na stromě a louská oříšky.
Rozlouskne první, vypadnou z něj stříbrné
šaty. Rozlouskne druhý, vypadnou zlaté
šaty. Rozlouskne třetí, diamantové šaty.
Veverka se rozpláče: „Já snad kvůli té
Popelce ....(dokončení v tajence) !“
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Dokážeš ke každému mývalovi přiřadit jeho misku?

Zajímavosti
o zvířatech
Někteří sloni dokážou uplavat až 48 km bez přestávky.
Kdyby gepard běžel svou maximální rychlostí více
než 500 m pravděpodobně by zemřel na přehřátí.
Sokol stěhovavý zahlédne holuba na vzdálenost přes 8 km.
Nejdelším známým živočichem je Pásmovka velká, což je
bezobratlý živočich s čeledi pásnice. Jedinec vyplavený na
břeh roku 1864 měřil 55 m.
Kolibřík dokáže mávnout křídly až 80x za vteřinu.
Samci Vydry mořské získávají až třetinu potravy tím, že ji
ukradnou samicím.
Lví řev může být slyšet až do vzdálenosti 5 km.
Panda velká musí denně jíst 15 hodin, aby vůbec přežila.

12
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TIP NA V ÝLE T

Dům přírody
Moravského krasu
ZVEME VÁS DO NOVĚ OTEVŘENÉ EXPOZICE
O MORAVSKÉM KRASU, KTERÁ NABÍZÍ SPOUSTU ZÁŽITKŮ.
Objevovat a zkoumat jeho krásy nyní můžete zábavnou formou prostřednictvím mechanických
modelů, animací a her. Živou i neživou přírodou Moravského krasu vás provede netopýr Krasopýrek.

Součástí expozice je také kinosál s pohádkami a 3D ﬁlmem
Říše zkamenělého času. V areálu najdete pumpovací vodní
model Moravského krasu i dětskou hernu s prolézací jeskyní
a krápníkovým puzzle.
Najdete nás na Skalním mlýně, výchozím místě k Punkevním
jeskyním a propasti Macocha.

Dům přírody je od května do září otevřen každý den od 9 do 17 hodin,
po zbytek roku každý den kromě pondělí od 10 do 16 hodin. Vstupné
pro rodinu je 120 Kč, po předložení rodinného pasu 100 Kč.
Více informací o Domě přírody Moravského krasu i jeho expozici
najdete na: www.dumprirody.cz/moravsky-kras
Těšíme se na vaši návštěvu.

Autorka kreseb: Katka Jelínková • Autoři fotograﬁí: Blanka Ponížilová, Leoš Štefk a a Igor Forgáč

www.rodinnepasy.cz
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DOMÁCÍ MA ZLÍČEK

Dospělá agama
spořádá nejméně
25–30 cvrčků
týdně.

AGAMA

VOUSATÁ
Pogona vitticeps

Agama vousatá (Pogona vitticeps) je pro chovatele plazů, zejména ještěrů, velice atraktivní
svou stavbou těla. V dospělosti může dosahovat délky až 60 cm a hmotnosti i 500 g. Tělo má
typické zbarvení pískově šedohnědé, u některých populací červenohnědé. Hlavním znakem
agamy jsou tzv. vousy - tuhé výrůstky z šupin na hlavě, které se v rozčilení vztyčují. Původem
pochází z Austrálie, kde je chráněným druhem. Přirozeným přírodním prostředím Agamy
vousaté jsou pouště a polopouště, suché a polosuché lesy a křovinaté planiny. Agamy jsou
charakteristické svou klidnou a přítulnou povahou a díky této vlastnosti zvládají jejich chov
za dodržení základních pravidel začátečníci i děti. Agamy se dožívají věku 10 až 15 let.
Co je k jejich chovu zapotřebí?
Vhodné rozměry terária pro jednu agamu
jsou 100 x 50 x 50 cm. Jako substrát
použijeme nejlépe písek ve vrstvě alespoň
5–10 cm. Písek může být speciální terarijní,
ale někteří chovatelé používají písek tzv.
z dětských hřišť, který pečlivě vyčistí ve
vodě a tepelně ošetří v troubě. Do terária
také umístíme silnější větve na šplhání,
mělké misky na vodu a krmení a výhřevný
kámen. Vzhledem k původu agamy je velmi
důležité osvětlení jako
zdroj UVA a UVB
záření a vytápění terária.
Agama, stejně
Agama
jako ostatní
vousatá je
ještěři, nemá vlastní
heliofilní
termoregulaci. Je
ještěr,
odkázána na teplejší nebo
tedy velmi
chladnější místa v teráriu,
náročný
kde se ochlazuje, nebo
na zdroj
si naopak zvyšuje
světla.
teplotu.
Osvětlení je
vhodné řešit tak,
aby se ještěr měl
možnost vyhřívat a slunit,
ale nezbytná je i možnost ukrýt se do chladnější části. Osvětlení využíváme i jako zdroj
tepla a k tomuto účelu jsou vhodné výbojky.
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Jaké jsou jejich nejčastější choroby
a na co si dát pozor?
Tito ještěři velmi rádi jedí a mají sklony
k obezitě, proto musíme dát pozor, kolik
jedinci poskytneme dobrot. Mláďatům
ve věku do jednoho roku můžeme dopřát,
ale u starších jedinců (nad 40 cm) už
musíme potravu pečlivě odměřovat. Zeleninu podáváme neustále, ale hmyzem apod.
krmíme jednou za dva až tři dny. V teráriu
nikdy nesmíme nechat živý hmyz, například
myši, bez potravy. Hladoví jedinci mohou
přes noc ožírat agamy a mladé dokonce
i zabít. Teplota v teráriu by se měla přes
den pohybovat kolem 30 °C, a to s určitým
teplotním gradientem (cca 26–33 °C), aby
si zvířata sama mohla vybrat teplotu, která
jim vyhovuje. V teráriu musí být i výhřevné
místo, kde teplota přes den dosahuje
40 až 45 °C.
Jaká potrava je vhodná?
Agama se živí živočišnou i rostlinou potravou, která musí být pestrá a bohatá. Vhodný
krmný hmyz představují cvrčci, švábi, sarančata, smýkaný hmyz nasbíraný venku, např.
luční koníci. Jako rostlinnou potravu podáváme pampelišky, jetel, jitrocel, ale i spoustu
dalších zelených rostlin a bylinek. V zimě to
může být rukola, polníček, čekanka a čínské

