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s dětmi v brně
ČASOPIS JE K DOSTÁNÍ
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Originální autorské kalendáře

Žijte už jen krásné časy!
Dárky, kterým se lepí na paty radost.

Nejlepší rodinný plánovač široko daleko. Je praktický a originální. Vychází od roku 2007.

Snadno a vkusně naplánujte čas své rodiny
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S ilustracemi Andrey Tachezy
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Praktický plánovač, se kterým zkrotíte chaos jedna dvě.
Každodennost u Vás doma zpestří linoryty Petry Cífkové,
praktické plánování, a také zábavná rodinná hra uvnitř. Prožijte
rok 2020 v poklidu na místech, která se můžou chlubit tím, že
(30 x 30 cm; na zavěšení)
jsou v Česku něčím NEJ.
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Rodinný plánovač

Čas někdy běží jak splašený kůň, ale zkrotit se dá - jen vše
šikovně naplánovat. S Rodinný plánovačem hravě sladíte
všechny kroužky, návštěvy i výlety. Pohodu doma pak zútulní
rozmarné ilustrace Andrey Tachezy.
(24 x 24 cm; na zavěšení)
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Poprosil mě včera hroch,
že by měl chuť na tvaroh.
Já mu na to: Jdi ty hrochu,
vem si, ale jenom trochu.

Poprosil mě kanárek,
že by měl chuť na párek.
Já mu na to: Propáníčka!
Leť si radši pro zrníčka!
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Kam pro kalendáře? K dobrým knihkupců
nebo na www.booktook.cz, www.hrackoteka.cz,
www.agatinsvet.cz, www.knizniklub.cz.
S RADOSTÍ A PEČLIVOSTÍ VYTIŠTĚNO V ČESKU.
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„Nejsi kapkou v oceánu. Jsi celým oceánem v kapce.“ (Rúmí)
V kalendáři najdete originální koláže Andrey Tachezy a dalších
23 nevšedních a inspirativních citátů. Vyzkoušejte... a váš stůl
už se po jiném kalendáři ani nepodívá.
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Rozhovor se Světlanou Witowskou

Měsíc říjen s sebou nese už zaběhnutý řád kroužků. Ať jste pro své
děti i sebe vybrali cokoli, doufám, že mezi vašimi kurzy a lekcemi
nechybí plavání. Za mě to možná ani není sport ani záliba. Podle
mě je pohyb ve vodě životní postoj! Miluji jej a provází mě celým
životem. Už na základní škole jsem své plavecké styly umně
trénovala v závodním klubu. Tam jsem se naučila správné technice
i nervozitě před závody. Když se mi pak v přeneseném
smyslu slova podařilo uplavat ostrému trenérovi, začala
jsem si plavání skutečně užívat.
V mládí jsem plavala, abych se v létě pěkně vešla do plavek,
a od té doby, co mám děti, plavu zásadně proto, abych
byla sama. Přilepím si brýle na obličej, skočím do vody
a teď to začne. Nikoho nevidím, nikoho neslyším, nikoho
neposlouchám. Razím si cestu dopředu pečlivými tempy,
hladina okolo tlumeně šumí, ostatní přítomní i bazénové lajny jsou
neostré. Nadechuji se, zadržuji dech, vydechuji. Propínám ruce,
krčím nohy. Otáčím se a měním styl. Lehám si na záda, voda mi
cáká přes nos a já se znakem dostávám na druhý konec bazénu,
zatímco detailně pozoruji dekor stropu haly bazénu, který mi
pomalu ubíhá. Voda všude kolem nejen klade při pohybu odpor
mým svalům a nadnáší mé tělo, ale hlavně odnáší vše zlé z mé
mysli.
Zatížená sportovní námahou začínají se mi v mozku vyplavovat
endorfiny, a tak zatímco mě při rychlém plavání pomalu začínají
bolet ramena a pálit hýždě, moje nálada je rázem v nejlepší
kondici. Najednou se těším na blízkou budoucnost, pomyslně
plánuji a chystám: co udělám, napíšu, komu řeknu. V pozitivním
módu si pro sebe hodnotím minulé; vykonané chyby se mi rázem
zdají konstruktivní, prožité křivdy malicherné. A když pak na konci
lezu po žebříku z bazénu unaveně ven, mám nejtěžší tělo na světě
a nejlehčí hlavu.
Čirou hladinu i mysl vám přeje Rosa Mitnik, blogerka
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Rozhovor se

Světlanou Witowskou
Je tváří České televize.
Světlana Witowská
moderuje od loňska hlavní
zpravodajskou relaci a také
Události, komentáře. Do
širokého povědomí se ale
zapsala ještě předtím, když
nekompromisně zpovídala
premiéra Babiše a pak na
začátku minulého roku
vedla debatu prezidentských
kandidátů. Mamince
synů Viktora, kterého
má s prvním manželem
Robertem Zárubou, a Filipa,
jehož otcem je bankéř
Petr Witowski, vyjde už za
pár dnů knižní rozhovor
s televizní legendou
Kamilou Moučkovou.
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Jak se absolventka Právnické fakulty Karlovy univerzity stane novinářkou?
Náhodou. Byla jsem v páťáku a měla kamarádku soudkyni, kterou odvolal tehdejší ministr spravedlnosti Novák. Z mého pohledu nespravedlivě. Chtěla jsem jí pomoct a napadlo mě, že bych o tom mohla napsat.
A shodou náhod tehdy v Mladé frontě hledali eléva na soudnictví. Přihlásila jsem se do konkursu, vzali mě a ještě na fakultě jsem začala na
poloviční úvazek psát. Práce se mi tak zalíbila, že jsem u ní zůstala.
Přes Mladou frontu a ČTK jste se dostala do České televize. Pak jste si
na pět let odskočila do Primy, abyste se před devíti lety vrátila. Veřejnoprávní parketa je vám nejbližší?
Určitě ano. Ono to veřejno-právno hodně souvisí s právem, spravedlností a vyvážeností. Vždycky jsem chtěla být na straně zákona, vydat
se cestou soudkyně, státní zástupkyně nebo vyšetřovatelky. Tomu jsem
přizpůsobovala i studium, vybírala jsem si předměty jako kriminologie,
soudní lékařství. Mířila jsem k trestnímu právu.
Ale nakonec jste novinářkou. Na začátku jste díky studiu měla odbornost, ale ono není jen tak postavit a napsat správně zprávu. To jste se
učila za pochodu?
Přesně tak a nejvíc jsem se naučila v České tiskové kanceláři. Je to agentura a musíte toho během dne napsat hodně. Navíc bez emocí, jen fakta,
holou zprávu. Ano, žádné novinářské základy jsem neměla, ale vždycky
mě bavila čeština, psát slohovky, takže ve mně asi něco bylo. Jenom to
bylo potřeba dlouho, dlouho kutat (smích).
Čtyři roky jste na zpravodajské ČT 24 vedla rozhovory v pořadu Interwiev 24. Teď už přes rok moderujete Události a zpravodajsko-analytický pořad Události, komentáře. Který formát je vám bližší?
Interwiev mě bavilo úplně nejvíc. Myslím si, že je to z novinářského
pohledu i nejzajímavější práce. Je tam velký prostor na jednoho hosta,
zatímco v Událostech, komentářích je hostů několik, až osm, devět. Sice
na hodinu, ale na každého, a často ve dvojici, máte maximálně deset,
patnáct minut. Zjistila jsem ale, že se úplně stejně intenzivně připravuju
na hosty v Událostech, komentářích, jako jsem se chystala na Interwiev.
Takže výdej energie je mnohonásobně větší.
Všeobecně se moderování hlavní zpravodajské relace v televizi bere
jako vrchol. Vnímáte to také tak?