www.rodinnepasy.cz

zelí. Z ovoce jsou vhodné hrozny, broskve,
meruňky či jahody, ale ovoce smí tvořit jen
asi 10 % celkové stravy. U agam je jídelníček
velice ovlivněn chutěmi konkrétního jedince,
které jsou velmi individuální - někteří snědí
více zeleniny než čehokoli jiného, zatímco
jiní nejedí zeleninu vůbec.
Jaký je jejich denní režim?
Tito ještěři jsou aktivní přes den, v noci převážně spí. Většinu dne tráví agamy tím, že se
vyhřívají, proto jsou vhodnými mazlíčky.
Je možné chovat více agam
pohromadě?
Agamy vousaté žijí ve volné přírodě ve skupinách, proto je dobré chovat více jedinců.
Samci jsou ovšem velice teritoriální, z toho
důvodu není vhodné chovat více samců
pohromadě. Můžeme chovat jen pár, nebo
jednoho samce s dvěma až čtyřmi samicemi
pohromadě. Samozřejmě jako mazlíček
stačí i jedna agama.
Ing. Lenka Pillerová
Veterinární ordinace
Nebovidská 38,
664 47 Střelice

T E C H N I C K Ý KO U T E K

ABYCHOM VŽDYCKY

NAŠLI CESTU
GPS a mobilní navigací je dnes vybaven patrně každý
chytrý telefon. Mnozí z nás využívají této moderní
vymoženosti zejména při cestování autem nebo na výletech
s rodinou. Víte ale, že vám chytrý telefon může pomoci i v jiných
situacích? Máme pro vás tip, jak najít zatoulané kamarády na fesťáku, jak najít
nejbližší autoservis, případně bezplatnou wi-fi doma nebo na dovolené.
Pathshare
zdarma pro Android a iOS
Jezdíte rádi s přáteli nebo rodinou v létě na festivaly? Pokud ano,
možná jste se už dostali do situace, kdy se vám cestou k nejbližšímu
stánku s občerstvením v záplavě návštěvníků vaše festivalová
skupina kamarádů ztratila a vy jste je marně hledali po celém areálu.
V takovém případě může pomoci novinka s názvem Pathshare.
Pomocí této aplikace můžete s přáteli navzájem sdílet svou aktuální
polohu: v reálném čase vidíte, kde se kdo aktuálně nachází, a pokud
se někdo z vás ztratí, snadno se zase v davu najdete. Mimo letní
radovánky lze Pathshare využít např. při sledování dětí.

Yelp
zdarma pro Android a iOS
Jistě si vybavíte situaci, kdy jste na dovolené a nutně potřebujete
najít autoservis, lékárnu nebo dobrou restauraci v okolí. V takovém
případě vám přijde vhod yelp. Aplikace slouží jako multifunkční
průvodce, jehož obsah hodnotí samotní uživatelé. Po instalaci
budete mít k dispozici seznam nejbližších a nejlepších autoservisů,
restaurací, hotelů a všech možných služeb, které se vám mohou
hodit. Aplikace pracuje s GPS navigací, která vás dovede přímo
na hledané místo.

WiﬁMapper
zdarma pro Android a iOS
Chystáte se na dovolenou do zahraničí a datový roaming je pro vás
drahý? Rok 2016 bude malou revolucí v cenách roamingu, ale ani tak
nebude připojení mimo ČR zcela zadarmo. Řešením je využít wi-fi
hotspotů, které svým klientům nabízejí zdarma například restaurace,
hotely či kavárny. Jak ale takovou wi-fi najít? Právě s tím vám pomůže
aplikace WifiMapper. Aplikace se může pochlubit nejrozsáhlejší databází wi-fi hotspotů čítající více než 650 milionů přístupových bodů
po celém světě. Pomocí GPS vám aplikace zobrazí všechny nejbližší
volně přístupné hotspoty ve vašem okolí. Máte tak možnost bezplatného surfování, ať už jste kdekoliv.
www.rodinnepasy.cz
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STOJÁNEK

NA PASTELKY
Tohle známe asi všichni:
dětský pokojíček jako po výbuchu.
Ale buďme spravedliví, každému
správnému umělci, i tomu dětskému,
proletí čas od času ateliérem tornádo
nevídaných rozměrů! A jak s ním
naložit? Dáme si věci do pořádku
v duchu recyklace. Využijeme zbytků
látek a vlnek a vytvoříme si něco
nového z toho starého. Zapojit se
můžou úplně všichni, malí i velcí.
Dnešní tvoření není náročné ani na
materiály ani nevyžaduje zručnost,
přesto si vytvoříme originální
a praktický stojánek,
například na pastelky.

MATERIÁL
•
•
•
•
•

vlnky, bavlnky a jiné provázky
lepidlo (tekuté, univerzální)
štětec na lepidlo
nůžky
plechovka

Z plechovky odstraníme víčko a papírovou etiketu.
Případné ostré hrany můžeme zbrousit smirkovým
papírem, abychom se neporanili.

16
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1

Lepidlem můžeme výrobek ﬁxovat
tak, že potřeme vrstvou lepidla již
obtočenou plechovku (lepidlo po
zaschnutí vytvrdne a zprůhlední).

Lepíme tak, že vlnu, provázek nebo stuhu
postupně natíráme lepidlem a omotáváme
kolem plechovky. Nebo celé klubíčko namočíme
do lepidla a plechovku obtočíme.

2

3

Na závěr stojánek ozdobíme knoﬂíky, mašličkami
a jinými aplikacemi, které doma najdeme. Ozdoby
přilepíme lepidlem nebo tavicí pistolí.

www.rodinnepasy.cz
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KAM

za kulturou?
od května připomíná nová výstava na
znojemském hradě. K vidění jsou také
kopie korunovačních klenotů.

foto: Správa jeskyní ČR

NETOPÝRY
VYSTŘÍDAJÍ TURISTÉ

od 1. 4. otevřeno denně
8.00–16.30
Skalní mlýn 96, 678 01 Blansko
www.punkevni-jeskyne.cz

Netopýři už se pomalu probouzejí ze
zimního spánku a turisté opět mohou
navštívit jeskyně Moravského krasu.
Ty byly s omezením otevřeny veřejnosti
už v březnu, hlavní sezóna s celotýdenním provozem byla zahájena v dubnu.
Sloupsko-šošůvské jeskyně jsou největší
v České republice. Vydat se tu můžete na běžné trasy, v nabídce jsou ale
i zážitkové exkurze do spodních pater
jeskyní pro fyzicky zdatnější jedince.

foto: nenitma.cz

ZLÍN: TMA NA
VLASTNÍ OČI

1. 4.–31. 7.
Není tma jako tma
Zlínský zámek
Soudní 1, Zlín
www.zlinskyzamek.cz
Říkáte si někdy, jaké máte štěstí, že
máte dvě zdravé oči? A zamýšlíte se nad
tím, jaký by byl život potmě? Vyzkoušet
si to můžete na interaktivní výstavě
ve Zlíně. Absolutní tmou vás provede
nevidomý člověk a zažijete různé, pro
zdravé lidi běžné situace, které však
pro nevidomé představují vážné nástrahy – třeba obyčejné zalití čaje horkou
vodou. Seznámíte se s pomůckami, jež
jsou pro život nevidomých nepostradatelné. A díky simulacím také poznáte,
jak pohled na svět ovlivňují nejrůznější
oční vady.

ZNOJMO: KAREL IV.
A JIHOZÁPADNÍ
MORAVA

od 3. 5. do 7. 5.
Karel IV. a jihozápadní Morava
Znojemský hrad
Hradní 84/10, Znojmo
www.znojmuz.cz
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HODONÍN:
RAPSODIE VOLNÉ
PŘÍRODY

do 26. 6. 2016
Galerie výtvarného umění
v Hodoníně, Úprkova 601/2
www.gvuhodonin.cz

foto: Creative Commons, autor: -mrk-

Karel IV. vládl od svých sedmnácti let
na Moravě jako markrabě moravský
a mimo jiné si zamiloval i Znojmo. Jeho
záliba k městu na jihozápadě Moravy je
prý znát i z výmalby kaple malé věže na
hradě Karlštejn – podle odvážnějších
teorií se totiž panovník nechal inspirovat výmalbou rotundy ve Znojmě.
Jak byl s krajinou vína spojen a jak se
jeho vláda vepsala do jejích osudů, to

dovaného agenty StB? Horké chvilky
můžete zažít v Centru únikových her
v Praze. Váš úkol bude podobný těm,
které měli skuteční disidenti: pokusíte
se uprchnout z vazby, naplánovat státní
převrat a spolu se svými spoluhráči
najít včas cestu ke svobodě. Na celé
dobrodružství budete mít 60 minut,
během kterých budete hledat správné
stopy, indicie a logické souvislosti.
Centrum postupně rozšiřuje okruhy
herních témat. Za dalšími zavřenými
dveřmi se můžete stát agentem 007 a od
dubna odvážlivci nově zavítají také do
temného středověku.

foto: Escape Rooms Praha

PRAHA NABÍZÍ
NÁVRAT DO
TOTALITY

ESCAPE ROOMS PRAGUE
Na Příkopě 12, 110 00 Praha 1
www.escape-rooms-prague.com
Chcete ochutnat atmosféru totality
a vžít se do kůže disidenta pronásle-

www.rodinnepasy.cz

Stanislav Lolek (1873–1936) patřil
k okruhu autorů tzv. Mařákovy školy.
Byl nejen naším předním krajinářem
a nejdůslednějším impresionistou, ale
také jedním z autorů, kteří se intenzívně věnovali malbě lesní zvěře. Na podkladě jeho kreseb, které vycházely
ve 20. letech 20. století v Lidových
novinách, vznikly známé Příhody
lišky Bystroušky Rudolfa Těsnohlídka
a také slavná stejnojmenná opera Leoše
Janáčka.
Vystavená kolekce obrazů, grafik,
kreseb, ilustrací a didaktických obrazů
představuje dosud nejrozsáhlejší prezentaci autorova díla. (red)

F I L M Y, K N I H Y, D I VA D L O

Je libo něco
ke čtení?

25
1990–2015

LET

Co nás čeká
v kinech?

Obr Dobr
od 30. 6. 2016, fantasy pohádka

ŽIVOT BEZ PŠENICE:
10denní detox

Sirotčinec slečny
Peregrinové: Knihovna duší

William Davis

Ransom Riggs

Jednoduchý program desetidenního detoxu
formou bezobilné očistné kúry. Kniha obsahuje pečlivě sestavené plány jídel a výtečné
recepty, díky nimž je možné v co nejkratší
době zcela vysadit pšenici a další příbuzné obiloviny. Je to ideální program pro ty,
kdo sešli z bezlepkové cesty, i pro nováčky.
Fantastické recepty usnadní přechod na
bezobilný jídelníček celé vaší rodině.

Již potřetí přicházejí děti ze sirotčince
slečny Peregrinové. Jacob, Emma a další
staří známí se vydávají na nebezpečnou
výpravu za záchranou svých přátel. Na cestě
poznávají zradu a závist, ale i přátelství
a lásku. Na konci musí Jacob volit, který
z obou světů mu bude domovem… A pozor,
filmová verze prvního dílu série v režii Tima
Burtona od 29. září v kinech!