Ne. Je pravda, že ten člověk je nejvíc vidět, je to tvář televize. Ale nemusí to být nutně vrchol novinářské práce, já to tak neberu. Třeba lidi
kolem mě říkají – vždyť novinářsky nejlepší je přece interwiev. Souhlasím s nimi. Pro mě byl vrchol Interwiev 24. Tam jsem měla pocit, že se
něčeho můžu dobrat.
Události, komentáře se vysílají od 22 hodin. Jak je pro vás, jako maminku v početné rodině, těžké se nastavit, že váš vrchol dne, kdy máte
podat nejlepší výkon, má přijít takhle pozdě?
Je to hrozně těžké a myslím, že se na to nedá nastavit. Musíte to přežít.
Kamarádi se mě ptají – co děláš celý den, když vysíláš až od deseti
večer? No od rána na to myslím, připravujeme témata, zveme hosty.
A nejhorší je vědomí, že všechno nastane až v deset večer. Je to náročné.
Dříve mi to nedocházelo, ale i pro hosty je to těžké. Někoho pozvete
a proč nechce přijít? Dnes chápu, v deset večer už lidi dělají jiné věci,
jdou do kina, mají třeba něco upito, mají své životy.
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rozhovor
jednou začali oba poslouchat a fungovat. Ale musíte udělat něco, co
nečekají.
Je to záležitost sebevědomí, zkušeností?
Spíš mám pocit, že jsem se ve studiu víc zabydlela. Ze začátku mi tam
nebylo moc příjemně – kamery, světla, živé vysílání. Teď už je to můj
prostor, který si ostatními nenechám krást.
Kteří hosté jsou nejhorší, nejnepříjemnější?
Nejtěžší soupeř je samozřejmě Andrej Babiš, to je speciální disciplína.
Na něj je i speciální příprava. Vždy je obtížná komunikace s poslanci
SPD, tím jak jsou nastavení zásadně proti České televizi, vždy přijde
nějaký útok. A nároční jsou komunisté.

Jak je pak těžké pro vás usnout? Určitě přemýšlíte, co bylo, přehráváte
si v hlavě rozhovory…
Do dvou mi to trvá, většinou až takhle pozdě usnu. A ráno v sedm vstávám s dětmi do školy (smích).
Díváte se zpětně na své pořady, rozebíráte si je sama pro sebe?
Spíš se učím tím, že se dívám na své kolegy. Ne že bych se dívala každý
den, ale i když v daném týdnu nepracuju, alespoň troje Události, komentáře sleduju. A říkám si, to je dobré, tohle bych udělala jinak.
Loni jste získala novinářskou cenu Karla Havlíčka Borovského – za
umění vést rozhovor „s nadhledem, důsledností a elegancí“. Myslím si,
že to na vás přesně sedí. Nerozčílíte se, s úsměvem, ale přitom nekompromisně se ptáte, klidně pětkrát, sedmkrát na to samé…
Snažím se zůstat nad věcí, i když pokaždé se mi to nepovede. Říkám si,
že diváci nejsou zvědaví na křiklouna, který tam bude sám za sebe řvát.
Musím se na to nachystat. Když vím, že přijde někdo náročný, mnohem
víc se soustředím. Ale mě baví interakce ve studiu. I to, že si připravíte
otázky, pak použijete dvě a ostatní musíte jet podle toho, co hosté říkají,
jak na sebe reagují. A snažím se k tomu přistupovat tak, že jsem tady
rozhodčí. Ne hráč, ale rozhodčí.
Jaké by mělo být správné vyznění vámi vedeného rozhovoru, abyste si
řekla – dobrá práce?
Aby si divák odnesl nějakou novou, jasnou informaci. A ne obecné plky
a vytáčky, což je umění našich politiků – neodpovídat na otázky. Zjistila
jsem, že někdy musím použít věci, které bych si dříve nedovolila. Nedávno jsem měla na rozhovor pány Zaorálka a Benešíka. Pan Zaorálek
asi podesáté neodpověděl na otázku a já povídám: „Pane Benešíku, asi
se budete muset zeptat vy, protože mě evidentně neposlouchá.“ A na-
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Hodně jste zaujala v roce 2017 rozhovorem s premiérem Babišem
o nahrávkách jeho rozhovorů s novinářem z Mladé fronty a na začátku roku 2018 moderováním debaty prezidentských kandidátů Zemana
a Drahoše. Po ní se vlastně mluvilo více o vás než o tom, co zaznělo…
To na tom bylo strašné. Ale myslím si, že jsem udělala lepší rozhovory.
Debatu sice vidělo nejvíc lidí, ale bylo to hodně svázané, nebyla jsem to
úplně já. Dolehl na mě tlak, všechny možné myšlenky. Do dneška jsem
se na to nebyla schopná podívat. Jednou jsem chtěla a úplně se mi vrátil
pocit toho, jak mi bylo blbě. A řekla jsem si, že to vlastně nechci prožít
znova. Možná až mi bude šedesát (smích).
Máte syny Viktora (19 let) a Filipa (8 let), k tomu váš druhý muž
přišel do vašeho manželství se třemi syny. Jaké to je být jedinou ženou
v ryze mužské domácnosti?

rozhovor
Pořídili jsme si psa, fenu, abych nebyla úplně sama. No a jinak je to
pořád sklápění prkýnek a umývání záchodu (smích). Musím říct, že
jsem potom občas tak ráda jenom s ženskými, protože kluci pořád v něčem soupeří, pořád nějaká soutěž. Příšerné. A strašně jedí, takže musím
myslet na to, že v lednici pořád musí něco být. Naštěstí ti větší už jsou
velcí a dokážou se o sebe postarat sami. Ale musí mít nakoupeno. Když
si uvaří, je kuchyň jak po výbuchu – ale to mi nevadí, ráda uklidím,
hlavně že jsou samostatní.
Půjde některý ze synů ve vašich stopách, tedy práva nebo žurnalistiky?
Viktor chce být novinář. Dostal se teď na žurnalistiku i na práva, která
si vybral. Myslím si, že dobře udělal. Říkala jsem mu, že s právnickou
fakultou bude mít více možností. Nemusí hned psát, může dělat mnoho
věcí – třeba nakonec i toho novináře. A mít výhodu, jakou jsem měla já
díky specializaci.
A mladší Filip?
Chce hrát fotbal. V Juventusu (smích). Nebo Barceloně. Jinak říká, že
bude kameraman nebo bankéř. Uvidíme.
Za pár dnů vyjde vaše kniha o Kamile Moučkové, moderátorce Československé televize, která do poslední chvíle vysílala o okupaci země
především sovětskou armádou v srpnu 1968, signatářce Charty 77. Jak
k tomu došlo?
Loni 21. srpna měla Kamila přijít jako host do Událostí, komentářů. Už
předtím se se mnou chtěla sejít a říct mi, co chce říct, a zeptat se, jestli
může. Protože byla docela ostrá. Tehdy byla po úraze v nemocnici Na
Malvazinkách, já tam přišla, zaťukala na dveře jejího pokoje, ozvalo se
dále a vešla jsem. A ona tam s trikem nahoru, nahá, zrovna se převlé-

kala. A na mě: „Já vás tak ráda poznávám.“ Takhle to začalo. Přišla do
studia, já jsem za ní začala chodit a vzniklo mezi námi přátelství. Pak
přišel Honza Pergler z nakladatelství Zeď, že se mnou chce udělat knižní rozhovor. Já na to, že se zbláznil, mně je šestačtyřicet, nepotřebuju
psát paměti, koho by to zajímalo. Ale mohla bych ho napsat sama a napadla mě právě Kamila.
Jaký váš knižní rozhovor s Kamilou Moučkovou bude?
Je to takové hodně dlouhé interwiev. Kamile je jedenadevadesát let,
a když jsem se připravovala, říkala jsem si, že ona zažila všechny
naše prezidenty. Režimy, které tady byly. V jejím životě se událo tolik
zásadních změn. Až v pětašedesáti letech začala žít v demokracii.
Sedávaly jsme spolu několik měsíců několik hodin denně a je pro mě
hrozně zajímavé, jak je optimistická. Vůbec ne zahořklá, nikomu nic
nevyčítá, že musela dvacet let lepit pytlíky, protože jí komunisti zakázali dělat její práci.
V čem bude vaše kniha jiná ve srovnání se dvěma, které o této statečné
ženě už vyšly?
V tom, že jsem ji napsala já (smích). A potkaly se dvě ženy, které mají
nejen společnou profesi. Máme stejnou lásku k televizi. Je mezi námi
sice pětačtyřicetiletý věkový rozdíl, ale jsme si blízké. Přijde mi, že
Kamila má mozek mladší než kdokoli v mém věku. A neuvěřitelné je,
kolik si toho pamatuje. Byla s ní velká legrace. Třeba říkala: „Když jsem
podepsala Chartu, volali jsme si s Havlem a Dientsbierem. To nebyly
mobily, viď?“ Já na to: „Ne, to nebyly, Kamilo, museli jste si opravdu
volat klasickým telefonem.“
Text: Filip Šedivý