Nakladatelství JOTA / www.jota.cz
běžná cena 298 Kč

Nakladatelství JOTA / www.jota.cz
běžná cena 388 Kč

Rodinný fantasy film Obr Dobr Stevena
Spielberga, inspirovaný příběhem z pera
spisovatele Roald Dahla, sleduje osud
malé dívenky Sophie a laskavého obra
známého jako Obr Dobr. Ti dva se
společně vydají na dobrodružnou cestu
s cílem zajmout zlé lidožroutské obry, kteří pronikají do světa lidí.

Doba ledová: Mamutí
drcnutí
od 14. 7. 2016, animovaný

Na co jít do divadla?

Ostrov pokladů

Brněnské pověsti

Národní divadlo Brno, www.ndbrno.cz
Termíny představení:
sobota 24. září 2016, od 15.00 hodin

Národní divadlo Brno, www.ndbrno.cz
Termíny představení:
pátek 16. září 2016, od 10.00 a 12.00 hodin

Vážená mořská vlčata, račte se nalodit! Vzhůru
na palubu, dálky volají! Vyplouváme 24. září
přesně v 15.00 z přístavu Mahenovo divadlo.
A jaký je náš cíl? Nic menšího než legendární
Ostrov pokladů. V inscenaci nejslavnější pirátské bible, kterou stvořila obávaná režijní kapitánka Zoja Mikotová, číhá nebezpečí, napětí
a možná i nesmírné bohatství. Těšíte se? Tak
papoušky na ramena a háky na ruce!

16. září se v divadle Reduta můžeme setkat
s čertem anebo narazit na hladového draka!
A to dokonce dvakrát, protože od 10.00
i v pravé poledne hrajeme další reprízy naší
oblíbené inscenace Brněnské pověsti. Legendy
z vašeho oblíbeného města pro vás poutavým
způsobem divadelně převyprávěl Jakub Šafránek a s citem pro atmosféru režíroval Roman
Groszmann. Překročte práh a žádný strach!

Páté pokračování jedné z nejpopulárnějších animovaných filmových sérií, v které
se opět setkáme se všemi starými známými
hrdiny a poznáme pár úplně nových. Aby
se zachránili, musí Sid, Manny, Diego
a zbytek skupiny opustit domov a vydat
se na výpravu plnou veselých zážitků
i dobrodružství. Odcestují do neznámých
exotických zemí a při svém putování potkají spoustu nových, svérázných postav.

Tajný život mazlíčků
od 11. 8. 2016, animovaný
Co asi tak dělají chlupatí, pernatí
nebo šupinatí domácí mazlíčci, když
nejsme doma? To se dozvíme z nového
animovaného snímku od tvůrců filmu
Já, padouch.

E KO L O G I E

AZBEST

Je nehořlavý a částečně i žáruvzdorný, taví
se až při teplotách kolem 1 100 °C. Je inertní
vůči chemikáliím a je to dobrý elektroizolační materiál. Díky těmto vlastnostem se
azbest hojně používal v 80. letech ve stavebnictví jako ideální tepelný, ohnivzdorný
a elektrický izolant, v podobě desek, destiček anebo nástřiků. Vkládal se do elektrických rozvaděčů, ale i do stěn vícepodlažních
staveb. Nemalé množství azbestu obsahuje
i český vynález eternit a jím pokryté střechy.
Azbest řadíme mezi nebezpečný materiál,
proto je jeho likvidace velmi specifická.
Azbestové desky nejsou nebezpečné, pokud
jsou v klidovém stavu. Potíž nastává, když
se s nimi začne manipulovat při demontážích, rekonstrukcích, přestavbách a jiných
zásazích, které probudí azbestová vlákna
k pohybu. Narazíme-li doma při rekonstruk-

ci na azbest, mějme se na pozoru! Vytváří
tenké dlouhé vláknité struktury, které se
odštěpují po délce. Právě tato ostrá mikroskopická vlákna se uvolňují do ovzduší,
velmi snadno pronikají do plic, uchytávají se
v plicních sklípcích a způsobují tzv. azbestózu – zaprášení plic azbestem a jejich zjizvení. Azbestóza způsobuje dušnost a v mnoha
případech je smrtelná. Azbest je zařazen
mezi nebezpečné chemické látky, které jsou
karcinogenní a mutagenní. V mnoha zemích
včetně naší republiky platí zákaz jeho používání, případně zákaz používání v blízkosti
lidského obydlí.
Odpady z azbestu (z elektrolýzy, odpady
z jeho zpracování, odpady z výroby azbesto-cementu, kovové obaly obsahující výplňovou hmotu, včetně tlakových nádob, vyřazená zařízení obsahující volný azbest, izolační

materiál a stavební materiály) je možné
ukládat jen na skládky k tomu určené. Balí
se do PE fólií, aby nedošlo k uvolňování
azbestových vláken do ovzduší, a je nutno
je označit výstražnou tabulkou. Skladovat
takové odpady je možné jen v uzavřených
kontejnerech. Manipulací s azbestem by se
měly zabývat jen k tomu oprávněné firmy.
Pokud doma při rekonstrukci narazíme na
azbestové desky a rozhodneme se likvidaci zvládnout sami, opatříme si nezbytné
ochranné pomůcky, abychom zabránili
možnému vdechnutí vláken a úniku vláken
do ovzduší. Odstraněný azbest ihned zabalíme měkké plastové fólie a odvezeme do
sběrného dvora. Stejně zacházíme i s dalšími odpady obsahujícími azbest.
zdroj: www.trideniodpadu.cz

inzerce

AKCE:

Zapůjčení pivního setu
za 150 Kč na celý víkend

Půjčíme vám
• Stany
• Pivní sety
• Židle a další nábytek
• Pípu
• Výrobník popkornu
• Grill i s kuchařem
• Trampolíny
• A mnoho dalšího...