KNIHA SVĚTLANY WITOWSKÉ
KAMILA MOUČKOVÁ: JEŠTĚ MÁM CO ŘÍCT

Světlana Witowská vydává koncem října knihu Hlavou proti zdi, která je jejím rozhovorem
s Kamilou Moučkovou, legendární rozhlasovou a televizní hlasatelkou, která letos oslavila
jednadevadesát let. Jaké to bylo, když Kamila vychovávala tři děti, starala se o manžela a současně
si budovala kariéru první televizní hlasatelky v Evropě? Jaké pocity zažívala, když ji v roce 1968
poznávali cizi lidé na ulici a po srpnu její kamarádi raději přešli na druhý chodník, aby se s ní
nemuseli zdravit? To už byla v nemilosti úřadů, dokonce kvůli ní vydali nařízení vlády, že nesmí na
obrazovku. Dvacet let pak nesměla ani umývat schody. Jaká byla její dvě manželství a dlouholetý
vztah s hercem Jiřím Zahajským. A jak prožívala rozchody se svými muži, včetně názorového
rozchodu se svým otcem, komunistickým představitelem Vilémem Novým, který neslavně proslul
negativním komentářem Jana Palacha v lednu 1969. Povídání s dámou, která pro ostré slovo
nechodí daleko, je portrétem hned dvou silných žen: zpovídané, ale i tazatelky, které zjišťují, že
mají přes velký věkový rozdíl mnoho společného: lásku k televizi, ale třeba i to, že jako mámy
nerady chodily s dětmi na písek…
www.facebook.com/knihyzed/
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říjen
ÚTERÝ 1. 10.

Týden otevřených dveří v Klubu maminek (do 4.10)
Všechny kroužky bez přihlašování a zdarma. To je týden otevřených
dveří v salesiánském Klubu maminek v Žabovřeskách: Pohybové,
výtvarné, hudební nebo jazykové aktivity pro předškolní děti
s rodiči. Stačí přijít včas na začátek kroužku a vzít si s sebou
přezůvky.
Salesiánské středisko mládeže; Foerstrova 2, Brno; www.brno.sdb.cz

Čtení pro nejmenší
Co se stane, když se narodí přerostlý skřítek? Jaká zažije
dobrodružství? Přijďte si poslechnout pohádku Lenky Žaliové, která
ji i sama přečte. Doprovodný program k výstavě v rámci projektu
Jižní Morava čte 2019.
Knihovna Bohunice; Lány 3; www.kjm.cz; 16.30

Okouzlení Afrikou (do 30. 1. 2020)
Zveme rodiče s dětmi na výstavu Okouzlení Afrikou. Jak Afrika
ovlivňovala tvorbu českých umělců? Jak se tvůrcům podařilo
zachytit kouzla afrických míst? Jak vypadají domorodé masky? Vše
si můžete prohlédnout na této unikátní výstavě.
Pavilon Anthropos; Pisárecká 5, Brno; www.mzm.cz

Haló – vyzkoušej různé způsoby, jak doručit
zprávu – hravá výstava (do 31. 10.)
Pro velký úspěch prodlouženo do konce října. Prožijte
dobrodružství komunikace na menší i větší vzdálenosti. Naučte
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se šifrovat zprávy, odposlouchávat cizí rozhovory nebo se
dorozumívat pomocí akustických zrcadel či vlajkových kódů.
VIDA! science centrum, Křížkovského 12, Brno; www.vida.cz

Mezinárodní den seniorů
U příležitosti Mezinárodního dne seniorů připravila brněnská zoo
na tento den vstupné pro seniory za 10,– Kč, jízdu vláčkem zdarma
a speciální komentované krmení. Vstup za Kč 10,– se týká seniorů
nad 60 let nebo po předložení dokladu (seniorská jízdenka MHD).
Zoo Brno; U Zoologické zahrady 46, Brno; www.zoobrno.cz; 9.00

Stálé expozice Moravského zemského muzea
Moravské zemské muzeum nabízí pestrou škálu zajímavých stálých
expozic. V Biskupském dvoře můžete navštívit expozici Fauna
Moravy a Akvária sladkovodních ryb, či atraktivní svět genetiky
- Mendelianum. V Dietrichsteinském paláci se můžete seznámit
s celým vývojem Země a s vývojem osidlování na území Moravy.
Pro starší děti a hravé rodiče je připravena šifrovací hra Morava ve
20. století od společnosti Cryptomania. Pavilon Anthropos přiblíží
nejen aktuální poznatky z výzkumů archeologie, antropologie,
genetiky apod. Návštěvníci se mohou těšit na oblíbenou
rekonstrukci mamuta. Památník Leoše Janáčka nabízí náhled do
života a děl skladatele.
Biskupský dvůr; Muzejní 1, Brno; www.mzm.cz
Dietrichsteinský palác; Zelný trh 8, Brno; www.mzm.cz
Pavilon Anthropos; Pisárecká 5, Brno; www.mzm.cz
Památník Leoše Janáčka; Smetanova 14, Brno; www.mzm.cz

kalendárium
Architektura pro děti (každé úterý nebo středu)

Odpolední kurzy: cvičení pro předškoláky

Architektura pro děti je nový typ výtvarného kroužku, který
probíhá každý týden. Ještě stále se k nám můžete přidat. Cílem
není vychovat nové architekty, ale dát dětem hravou formou
vědět o tom, jak důležité je prostředí, ve kterém žijeme. Formou
her, tvoření a dalších aktivit se budeme věnovat rozličným
tématům architektonickým, technickým, ale i sociologickým
a psychologickým. Hlavním cílem je rozvíjet kreativitu a schopnost
vlastního úsudku a myšlení.
Kotlářská 5, Brno; každá středa 16.00-18.00
Hlavní 28, Moravany u Brna; každé úterý 16.30-18.00;
www.artschool.cz

(3-5/5-7 let) (každou další středu)

FOGLAR + RŠ = 100 (do 27. 10.)
Putovní výstava Pocta Rychlým šípům „doputovala“ do Brna právě
v termínu festivalu Moravský podzim – připomíná 80 let od vydání
prvního komiksu o Rychlých šípech a 20. výročí úmrtí Jaroslava
Foglara. V rámci výstavy proběhne malá dobrodružná hra pro
děti o ceny. Ve spolupráci s Knihovnou Jiřího Mahena, Skautskou
nadací Jaroslava Foglara a Sdružením přátel Jaroslava Foglara.
Knihovna Jiřího Mahena; Kobližná 4, Brno;
www.moravskypodzim.cz

STŘEDA 2. 10.

Středeční dopoledne pro předškoláky (každou

Kurzy jsou zaměřeny na rozvoj obratnosti, rozvoj pohybových,
rozumových i sociálních dovedností. Cvičení probíhá formou
pohybové hry a výchovy. Metodika kurzů umožňuje dětem
všestranně se rozvíjet, zlepšovat si svoji obratnost, koordinaci
pohybů a celkovou zdatnost. K dispozici je spousta zajímavých
pomůcek, nářadí a náčiní. Předškoláci cvičí bez dopomoci rodičů.
ZŠ Husova 17, Brno; http://www.klmstudio.cz/; 16.00 a 17.00

1.–7. ŘÍJNA DEN ARCHITEKTURY

DEVÁTÝ ROČNÍK FESTIVALU DEN ARCHITEKTURY
MYSLÍ V RÁMCI SVÉHO BOHATÉHO PROGRAMU
I NA TY NEJMENŠÍ.

V Brně se děti mohou stát na pár hodin architekty na workshopu
s názvem Cesta do stavebního pravěku. Dílna je pro děti ve věku
5 - 12 let s rodiči. Na to, jak je důležité prostředí, ve kterém žijeme,
poukáže druhý brněnský workshop, jehož hlavním cílem bude
rozvíjet u dětí kreativitu a schopnost vlastního úsudku a myšlení.
Formou her, tvoření a dalších aktivit se budeme věnovat na půdě
Fakulty architektury VUT rozličným tématům architektonickým,
technickým, ale i sociologickým nebo psychologickým.
www.denarchitektury.cz

středu)
Milé maminky, babičky, tetičky, milí tátové, dědečkové, strýcové,
opět u nás můžete strávit příjemné středeční dopoledne pro
předškoláky a předškolačky, a to každou středu až do konce
května 2020. V toto středeční dopoledne máme otevřeno od 9:30
do 11:00 speciálně pro děti předškolního věku a jejich doprovod.
Cena vstupného je stejná pro dítě i dospělého - tedy 90 Kč. Na
tento zvýhodněný vstup již není možné uplatnit žádnou slevu ani
kupon. Děti do 2 let mají u nás vstup zdarma. Upozorňujeme, že
v hale bývají přítomny také dětské kolektivy z mateřských škol
nebo rodiče s dětmi z mateřských center. Tato středeční akce je
automaticky zrušena v den státních svátků a prázdnin (nejen
celostátních) z toho důvodu, že je v těchto dnech hala vždy
otevřena pro širokou veřejnost na celý den, tedy od 10:00 do 19:00
hod., vstupné víkendové.
Zábavní park Bongo; Pražákova 51, Brno; www.bongobrno.cz
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Dětská skupina v barvách (každou středu)
Barevné pololetí pro děti od 6 do 12 let. Cílem barevných setkání je
rozvoj kreativity a vlastní sebehodnoty dítěte. Malba - kresba je pro
děti jedním z komunikačních prostředků, na který během celého
pololetí bereme zřetel. Všechna setkání jsou v duchu artefiletickém,
tedy vedení láskou k umění. Děti si osvojí základy kresby a malby
a vyzkouší si většinu výtvarných technik přímo v ateliéru.
Ateliér ArteSvět; Lidická 28, Brno; www.artesvet.cz, 15:30 – 17.00