Zajistíme kompletní servis
a organizaci celé akce. Svatby,
narozeniny, ﬁremní večírky,
konference, koncerty….
Vyberte si v naší půjčovně nebo
nás kontaktujte pro nacenění
kompletní realizace akce.

MÁTE AKCI?
MY MÁME
AKCI CELÝ
ROK!

„Máte akci? Je toho moc?
Nechte organizaci na nás.“

www.mameakci.cz
e-mail: info@mameakci.cz
tel.: 773 769 997
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**Omezená
Platí na řádné nabídka.
ceny pokojů, Platí
Funimation:
07.06.-27.06.15,
12.09.-03.10.15;
na standardní
cenu
za pokoj.
225,€ 03.10-23.10.15,
26.10-01.11.15,
12.09.-03.10.15;
jsou09.–26.
již zahrnuty,
Sleva
již byla zohledněna.
PlatíCristallo:
13. 05.–02.
07. 2016slevy
& 10.
10. 2016.
hlídání dětí od 3 let, servis pro nejmenší do 3 let (za úplatu).

INFO & 4'<'48#%':
Tel. +43/(0)4734/319-801 iL -802 · res.funimation@falkensteiner.com
res.cristallo@falkensteiner.com
· katschberg.falkensteiner.com
reservations.katschberg@falkensteiner.com
FMTG Services GmbH, Columbusplatz 7-8, A-1100 Wien,
FN 304169 h, ATU64058147, FBÃÕ`: Wien, Ã`: Wien

6. ÎERVENCE 2016

DO 31. PROSINCE

VÍTÁME TAJEMNÁ
ČESKÉ HOSTY SVĚTLA
J ED EN D EN ZCEL A S PECIÁLNĚ
PRO NA Š E ČE S KÉ H OS T Y

POUKAZ

na nákupy v obchodě
Ametystový svět*

* platí pouze 6. Ïervence 2016 na jeden nákup.
Nevztahuje se nabzlatotepecké práce, knihy, regionální
výrobky, dárkové poukazy abAmetystovou kávu.
Nelze kombinovat s jinými akcemi.

Uvítací dárek: 1 talisman (poukaz štěstí)
ZDARMA > Kakao a makové koláčky (místní specialita)
ZDARMA > 1 kopeček ametystové zmrzliny
ZDARMA > 1 sáček krmení pro zvířátka z lesa zážitků
Prohlídky v českém jazyce
Dům drahokamů: 12.30, 14.30, 16.30 hod.
Prohlídkové štoly: 11.30, 13.30, 15.30 hod.

TA J EM S T VÍ
S VÍTÍCÍCH K AMENŮ

S P EC IÁ LN Í
V ÝS TAVA
2016
IN KOOPERATION MIT:

gefördert durch das Land Niederösterreich

Péče o hosty v českém jazyce
OtevĖeno dennÝ od 10.00 do 18.00 hod.

inzerce

Č E N D O VA VA Ř E Č K A

OSMOTICKÁ
VODA

Ve vodovodním řádu
České republiky protéká jedna
z nejkvalitnějších pitných vod na světě. Běžně

OSMOTICKÁ
VODA JE LEHKÁ
A LAHODNÁ

dostupná voda má však jeden nedostatek - není absolutně
čistá. V lidském těle proto nedokáže spustit zhruba čtvrtinu
biochemických reakcí, které přispívají k dobrému zdraví. Kohoutková voda zahání žízeň,
je třeba však počítat s tím, že dodává organizmu anorganické minerály, které je zanášejí.
Občas i „zpestří“ jídelníček o hormony, ředila, bělidla nebo dokonce těžké kovy.
V sedmdesátých letech minulého století
byl v USA zahájen výzkum zdokonalování
technologií úpravy vody s cílem dosáhnout
její absolutní čistoty. Na rozdíl od filtrování byla vyvíjena technologie čištění. Filtry
zachycují nečistoty, přes které prochází
i čistá voda na výstupu. Ve skutečnosti
je bohužel usazenými nečistotami voda
znovu kontaminovaná, časem se klasický
filtr ucpe a stává se nefunkčním. Nově
vyvinutá technologie, která se nazývá
rezervní osmóza, využívá osmotického
napětí na polopropustné membráně, přes
kterou projdou jen molekuly vody. Ty se
shromažďují a na výstupu vytéká nejčistější
voda dostupná na naší planetě. Díky rozšíření výroby klesly ceny čisticích soustav
na přijatelnou cenu. Nyní je mimo NASA,
amerického námořnictva a luxusních nemocničních zařízení mohou využívat také
běžné domácnosti.

že osmotická voda odvádí z těla minerály,
jejichž nedostatek ohrožuje životy uživatelů, jsou opodstatněné jen částečně. Osmotická voda odvádí z těla minerály, ale jen
ty, které se vyskytují v anorganické formě,
bez komunikačních schopností. Organické
formy minerálů zdravá tkáň nepustí. Pokud zařadíme do pitného režimu osmotickou vodu, měli bychom tělu dodávat
organické, tedy živé minerály. To znamená
jíst čerstvé ovoce a zeleninu, pokud možno
s vysokým obsahem živin a bez chemie.

Reverzní osmóza, někdy nazývaná jako hladová voda, má ovšem i mnoho odpůrců.
Technologie předběhla svou dobu a skeptici mají svým způsobem pravdu. Absolutně
čistá voda má neuvěřitelně silné čistící
schopnosti. Navazuje na sebe nečistoty,
minerály, usazeniny a soli. Argumenty,

• Vyplavuje anorganický vápník usazený v kostech. Ten nahradí organický - živý vápník, jehož zdrojem je
například mák nebo zelené potraviny.
Po půl roce užívání obnovuje pružnost kostí i u seniorů.
• Léčí osteoporózu, Achillovy šlachy

Osmotická voda se musí uchovávat
ve skle. Její samočistící schopnosti jsou
tak silné, že rozpouští i plasty. Výjimečně
se dá krátkodobě skladovat v PET lahvi.
Doporučená denní spotřeba jsou dva až tři
litry denně.