Dopolední kurzy: cvičení pro rodiče s dětmi

zdravé mlsání z podzimní sklizně, nebo si můžou vyzkoušet
moštování jablek a tím si vyrobit zdravý jablečný džus. Čas akce je
15-18 hodin.
SEV Hlídka; Hlídka 4, Brno; www.sevhlidka.cz; 15.00

Kroužek Dramaťáček (každý pátek)
Nový kroužek na Botance pro děti od 8 let.
CVČ Botanka; Botanická 13, Brno; www.botanka.cz; 16.30

SOBOTA 5. 10.

(18-24/24-36 měs.) (každou další středu)

Světový den zvířat

Milí rodiče, prarodiče, tety…! Chcete aktivně trávit čas se svými
dětmi? Pomáhat jim objevovat a rozvíjet jejich pohybové,
rozumové a sociální schopnosti? Získat nové přátele, sdílet
a vyměňovat si své zkušenosti s péčí o stejně staré děti? Těšíme se
na vás v kurzech Pohybového studia KLM z.s. Přijďte se rozhýbat,
naučit se nová říkadla a písničky, užít si hry, zábavu a legraci. Čeká
na vás spousta zajímavých pomůcek, nářadí a náčiní.
MY FIT; třída Kapitána Jaroše 2032/7b, Brno; www.klmstudio.cz; 9.00
a 11.00

Světový den zvířat oslavíme v Zoo Brno 5. října. Pro děti i jejich
rodiče bude připravena zábavná naučná stezka po zoo.
Zoo Brno; U Zoologické zahrady 46, Brno; www.zoobrno.cz; 9.00

Seminář Sourozenecké vztahy
Seminář o tom, že vztahy mezi sourozenci nejsou vždy jednoduché
a že pořadí narození je důležité, pořádá LÍPA komunitní centrum.
Seminář povede skvělá lektorka a trojnásobná maminka
Mgr. Gabriela Vybíralová.
LÍPA komunitní centrum; Masarykova 20, Sokolnice; www.lipa-kc.cz;
19.00

PÁTEK 4. 10.

Divadlo pro nejmenší: „ O Koblížkovi“, „Hrnečku
vař!“
Loutkové divadlo V. Schildera zahraje dětem dvě známé pohádky
z naší kuchyně. Vstupenky Kč 60,– za osobu před začátkem.
Společenský sál; Bzenecká 23, Brno; www.domecekvinohradybrno.cz;
10.00

Podzimní slavnosti na Hlídce
Na začátku října, dne 4. 10. 2019, společně přivítáme podzim. Na
akci Podzimní slavnosti se můžou návštěvníci těšit na dílničky
z přírodního materiálu a podzimních plodů, venkovní aktivity,
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Hustý dílny– Víkendové labodílny pro rodiny
o hustotě (také 6., 12., 13., 26., 27. 10.)
45minutový program v Labodílně, přesné začátky se dozvíte na
pokladně, příplatek ke vstupnému do VIDA: 50 Kč/skupina (1–4
os., výrobní materiál na celou skupinu). Už jste někdy zabloudili
v hustém lese jako Jeníček a Mařenka? A co vlastně znamená, když
je něco „hustý”? Jak hustotu ovlivňuje cukr nebo sůl? A můžeme
díky změnám hustoty létat? Přijďte zjistit i další zajímavosti
o hustotě na naše víkendové dílny, kde si můžete namíchat svůj
vlastní „hustý koktejl”. Vhodné pro děti od 5 let.
VIDA! science centrum, Křížkovského 12, Brno; www.vida.cz

NEDĚLE 6. 10.

Tajemství letadla Bílý pták
Dílny se konají v Kabinetu múz. Zážitková hudebně-výtvarná dílna pro
děti volně inspirovaná skladbou Bohuslava Martinů Podivuhodný let.
V tvůrčí dílně se seznámíme s tajemným příběhem letadla Bílý pták,
rozezníme struny hudebních nástrojů kantele, budeme kreslit na papír
a promítat na plátno, nahrávat zvuky a vyprávět… Dílna je určena pro
skupinu 12 dětí od 6 do 18 let; délka 90 minut.
Kabinet MÚZ; Sukova 4, Brno; www.moravskypodzim.cz; 14:00–15:30,
16:00–17:30

Výlet do pravěku
Vydejte se s dětmi na výlet za dinosaury! Na akci k úspěšné výstavě
Cesty do pravěku aneb Ve stopách Zdeňka Buriana v Podhoráckém

kalendárium
muzeu si děti od 3 let vymodelují dinosaura podle vlastní fantazie
(od 14.30 do 15.30). Děti od 7 let si vyrobí sádrový odlitek podle
skutečných zkamenělin (od 15.30 do 17.00). Vstupné pro děti
i doprovod zdarma.
Podhorácké muzeum; Porta coeli 1001, Předklášteří;
www.muzeumbrnenska.cz

PONDĚLÍ 7. 10.

Šperkařský kroužek (každé pondělí)
Nový kroužek na Botance pro děti od 8 let.
CVČ Botanka; Botanická 13, Brno; www.botanka.cz; 16.00 – 17.30

ÚTERÝ 8. 10.

Hudební dílny v rámci výstavy Pocta Rychlým
šípům
V rámci výstavy Pocta Rychlým šípům proběhne několik hudebních
dílen pro školy i veřejnost pod vedením zkušených lektorek, které
pravidelně pracují s dětmi v rámci vzdělávacích aktivit Filharmonie
Brno v Besedním domě. Víte, kdo z Rychlých šípů hraje na kytaru?
A jaká je nejoblíbenější „Šípácká“ písnička? A co má folková hudba
společného s tou, které dnes říkáme klasická? V hudební dílně si
zahrajeme na rytmické a melodické bicí nástroje, vyzkoušíme si,
jak zní různé přírodní materiály, a zazpíváme si a doprovodíme
písně, které se pojí k denním táborovým rituálům. Dílna je určena
pro I. a II. stupeň základních škol a její obsah je vždy uzpůsoben
konkrétní věkové kategorii dětí. Doprovod hravých rodičů vítán.
Knihovna Jiřího Mahena; Kobližná 4, Brno; www.moravskypodzim.cz;
17.00 (pro děti od 6 let), 18.00 (pro děti od 9 let)

SOBOTA 12. 10.

Drakiáda

Zábavné odpoledne pro celou rodinu. Sejdeme se na kopci v areálu
bývalých vojenských kasáren a kromě tradiční drakiády a přehlídky
draků jsme si pro vás připravili další aktivity. Zavzpomínáme si
na časy pasáčků a v táboráku si opečeme brambory. Naučíme se
říkanky a zahrajeme si hry pasáčků ovcí, koz a hus. Čeká nás soutěž
dýňových dezertů. Pokud máte nějaký svůj oblíbený sladký či slaný
zákusek z dýně, přineste ho do soutěže. Všechny je ochutnáme,
zhodnotíme a o půl páté vyhlásíme vítěze, který se může těšit na
pěknou výhru. Dřevo na táborák, brambory i teplé nápoje zajistíme.
Areál bývalých vojenských kasáren; Polní, Sokolnice; www.lipa-kc.cz;
14.00

STŘEDA 16. 10.

A co děti? - workshop pro rodiče
Originální workshop o doprovázení dětí při výběru školy
a budoucího povolání vzhledem k proměně pracovního trhu.
Je určen především rodičům a vychovatelům, kteří si společně
s našimi kariérovými poradci vyzkouší praktické hry zaměřené
na seberozvoj a ujasnění životních cílů dítěte. Sami na sobě si
otestujete aktivity, které v rámci kariérového poradenství celoročně
nabízíme dětem a mládeži v salesiánském středisku. Workshop
povedou Mgr. David Němeček s Mgr. Radkou Těšíkovou a je pro
všechny účastníky zdarma.
Salesiánské středisko mládeže; Foerstrova 2, Brno; www.brno.sdb.cz;
18.00

ČTVRTEK 17. 10.

Poskytování první pomoci u dětí
Akce pořádaná Statutárním městem Brno se bude konat dne
17. října opět na Hlídce. Odborná přednáška proběhne v době od
10 do 12 hodin a nebudou chybět ani praktické ukázky jako pomoc
při vdechnutí cizího tělesa, resuscitace, zástava krvácení atd. Akce
bude probíhat pod vedením zkušených záchranářů. Zváni jsou
rodiče i s dětmi.
SEV Hlídka; Hlídka 4, Brno; www.sevhlidka.cz; 10.00

Pojďte s námi dělat časopis
Máte pro nás zajímavý tip na akci
do kalendária časopisu?
Znáte restauraci, kavárnu, hernu, kde je
Vám a Vašim dětem dobře?
Navštěvujete s dětmi kroužek, který
můžete doporučit?
Čtete blog, který by zajímal naše čtenáře?
Máte tip na dobré distribuční
místo pro náš časopis?
Sledujete nějaké inspirativní facebookové stránky?
Budeme rádi, když nám svoje tipy a nápady pošlete.

redakce@sdetmivbrne.cz
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kalendárium
PÁTEK 18. 10.

ÚTERÝ 22.10

Den stromů

O myšce, která se nebála

Pojďme si připomenout, jak důležité jsou pro naši planetu stromy
a lesy, a oslavit jejich blížící se mezinárodní svátek. Nebudou chybět
výtvarné dílničky, zábavný lesní kvíz, stromové hry pro děti. Akce
se bude konat 18. října v čase 9-12 a 15-18 hodin v areálu Střediska
ekologické výchovy Hlídka a v blízkém parku Špilberk.
SEV Hlídka; Hlídka 4, Brno; www.sevhlidka.cz; 9.00

Čtení pro nejmenší – pro děti od 2 do 6 let v doprovodu rodičů.
Knihovna Nový Lískovec; Oblá 75; www.kjm.cz; 16.00 SOBOTA

SOBOTA 19. 10.

Taneční sobota Malá mořská víla
Malá víla z podmořské říše se zamiluje do prince ze světa lidí. Aby
se mohla do světa lidí vydat, musí splnit úkoly od čarodějnice.
Pomůžeš jí splnit úkoly a setkat se s princem? Taneční sobota
je celodenní pohybový program pro děti na motivy oblíbených
pohádek. Pro děti od 4 do 10 let.
Skřivanova 12, Brno; www.tancovani-s-adelkou.cz; 10.00 – 16.00

26. 10.

Podzimní prázdniny v Bongu (do 30. 10.)
Ve těchto dnech - v čase podzimních prázdnin pro Brno - bude park
BONGO otevřen denně od 10 do 19 hodin. Pro prázdninové dny
platí víkendové vstupné.
Zábavní park Bongo; Pražákova 51, Brno; www.bongobrno.cz

Halloween v Zoo Brno
Tato sobota bude v brněnské zoologické zahradě oslavou podzimu.
Už posedmé je připraven Halloween v Zoo Brno. Za standardní
vstupné mají návštěvníci možnost užít si na Mniší hoře zábavný
podvečer, ochutnat dýňové speciality, tvořit v dílničkách a zajít si
na speciální komentovaná krmení.
Zoo Brno; U Zoologické zahrady 46, Brno; www.zoobrno.cz; 14.00

Víkend v mikrosvětě (do 20. 10.)

Podzimní prázdniny na hvězdárně a v planetáriu

Vypravte se s dětmi o víkendu 19. a 20. října do zábavního

(do 30. 10.)

vědeckého centra VIDA! u brněnského výstaviště a objevte

Podzimní prázdniny budou v digitáriu ve znamení záhadného
útesu Kaluoka’hina. Podaří se ho zachránit? A co odhalily na své
pouti nepilotované družice Voyager? Pestrobarevná pohádka i dech
beroucí putování vesmírem odhalí odpovědi nejen na tyto otázky.
Kouzelný útes Kaluoka’hina 2D (sál digitária) – 10:00, 14.00, 16.00
Příběh nekonečných poutníků: Voyager 3D (sál digitária) – 18:00
Hvězdárna a planetárium Brno; Kraví hora 2, Brno 616 00;
www.hvezdarna.cz

tajemství, která skrývá svět až milionkrát zvětšený. Užijte si
zajímavé workshopy, zábavné představení s pokusy, práci na
mikroskopech, výstavu i soutěže. Čeká vás druhý ročník akce Víkend
v mikrosvětě. Partnerem akce je Thermo Fisher Scientific, přední
světový výrobce elektronových mikroskopů.
VIDA! science centrum; Křížkovského 12, Brno;
www.vida.cz; 10.00 – 18.00

NEDĚLE 27. 10.

Galaktický dýňodlab
V sobotu 19. října si mohou zájemci přijít vydlabat svoji miss
dýni. Tři vítězné dýně budou odměněny volnou vstupenkou na
premiérová představení v sále digitária. Tak neváhejte a přijďte –
záleží jen na vaší zručnosti. Dýně máme připraveny pouze pro děti,
ale můžete si přinést vlastní zásoby.
Hvězdárna a planetárium Brno; Kraví hora 2, Brno 616 00;
www.hvezdarna.cz; 18.00
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VILA DĚTEM: Známe se?
V říjnu si děti zahrají originální hru, ve které objeví životní příběhy
historických osobností. Kromě napínavých osudů a nečekaných
vztahů poodhalí také zákulisí provozu textilních fabrik v Brně.
Program probíhá částečně v Galerii Celnice a částečně ve Vile LöwBeer v Brně. Začátky programu ve 14.30, 15.30 a 16. 30. Akce je
vhodná pro děti od 6 let.
Vila Löw-Beer v Brně; Drobného 22, Brno; www.vilalowbeer.cz

SOUTĚŽ O

Nejlepší rodinný plánovač široko daleko. Je praktický a originální. Vychází

od roku 2007.

Domácí rodinný kalendář 2020
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plánování a také zábavná hra uvnitř. Prožijte rok 2020 na místech, která se
můžou chlubit tím, že jsou v Česku něčím NEJ.
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A pátráte tam po knihách, které by vaše děti zaujaly? V každém čísle vám přinášíme ve spolupráci s Knihovnou Jiřího Mahena tři tipy
na knihy, které se určitě budou vašim dětem líbit.
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Jak pohlídat dědečka
Jean Reagan

Co když rodiče na celý
den odjedou a nechají
vám doma dědečka? No
samozřejmě, je potřeba ho
pohlídat. Ale jak se takový
dědeček hlídá? A jak jej
pořádně zabavit, aby se
nenudil?
Vtipná a roztomilá knížka, která bude bavit nejen
nejmenší čtenáře, ale i jejich rodiče. Díky velkým
a názorným ilustracím je možné knihu nejen
předčítat, ale i nechat vyprávět samotné děti.
Vhodné od 3 let.

Den, kdy se voskovky vrátily
domů
Drew Daywalt

V předchozím díle byly voskovky
nespokojené, jak s nimi Tonda
zachází. Poznaly však, že existují
horší věci, než to, že musí malovat
červené sluníčko. Vezme je Tonda
na milost a přijme je na základě
jejich prosebných dopisů zpátky?
Formou krátkých dopisů a pohlednic je vykreslen
zábavný příběh o voskovkách a o věčné nespokojenosti,
který ukazuje, že nic není tak hrozné, aby nemohlo být
ještě hůř.
Vhodné od 4 let.