ÚČINKY OSMOTICKÉ VODY

• Odplavením vápníku z cév vymizí
příznaky sklerózy
• Odstraňuje a doslova rozpouští metastázy a rakovinné útvary
• Intenzívněji a dokonaleji regeneruje
tkáně, od chrupavky přes srdeční
svalstvo až po vlasy
• Zvýrazní chuť a vůni použitých surovin při jejich tepelném zpracování
• Při úpravě jídel z ovoce a zeleniny nejsou živiny degradovány chemií
• Odstraňuje kamencové usazeniny
• Dětský organismus není zatěžován
chemickými prostředky
• Zabraňuje tvorbě zubního kazu
• Předchází migrénám
• U lidí s nadváhou váže toxiny, které
jsou z těla vyplaveny spolu s vodou
na ně navázanou. Odstraňuje tuky
i vodnatost nejen u otylých lidí, ale
též u pacientů užívajících hormonální
přípravky a léky.
• Sportovcům po odplavení anorganických minerálů a jejich nahrazení
organickými nehrozí kolapsy, infarkty
a únava
Autor článku: Stanislav Skřička

Čtyřstupňová ﬁltrační jednotka s pomocným čerpadlem

Produkce: 80 GPD až 304 litrů za den
Napájecí voda: pitná voda dle ČSN - max. 1000 uS
(1300 TDS)
Automatické vypnutí čerpadla: při dosažení
nastaveného tlaku

Ochrana čerpadla: vypnutí při nedostatku vody na přívodu
Pomocné čerpadlo: 24 voltů napájené přes zdroj 220 voltů
Provozní tlak: 45–100 Psi (0,3–0,67 Mpa)
Rozměry (D-V-H) cm: 37X45X20-systém

více informací a možnost objednání zde: ing.zilvar@seznam.cz nebo osmozy@seznam.cz

RODINK A R ADÍ

VIDĚT A BÝT VIDĚN
je základní pravidlo bezpečnosti na silnicích.
Za snížené viditelnosti a v noci platí dvojnásob.

S blížícím se létem přibývá i počet cyklistů, kteří na svých vyjížďkách využívají
lesní a polní cesty. Prodlužuje se den
a mnozí cyklisté mohou vyjet na krátký výlet v pracovní dny až v pozdních odpoledních hodinách. Vracejí se mnohdy za šera
a pro rychlejší návrat domů více využívají
klasické frekventované komunikace. Toto
období je velice nebezpečné a často se stává, že ostatní účastníci silničního provozu
cyklisty přehlédnou. A to nejen kvůli úzké
siluetě, kterou cyklista z pohledu řidiče
vytváří. Dalším důvodem je snížená viditelnost a v některých případech i hazardní

odrazka bílé barvy, odrazky ve výpletu kol oranžové barvy a odrazky
oranžové barvy v pedálech.
5. Oblečení doplníme o reflexní pásky,
nášivky, nažehlováky a samolepky.
6. Při změně směru jízdy, obzvláště při
odbočování vlevo, včas dáme znamení paží a ujistíme se, že náš úmysl
ostatní zaregistrovali.
7. Přilba nejenže slouží k ochraně hlavy, ale zároveň poskytuje prostor pro
umístění reflexní samolepky, která je
výš než střechy aut, a je tedy viditelná
i z větší vzdálenosti.

Reﬂexní materiál je v noci
vidět na desetkrát větší
vzdálenost než modré
oblečení.
chování samotných cyklistů. Připomeňme si tedy několik pravidel při jízdě za
snížené viditelnosti.
1. Nepodléháme dojmu, že když já
vidím, ostatní mě také musí vidět.
2. Návrat plánujeme dřív, než se začne
stmívat.
3. Vpředu i vzadu musíme mít dokonalé
osvětlení a blikačky bílé a červené
barvy.
4. Kolo vybavíme reflexními prvky zadní odrazka červené barvy, přední
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Správně rozlišujeme a vhodně používáme i dva základní materiály, které nám
mohou zachránit život:
Fluorescenční materiály – zvyšují viditelnost za denního světla a za soumraku,
ve tmě však svou funkci ztrácejí. Nejčastěji používanými barvami jsou jasně
žlutá, zelená a oranžová. To je hlavní
důvod, proč výstražné vesty, které patří
k povinné výbavě automobilistů, jsou
v těchto barvách. Taková vesta se může
stát i doplňkem cyklistické výbavy.

www.rodinnepasy.cz

Reflexní materiály – odrážejí světlo
v úzkém kuželu zpět ke zdroji, a to až
na vzdálenost kolem 200 metrů. Výrazně
zvyšují viditelnost za tmy a za snížené
viditelnosti.
Několik příkladů různé viditelnosti
barevných oděvů a reflexních prvků:
typ oblečení

viditelnost

modré

18 m

červené

24 m

žluté

37 m

bílé

55 m

reflexní materiály

200 m

Reflexní materiál je v noci vidět na desetkrát větší vzdálenost než modré oblečení.
Při rychlosti 75 km/h potřebuje řidič
nejméně 1,5 sekundy (31 m) na to, aby
odpovídajícím způsobem zareagoval.
Veškerá opatření pro zvýšení viditelnosti
chodců a cyklistů jsou cenově dostupná
a vždy zvýší šanci na přežití kolizních
situací.
Zdroj: Cyklo Klub Kučera Znojmo a BESIP