Hotel Winterhouse
Ben Guterson
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Alžběta je sirotek vyrůstající
u tety a strýce, kteří ji jednoho
dne odešlou bydlet do starého
hotelu. Brzy se ukáže, že se
nejedná o obyčejný a náhodný
hotel, ale že je s ním Alžběta
úzce spojena, co víc, je nejspíš
jediná, která dokáže zlomit jeho
prokletí.
První kniha ze série, která
v dětech probudí zvědavost, fantazii a zájem
o hádanky a rébusy.
Vhodné od 9 let.

www.kjm.cz, www.facebook.com/kjmbrno

kulturní tipy

Kulturní

MIŠMAŠ
▶ KNIHA ZPRÁVY
Z PELÍŠKU DANIELA
KROLUPPEROVÁ

Jednoduché vyprávění je určeno
nejmenším čtenářům. Společně
s hravým štěňátkem, které objevuje
svět, se seznámí s radostmi, ale i se
strastmi obyčejného psího života.
Štěňátko poznává, jak je důležité mít
svůj pelíšek a svoji misku. Zjišťuje
ale také, že to vůbec nejdůležitější
je domov a milující rodina, vlastně
smečka.
Vydává Mladá fronta

▶ KNIHA HARRY POTTER A OHNIVÝ POHÁR J.K.ROWLINGOVÁ

Čtvrté dobrodružství Harryho Pottera v ilustracích Jima Kaye!
V Bradavicích se bude konat
Turnaj tří kouzelníků. Zúčastnit
se ho smí jen studenti, kterým už bylo sedmnáct
let, a tak Harry Potter zatím
alespoň sní o tom,
že turnaj jednou vyhraje. Jenže
když o Halloweenu Ohnivý
pohár vyřkne své
rozhodnutí, Harry s úžasem
zjistí, že je mezi vybranými.
Čekají ho smrtící úkoly,
draci a temní čarodějové, ale
s pomocí svých nejlepších přátel
Rona a Hermiony
to Harry možná... přežije.
Vydává Albatros
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▶ RAKETA 20

Jubilejní 20. číslo časopisu Raketa
je na téma FILM. Pohyblivé
obrázky patří k jedněm z mnoha
lidských vynálezů, které nás
nepřestávají bavit. Dočtete se, jak
vznikl film, jak se píše scénář a co
jsou to filmové žánry. Vytvoříte
si vlastní animaci, flip book
a rozpohybujete zoetrop. Zjistíte,
jaká kouzla používají zvukaři
a ruchaři, co je to kinesiskop a jak
vyvolat negativ očima. Humbert
si posvítí na nejúspěšnější
české režiséry, Doktor Racek
navštíví filmové festivaly, v kině
se naučíte anglicky a na výlet
poletíte do Helsinek. Na tomto
vydání se podílelo přes třicet autorů, koláž na obálce vytvořila Michaela
Kukovičová. Raketa s podtitulem „časopis pro děti chytrých rodičů“
vychází 4x ročně v nakladatelství Labyrint ve spolupráci s neziskovou
organizací RAKETA dětem z.s.
www.raketa-casopis.cz

▶ KNIHA KAPKY NA KAMENI
- 50 NEOBYČEJNÝCH
PŘÍBĚHŮ NEOBYČEJNÝCH
ŽEN

Krásná, nevšedně výtvarně pojatá
publikace .Příběhy padesáti žen
a dívek z Čech a Slovenska, které
posouvaly hranice. Nenápadné ale
vytrvalé rebelky bojovaly za práva
žen, snažily se uplatnit v umění,
sportu nebo ve vědě. Některé z nich
používaly i opravdové zbraně, ale
většina z nich jen svůj hlas, um,
vytrvalost a lásku ke své zemi. Některé
známé, jiné zapomenuté, ale všechny
si zaslouží naši pozornost, protože jako kapky na kameni, krůček po
krůčku, prošlapaly cestičku těm dalším.
Vydává Albatros 17. října 2019

finance v kapse

KAPESNÉ PRO DÍTĚ?
URČITĚ ANO!
Devadesát procent rodičů dává svým dětem kapesné. Je to výchovné, myslí si odborníci
i psychologové. Kdy začít a s jakou částkou, radí finanční poradce Ondřej Hatlapatka.
Kapesné je důležitý nástroj k tomu,
jak naučit děti hospodařit s penězi.
Obecně panuje shoda, že začít by se mělo
s nástupem do školy. Výši kapesného
pak přizpůsobte věku a potřebám dětí.
Prvňáčkům bude stačit pár desítek korun
jednou za týden. S každým rokem pak
můžete týdenní kapesné navyšovat.
Ondřej Hatlapatka
Finanční poradce Partners
www.partners.cz

Vyšším kapesným učíte děti větší
zodpovědnosti. Na druhou stranu
platí „všeho s mírou“, zbytečně dítě
nerozmazlujete. Kapesné v hotovosti je
ideální hlavně pro malé děti, pro starší žáky zkuste bankovní
konto a vlastní platební kartu. Banky je nabízejí od osmi let.

URČETE SI PRAVIDLA

S dítětem se domluvte, na co všechno je kapesné určeno.
Nepožadujte, aby si z něj pořizovalo věci, co pro něj nemají hodnotu
nebo jsou obecně vnímané jako povinnost rodičů, tedy třeba
ponožky, penál, jídlo. Kapesné slouží pro uspokojení dětských
potřeb, nikoliv potřeb, které rodiče vnímají jako ty správné.
Děti by měly být schopné z kapesného našetřit i na dražší věci,
případně se na nákupu finančně podílet. Pokud dítě dlouhodobě
touží po nákladné položce, např. mobilu, a vy to vidíte jako
rozumnou investici, mělo by se na nákupu nějak podílet, třeba
i symbolickou částkou. To umožní budovat v dítěti finanční
gramotnost, schopnost odkládat uspokojení krátkodobých potřeb
ve prospěch dlouhodobějších.
Rozhodně dítěti nepořizujte dražší věc dopředu s tím, že svůj
podíl postupně splatí. Měly by se naučit nekupovat si nic, na

co nemají. A jděte příkladem. Pokud vidí, že si půjčujete na
dovolenou, mají tendenci dělat to také, což není dobře.
Veďte děti, aby si jednu třetinu peněz odkládaly bokem. Získají
tím návyk a jednou budou automaticky tvořit finanční rezervy.

SPOLUŽÁK MÁ VÍC NEŽ JÁ

Pokud nastane situace, že dítě závidí spolužákovi vyšší kapesné,
berte to jako důležitou životní lekci a nesnažte se před ní dítě
ochránit. Musí se naučit, že existují lidé bohatší i chudší, kteří
nerozumně utrácejí nebo mají jiné hodnoty a jiný přístup
k výchově dětí. Nezvyšujte měsíční částku jen proto, že nějaký
kamarád má více.
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hlavní téma

OSLAVA
narozenin
Každé narozeniny jsou výjimečné. Jsou jen jednou za rok
a každé narozeniny jsou jenom jednou v životě. A teď už
vážně! Připravit svým dětem originální oslavu se stává
s přibývajícími lety pro rodiče víc a víc náročnější.
Nechte se tedy inspirovat mými třemi nápady, protože
mám tři děti, kterým je dohromady patnáct let, čili mám
za sebou již patnáct oslav.
Zkuste své dceři či synovi pro pořádání
narozeninového večírku s kamarády
vymyslet velmi netradiční místo. Ale
pozor, nelákám vás ani daleko ani vás
to nevyjde příliš draho. Co oslavit narozeniny na školním hřišti – odpoledne
nebo o víkendu?! Pokud to váš školní řád
dovoluje, sejděte se všichni společně v důvěrně známém prostředí, jen v jiném čase
a s rodiči. A uvidíte, že tato nová konstelace vám přinese úplně jinou atmosféru
a nové zážitky. Vezměte si s sebou z domova občerstvení i svíčky na dort. A nezapomeňte na přípitek a kelímky. Dále
už vám bude stačit jen míč nebo křídy na
chodník. Schválně nechte své děti, ať si
o programu rozhodnou sami. Ať se oslavenec na chvíli mimořádně stane rozhodčím
nebo fotbalovým brankářem, po kterém
vždy toužil a v hodinách tělesné výchovy
zatím nedostal šanci. A ve chvíli, kdy dá
o sobě výrazně vědět podzimní a zimní
počasí, sáhněte po vnitřní variantě a pro
svůj narozeninový tým můžete vybírat
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z nápaditě vybavených dětských
heren nebo z restaurací s hrací
zónou přímo pro malé gurmány.
A jestli chcete být pro své děti sktečně
in, pozvěte je na divoké laserové hry či
do hop arény – ty teď letí nejvíc!
Ať už jste organizátor narozeninového
veselí nebo jste pozvaní mezi hosty, mám
pro vás i tip na dárek. Bez ohledu na pohlaví, bez ohledu na věk šťastného oslavence, vždy se nám šikovně osvědčily dárky,
které lze akčně použít hned v průběhu
mejdanu. Co třeba kostra dinosaura
v sádře, kterou je potřeba teprve objevit
a vyklepat kladívkem. Úkol to není krátký ani nijak jednoduchý, proto se u něj
mohou všechny děti postupně vystřídat
a radost z úspěšného výsledku pak naopak
sdílet všichni dohromady. Nebo výtvarné
sady, ty zase vždy zklidní přítomnou společnost, darujte proto například kreslicí
šablony – obdarovanému tím nevznikne
žádná újma na věci, šablony lze přece
použít opakovaně. Stejně třeba jako razít-

ka, která můžete tematicky či vtipně vybrat podle preferencí oslavence.
A jestli už je oslavenec větší a vaše odvaha
minimálně stejně veliká, zkuste uspořádat
víkendovou oslavu u vás doma i s pře-spáváním. Máte-li dost matrací
a spacáků, není co řešit. Neděste se cizích
dětí, nebojte se gangu. Děti přespávačky
milují a jsou zpravidla zlaté. Pohádku na
dobrou noc si můžou přečíst vzájemně
a i po večerce jim dovolte rozsvícenou
lampičku nebo baterku k ruce. A doufejte,
že vás za pozdní spaní odmění pozdním
ránem. V každém případě vězte, že pohled na plno pyžamkových dětí u nedělní
snídaně je skutečně sladký.
Všechno nejlepší přeje Rosa Mitnik