RODINK A P ODP ORUJE

DOTACE
Z OBLASTI
RODINNÉ
POLITIKY
Jihomoravský kraj vyhlásil v lednu 2016 čtyři dotační programy z oblasti rodinné politiky na podporu prorodinných aktivit. Jedná se posílení činnosti nejen nestátních
neziskových organizací, ale i obcí. Mimo již tradičně dotované prorodinné aktivity (jako např. činnost rodinných
a mateřských center, rozvoj family pointů, fungování
dětských skupin, budování dětských hřišť) jsou v letošním roce nově v popředí zájmu i aktivity neformálně
pečujících osob o člena rodiny se zdravotním postižením
či seniora v jeho domácím prostředí.
Více informací k dotačním programům zde:
dotace.kr-jihomoravsky.cz
V rámci dotačního programu Podpora služeb pro rodiny
poskytovaných nestátními neziskovými organizacemi pro
rok 2016 bylo přijato 149 žádostí v celkovém finančním
objemu 6,8 milionů korun. Alokace činí 3 miliony korun.
V rámci dotačního programu Podpora rodinné politiky
na úrovni obcí pro rok 2016 bylo přijato 55 žádostí v celkovém finančním objemu 2,2 miliony korun. Alokace činí
1 milion korun.
V rámci Dotačního programu na podporu pečujících
osob pro rok 2016 bylo přijato 17 žádostí v celkovém
finančním objemu 1,6 milionu korun. Alokace činí
1 milion korun.

PROJEKT
SOUSEDÉ
„Já umím to
a ty zas tohle.“
PLUS
Jihomoravský kraj podporuje projekt Sousedé plus,
který vychází z rakouského projektu Zeitbank 55+ a do
České republiky ho implementovala organizace Mezigenerační a dobrovolnické centrum TOTEM.
SOUSEDÉ plus je dobrovolnický projekt, který podporuje vzájemnou sousedskou výpomoc a sounáležitost. Jeho hlavním cílem je zkvalitnění života ve stáří
a prodloužení doby, po kterou mohou senioři zůstat
ve svém přirozeném prostředí. Členové klubů a spolků
SOUSEDÉ plus, a nejedná se výhradně jen o seniory –
projekt je mezigenerační, si navzájem pomáhají a podporují se. Každý něco umí a naopak, každý někdy něco
potřebuje. A jak to funguje? Minimálně tři lidé založí
spolek, klub, skupinu, která nemusí být výhradně seniorská. Je možné i mezigenerační propojení. Každý člen
za sebe navrhne činnost, kde může někomu nabídnout
pomocnou ruku, a pojmenuje oblast, ve které pomoc
sám potřebuje (vaření, pečení, zahrádka, venčení psa,
pomoc s technikou v domácnosti, drobné opravy). Platidlem je 1 hodina. Tyto hodiny se vyměňují uvnitř klubu či spolku mezi členy, ale lze je věnovat i lidem mimo
spolek, kteří pomoc potřebují. Mimo tuto výměnu se
klub či spolek pravidelně schází a podniká různé akce.
Případní zájemci se mohou obracet na koordinátora
projektu, který poskytne veškeré informace a podporu
potřebnou pro založení a fungování klubu nebo spolku. Koordinátorem projektu pro Jihomoravský kraj je
Národní centrum pro rodinu www.rodiny.cz
Více informací: www.sousede-plus.cz

www.rodinnepasy.cz
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Rakouští
poskytovatelé
Přinášíme seznam poskytovatelů, kteří se nově zapojili do projektu Rodinné
pasy. Vzhledem k rychlému rozvoji slevové sítě vám doporučujeme sledovat
databázi poskytovatelů, která je umístěna na www.rodinnepasy.cz.

Tourismusverband
Pyhrn-Priel

Kittenbergské zážitkové
zahrady

Sluneční brána - zážitek

4580 Windischgarsten
Tel.: +43 75 62/52 66-99, Fax: DW 10
www.pyhrn-priel-card.at
info@pyhrn-priel.net
„Více léta“ se sezónní kartou Phyrn-Priel (14. 5.–16. 10. 2016)!
Užívejte si volný vstup na veškeré lanovky (v provozních časech),
do muzeí, bazénů a četných cílů výletů v dovolenkové oblasti
Pyhrn-Priel tak často, jak Vám to osobní kalendář termínů dovolí.
Ostatně: od jednoho přenocování v jednom ze 180 partnerských
provozů je karta po celou délku pobytu zdarma!

Sezónní karta Pyhrn-Priel za 60 €
pro dospělé a všechny zapsané děti
(1. 1. 2001–1. 1. 2010) dostanou sezónní
kartu Pyhrn-Priel zdarma (místo 37 €).

Renesanční zámek
Rosenburg

Laabergstraße 15
3553 Schiltern
Tel.: +43 27 34/82 28-0
www.kittenberger.at
office@kittenberger.at
Život v zahradě pro celou rodinu. Dobrodružná hra
a zábava. Zahrada se zvířecím statkem, pyramida ze
slámy, rodinná a adrenalinová skluzavka a jízda na vorech.
Kvetoucí zážitky, mnoho zahradních nápadů a inspirace
ve více, než 40 tematických zahradách. Pestrý program
představení, zahradní restaurace s dobrotami pro děti
a mnoho dalšího! Otevřeno: denně od poloviny března do
4. adventní neděle.

30 % sleva pro dětské karty.

Sprögnitz 10, 3910 Zwettl
Tel.: +43 28 75/72 56 100
erlebnis@sonnentor.at
www.sonnentor.com/erlebnis
Prožijte svůj volný čas úplně v Bio! Čekají na Vás: prohlídky
na novém bio statku Frei-Hof, permakulturní zážitková
zahrada, Bio-hostinec Leibspeis‘ s čajovým salónem Tee-Zeit,
s výtečnou kavárnou a s obchodem s výrobky ze statku
SONNENTOR, bio čtverácká zahrada a mnoho dalšího!
Otevřeno celoročně od pondělí do pátku, v květnu a v říjnu
také v o sobotách, nedělích a svátcích.

20 % sleva pro celou rodinu na průvodce
statkem SONNENTOR.