Přijďte oslavit narozeniny
do zábavního parku BONGO!
Narozeninový den je vyjímečný, a proto mu u nás můžete dát zcela speciální podobu. Spokojené a šťastné
jsou u nás nejenom děti, ale i maminky, které si narozeninový den své ratolesti užijí v klidu, bez stresu, bez
zmatků, úklidu a starostí, protože u nás platí „My organizujeme, vy oslavujete!“.
Našim malým oslavencům přichystáme krásně
vyzdobený stůl s trůnem, dort jim přiveze maskot opičák Bongo, který je také může doprovázet při narozeninové oslavě. Oslavenec od něj
samozřejmě dostane i dáreček!
Připravili jsme pro váš několik narozeninových balíčků, stačí si jen vybrat ten pravý!
Mimo rámec nabízených balíčků můžeme nabídnout dort, který si ale můžete donést i svůj
vlastní.
Vy i váš oslavenec a jeho malí hosté si u nás svůj
den opravdu užijí.
V hale na ploše 2800 m2 se nachází spousta
atrakcí, které nabízejí nezapomenutelné zážitky nejen pro vaše děti. Každá z nich přitom
představuje jiný světadíl či zemi. Během oslavy
tak děti můžou společně uskutečnit dobrodružnou cestu kolem světa. BONGO přináší dětem
možnost prožít za každého počasí den plný zábavy, pohybu a nejrůznějších opičáren. U nás se
skutečně fantazii žádné meze nekladou. Dobrodružství, zábava, pohyb ... to je BONGO Brno.
Narozeniny lze jednoduše objednat přes objednávkový formulář na našich stránkách, zabere
vám to jen pár minut a vše bude vyřízeno.
Aktuální nabídku narozeninových balíčků,
více informací o oslavách i pořádaných
akcích najdete na www.bongobrno.cz
Provozní doba: út-pá 14-19, víkendy,
prázdniny , svátky 10-19 hodin.
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Narozeninové redakční tipy
na originální narozeninové dárky
EDO! TY NEPOSEDO! - VENDULA HEGEROVÁ,
ROMANA SUCHÁ

OBRÁZKOVÁ ETIKETA PRO
NEJMENŠÍ
Každý se někdy chová jako „slon

v porcelánu“ a sloník Eda je opravdový
neposeda. Leporelo je plné obrázků, na
kterých se děti učí v různých prostředích
a situacích, co je slušné chování, co je
nebezpečné a co se nedělá. Mohou hledat
jednotlivá zvířátka nebo hádat různá
povolání. Obrázky doprovází veselé verše
a texty v bublinách!
Vydává Mladá fronta

DODEJ METALICKÝ TŘPYT KREATIVNÍM NÁPADŮM!

Osm elegantních metalických odstínů s kovovými odlesky STABILO Pen 68
metallic dodá šmrnc a lesk každému tvoření. Jsou ideální pro tvorbu pozvánek,
přání, jmenovek, menu a na handlettering. Náplň na vodní bázi s prémiovými
pigmenty má vysokou barevnou stálost a vysokou intenzitu barev. Fixy jsou
připraveny ihned k použití, není třeba je před použitím protřepávat. Fixy skvěle
vyniknou na barevném, bílém
a zejména tmavém podkladu
a zvládnou i karton. Vláknový
fix lze použít i na další hladké
povrchy jako je kov či fólie
(po zaschnutí je odolný proti
rozmazání).
www.stabilo.cz

PEXESO - NÁŘADÍ

PRO OSOBITÉ UMĚLCE!

Nová limitované edice „Individual. Just like you“ určitě potěší
nadšené kreativce. Tato edice posouvá design balení na úplně
jinou úroveň. Kombinace designů a náhodného algoritmu
barevného potisku zaručuje, že je každé balení jedinečné! Sada,
kterou nemá nikdo jiný.
Pokud hledáte unikátní a praktický organizér, nebo originální
dárek s prémiovými fixy STABILO Pen 68 nebo linery STABILO
point 88, nové rollersety jsou perfektním řešením.
Barevné zvenku, ale i uvnitř, kde najdete 30 odstínů – včetně 5
neonových barev – osvědčených kvalitních fixů Pen 68, nebo
linerů
point 88 pro ještě barevnější den!
www.stabilo.cz
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Parádní ilustrace nejrůznějšího
nářadí a pomůcek, které najdete
v každé pořádné dílně. Pexeso
určitě zaujme malé kluky.
Hra vyhrála prestižní ocenění
Oppenheim Gold Award.
www.mamiee.cz

VADÍ NEVADÍ! ANEB NEJSME VŠICHNI STEJNÍ - NOVÁ
GENERACE

Vadí, Nevadí se obrací k předškolním a školním dětem. Zažívají totiž především
v dětském kolektivu složitější okamžiky. Přirozeně se mezi sebou porovnávají
a více vnímají rozdíly v chování,
v životním stylu i v otázce materiálního
komfortu svých rodin. Musí si samy
poradit v řadě náročných situací:
vyhodnotit je, udělat si na ně vlastní názor
a pak se podle něj zachovat. Někdy to
vyžaduje i nemalou dávku odvahy: zastat
se kamaráda, k němuž se jiní nechovají
hezky, či dokázat obhájit svůj názor nebo
zvyklosti své rodiny, jež se mohou oproti
většině lišit.
www.agatinsvet.cz

MEDVÍDEK VILDA SE NENUDÍ - LUCIE SUNKOVÁ

Medvídek Vilda bydlí v dřevěné chaloupce se
zahrádkou. Kdo Vildu zná, ví, že je to šikula,
rozumbrada i popleta, který má stále něco na práci.
Zvědavýma dětskýma očima objevuje svět, dokáže
se radovat z maličkostí a nikdy se nenudí. V létě
sbírá maliny, na podzim hrabe listí a při tom stihne
zažít spoustu dobrodružství. Příhody medvídka
Vildy provázejí čtenáře přírodou od jara do zimy
a přinášejí laskavé zastavení v dnešní uspěchané
době. Knížka je bohatě ilustrovaná dokreslovanými
fotografiemi. Kromě textu obsahuje také komiksové
příběhy s jednoduchými úkoly.
Vydává Mladá fronta

SPOLEČENSKÁ HRA
VESELÉ PECKY

Nejlepší dárek je ten, který vydrží
napořád. A to rozhodně platí
o společenských hrách. A o těch,
které jsou vyrobené pečlivě a ze
dřeva, to platí dvojnásobně. Veselé
pecky si zahraje celá rodina, je
vhodná pro děti od 3 let.
www.mamarket.cz

NAROZENINOVÉ TRIČKO

Model, který se stane součastí rodinných
oslav a doplní příbehy na vašich fotkách. Naše
narozeninové trika jsou minimalistické, unisex,
s certifikátem GOTS, čili vyrobené odpovědně
vůči planétě. Zaručeně se stanou oblíbeným
kouskem prcka i po oslavě :)
www.mamarket.cz

SMARTMAX - MŮJ PRVNÍ TOTEM

Magnetická hra Můj první totem je určena pro
malé děti ve věku od 18 měsíců. Hra dětem nabízí
hned několik aktivit. Děti bezpečným a zároveň
zábavným způsobem objevují kouzlo magnetů.
K dispozici mají děti 8 stavebních dílků s různými
zvuky a texturami. Na některých kostkách jsou
vyobrazené obličeje zvířátek. Ze stavebních
bloků si děti postaví totem. Buď postupují podle
předlohy a pokouší se vytvořit stejný totem jako
je na obrázku, nebo později mohou vytvářet
totemy podle své vlastní fantazie. Jednotlivé
stavební bloky se díky magnetům jednoduše
spojují. Všechny díly jsou dostatečně velké, jsou
tak bezpečné i pro malé děti. Tato sada je kompatibilní s ostatními sadami
stavebnice Smartmax. 
www.agatinsvet.cz

inzerce

ŘÍŠE ZVÍŘAT JE ÚCHVATNÝ SVĚT BAREV
VELKÁ ILUSTROVANÁ KNIHA O ZBARVENÍ ZVÍŘAT

JIŽ VYŠLO

Žádejte u svého knihkupce
nebo se slevou 20 % na www.kniha.cz

advertorial

NAROZENINOVÉ PŘÁNÍ
ZASLANÉ KLASICKOU POŠTOU?
Najít dnes dopis nebo přání v poštovní schránce je velice
vzácné, na druhou stranu vzrušující a každému jistě
udělá radost.