Amethyst Welt Maissau

Zážitkový park Rosenburg

3573 Rosenburg 1
Tel.: +43 29 82/29 11
Informace a podrobnosti na:
www.rosenburg.at, schloss@rosenburg.at
Užijte si prohlídku zámku, předvádění dravých ptáků (ve
dnech, kdy je otevřeno v 11.00 a 15.00 hodin), sokolnictví na
koni (vždy 1. víkend v měsíci a o svátcích), zahrady a poutavá
představení, jako např. středověké historické hradní slavnosti.
Otevřeno: 1. 4.–30. 10. 2016, středa až neděle a svátky:
10.00–17.00 hodin.

3573 Rosenburg 1
Tel.: +43 664/39 18 319
www.erlebnisparkrosenburg.at
info@erlebnisparkrosenburg.at
Radost z lezení pro celou rodinu v lezeckém parku s létající
liškou, lukostřelba s terči ve 3D, Slack-Lines, místa na
grilování.

10 % sleva
z cen
vstupného.

RODINKA 2/2016

Prožijte perfektní výletní den s rodinou: objevte největší
obnaženou žílu ametystů na světě, osahejte si nejkrásnější
drahé kameny a meteority v lapidáriu drahých kamenů
a dobrodružné rýžování ametystů na největším nalezišti!
Nové zvláštní výstavy 2016: „Secret Lights - tajemství
svítících kamenů“

Rodinná vstupenka: 2 dospělí za plné
vstupné + 2 děti zdarma!

10 % sleva ze vstupného.
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Horner Str. 36, 3712 Maissau
Tel.: +43 29 58/84 8 40, Fax: DW 40
www.amethystwelt.at

www.rodinnepasy.cz
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Noví
poskytovatelé
od 15. 2. 2016 do 8. 4. 2016

Přinášíme seznam poskytovatelů, kteří se nově zapojili do projektu Rodinné
pasy. Vzhledem k rychlému rozvoji slevové sítě vám doporučujeme sledovat
databázi poskytovatelů, která je umístěna na www.rodinnepasy.cz.

Dům, bydlení, vybavení
domácností a zahrady

Zoo Brno

Volný čas a hobby
Mateřské centrum Radost, o.s.

GUAa
bezchlórová dezinfekční
a bazénová chemie
U Leskavy 29
625 00 Brno
tel.: 607 041 234
info@GUAa.cz
www.GUAa.cz
15 % na veškeré zboží (mimo akční slevy)
100 % na dopravu při objednávce nad 1 000 Kč
včetně DPH
Při objednávce na e-shopu www.GUAa.cz
zadejte pro uplatnění slevy slevový kód: rpasy

U Zoologické zahrady 46, 635 00 Brno
tel.: 546 432 311
zoo@zoobrno.cz, www.zoobrno.cz
10 % na vstup

Ostatní

Tyršova 29, 682 01 Vyškov
tel.: 773 150 062
info@mcradost.cz
www.mcradost.cz

Zdravotnictví
Eyes Optik

10 % na vstupy na programy MC Radost

Hopíkova prodejna
www.hrackyhopik.cz
Pobočky:
• Halasovo nám. 918/6b, 638 00 Brno,
tel.: 545 215 096, 118@hrackyhopik.cz
• Bednaříkova 2883/1b, 628 00 Brno,
tel.: 539 013 029, 111@hrackyhopik.cz
• Libušina třída 577/17, 623 00 Brno,
tel.: 547 211 936, 116@hrackyhopik.cz
• Pálavské nám. 4387/14, 628 00 Brno,
tel.: 544 210 732, 114@hrackyhopik.cz
• Vážného 1498/21, 621 00 Brno,
tel.: 549 271 531, 112@hrackyhopik.cz
10 % na sortiment kamenného obchodu

Sport
TO ACTIVITY
Nové Sady 988/2, 602 00 Brno
tel.: 604 688 544
toactivity@gmail.com
www.toactivity.cz
10 %

Ubytování, stravování
a cestování

Merlin´s Kinderwelt

Chvalovice-Hatě 183, 669 02 Znojmo
tel.: 515 206 301
kinderwelt@excaliburcity.com
www.merlinskinderwelt.com
50 % na hrací žetony-tokeny. Při nákupu 5 ks
na infopointu v Merlin´s Kinderwelt 5 tokenů
zdarma.

www.eyes-optik.cz
Pobočky:
• Dornych 420/2a, 602 00 Brno,
tel.: 604 703 382, 542 211 134,
brno@eyes-optik.cz
• Sovětská 912, 685 01 Bučovice,
tel.: 542 211 134, 604 703 382,
bucovice@eyes-optik.cz
• Malinovského 551, 684 01 Slavkov u Brna,
tel.: 544 211 579, slavkov@eyes-optik.cz
• Puškinova 409/63, 682 01 Vyškov,
tel.: 517 342 697, vyskov@eyes-optik.cz
10 % na brýlové obruby

Lékárna Angis

Rehabilitační centrum
s krytým bazénem

J. Wolkera 495/3, 682 01 Vyškov
tel.: 517 446 012
lekarna@angis.cz
www.lekarnavyskov.cz

Nádražní 438
671 67 Hrušovany nad Jevišovkou
tel.: 720 513 151
bazen@hrusovany.cz
www.bazen.hrusovany.cz

100 % na dárek při nákupu nad 400 Kč
8 % na volný prodej

10 % na jednorázový hodinový vstup do bazénu
a rezervace bazénu

Apartments Sedlák

Zámek Slavkov - Austerlitz

Psychoterapeutická
a psychologická praxe Mgr. Yvonne Holčáková

Horní Palava 21, 678 01 Blansko
tel.: 602 569 600
sedlak@sedlak.info
www.sedlak.info

Palackého nám. 1, 684 01 Slavkov u Brna
tel.: 544 227 548
info@zamekslavkov.cz
www.zamek-slavkov.cz

Mrkosova 35, 615 00 Brno
tel.: 733 322 421
holcakova@psychoterapieporadna.cz
www.psychoterapieporadna.cz

10 % na pronájem apartmánů od 3 nocí výše

10 % na veškeré pravidelné prohlídkové okruhy

8 % na psychologické konzultace

www.rodinnepasy.cz
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