V době digitální komunikace, online a hlasových zpráv je velmi
mimořádné a drahocenné udělat si čas, posadit se a vytvořit
ruční pozvánku, věnování, dopis nebo jakékoli osobní psaní pro
naše blízké a poté je poslat poštou.
A přesně o tom je Happy Mail!
Existují stovky důvodů, proč napsat někomu z rodiny či přátel
– ale opravdu neexistuje žádný důvod, proč někomu neudělat
radost a hezčí den!

BAREVNÉ NAROZENINOVÉ PŘÁNÍ!

Narozeninové přání je klasika, ale osobně vytvořené přání pro
konkrétní osobu může být skutečný dárek.
Začněte hned! Vytvořte si vlastní Happy Mail a udělejte
svým blízkým radost osobními dopisy, pohledy či balíčky
zaslanými poštou.
Šablony pro Happy Mail naleznete na www.stabilo.com/cz/
pribehy/happymail/birthday.
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STABILO Pen 68 a Pen 68
metallic jsou perfektní dvojicí pro
vytvoření #stabilohappymailu, ale
i jako samotný dárek!
Pen 68 jsou prémiové vláknové
fixy s intenzivním výdejem barev
pro silné linie a velké plochy. Jsou
ideální na psaní, vybarvování
nebo kreslení. Mají syté a zářivé
barvy a tlaku odolný hrot s šíří
stopy 1 mm. Vydrží až 24 hodin
bez víčka a nevyschnou. Vybírat
můžete ze 47 barevných odstínů
a 8 metalických barev, k dostání
jsou také v různých sadách
a dárkových baleních. Fixy lze
dokupovat i po jednotlivých
kusech.

Pojďme stavět
domečky pro skřítky

Neseď doma, jdi do přírody, užij si zábavu. Postav lesní domeček pro skřítka Lasseho.
Postav, vyfoť, pošli a skřítek je tvůj!
Není přece nic těžkého na tom vypnout televizi, odložit telefon a tablet a vyrazit do lesa. Stavebního materiálu je
v něm spousta – klacíky, šišky, mechy, kamínky, kůra stromů…. A tak už stačí jen zapojit fantazii a postavit parádní
obydlí pro skřítka nebo klidně i celou rodinu skřítků:-))
Vydejte se společně s dětmi do lesa a postavte lesní domeček pro skřítka. Domeček vyfoťte, fotograﬁi
nahrajte na stránce www.didriksons1913.cz/skritek a my Vám skřítka Lasseho pošleme rovnou domů.

Více informací
Více informací
o akci najdete
o akci najdete
na www.didriksons1913.cz
na www.didriksons1913.cz

MAMÍÍÍÍÍÍÍ, TATÍÍÍÍÍÍ,
já už chci chodit do školy SÁM!
S KAMARÁDY ČI BEZ
KAMARÁDŮ?

Tak jednoduchá věta a tak těžké rozhodnutí pro nás rodiče. Kdy je opravdu ten správný čas nechat malého
školáčka jít samotného do školy? Na rovinu: správnou
odpověď vám nedá nikdo. Rozhodnutí je opravdu jenom
na nás, rodičích. A především na tom, jak své dítě vedeme
k odpovědnosti a samostatnosti. Ale možná si rádi přečtete
pár otázek, nad jejichž odpovědí se vyplatí zamyslet…

S kamarády je cesta do školy vždy
zábavnější. Je nutné ale dětem vštípit
větší zodpovědnost. Při společných rozhovorech se může stát, že se tak
zaberou do debaty, že přehlédnou červeného panáčka na semaforu.

UNESE AKTOVKU?

I samo dítě má právo si říct, zda se na samostatnou cestu do školy cítí nebo
necítí. A je dobré tento přístup respektovat. A pokud máte naopak vy pocit,
že dítě by už mohlo chodit do školy samo, ačkoliv to nechce, choďte společně
pěšky a auto nechte v garáži. Lépe tak zjistíte, zda se dítě na cestu ještě
necítilo, anebo pro něj byla zkrátka pohodlnější jízda autem.

Nevím, jak je to možné. Opravdu jsem dětem vysypala všechny věci
z aktovky a zjišťovala kousek po kousku, zda je ve škole nezbytný. Žádné
zbytečnosti jsem v aktovce nenašla a váha aktovky mě vyděsila. I ta totiž
může být důvodem, proč rodiče děti do školy některé dny vozí i ve starším
věku.

MÁ MÍT KROUŽKY HNED PO ŠKOLE?

Navazují dítěti kroužky hned po škole a musí s sebou nést i neskladnou
basu? Pak asi i toto bude důvod, že dítě do školy nechodí samo. Můžete
kroužky přeorganizovat? Anebo mu většinu věcí na ně nechávat ve škole?
Řešení se jistě najde...

BRÁT V POTAZ NÁZOR DÍTĚTE?

ZVLÁDNE DÍTĚ KOMPLIKACE?

Cestuje vaše dítě do školy tramvají nebo autobusem? A je natolik vyspělé, že
si poradí, kdyby byla třeba dopravní výluka? Nebo nečekaný dopravní kolaps,
kdy by tramvaj nepokračovala dál? Připravte dítě i na tyto nečekané situace.
Určitě se o nich alespoň bavte. Ale smiřte se s tím, že nikdy nedomyslíte vše..

STRAŠIT DĚTI OKOLÍM?

ZVLÁDNE RUŠNOU KŘIŽOVATKU?

Člověk není jenom zdroj nebezpečí. Ale také případný zdroj pomoci.
Nebudujte proto v dítěti pocit, že všichni kolem mu chtějí ublížit. Naučte
ho pár triků, jak poznat, kdo mu pomůže. Člověk přece může být i zdrojem
pomoci v nečekané situaci. Dítě pozná, že starší paní nespěchá a bude mít čas
mu s nečekanou situací pomoci.

A CO TMA A CHŮZE PŘES PARK?

Jde vaše dítě poprvé samo do školy? Kolik z nás se ubrání tomu, aby za ním
nešlo pár bloků a nesledovalo ho? Pokud vás to uklidní, klidně to udělejte.
Nebo poproste kamarádku, či babičku, zda by pro váš klidnější pocit tuto
„špionážní službu“ jednou, dvakrát nevykonala.

Rodič musí zvážit, které křižovatky musí jeho dítě překonat cestou do školy.
Dají se nějak obejít podchodem? Nebo se třeba dá kousek jít s dítětem,
společně přejít nepřehledné křižovatky a po jejich překonání si dát pusu
a rozloučit se?
Spousta dětí jezdí do školy do měst z přilehlých obcí. Je nutné třeba
překonat brzo ráno, za tmy, kousek nepřehledného parku cestou na vlak
nebo autobus? Nebo se naopak dítě vrací ze školy již za tmy? Zkuste ho
doprovodit nebo si dát odpoledne sraz na půlce cesty a druhou půlku pro
pocit bezpečí strávit společně povídáním na telefonu.
I pokud už děti do školy chodí samy, nikdy nezapomeňte, že nastane
období, kdy budou chodit do školy či ze školy za tmy nebo za šera. Odrazky
a výrazné oblečení jsou pro jejich bezpečnost opravdu nezbytné. A vůbec
se nebojte dát dětem na špatně osvětlených cestách či silnicích do ruky
baterku – blikačku.
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HRA NA ŠPIONY?

STIHNE ŠKOLU VČAS?

Pokud cestou do školy nestojí radnice s velkým hodinami či nějaké menší
hodiny, dobrou službu udělají dítěti vlastní hodinky. Někdy se cestou rozváže
tkanička, malý školáček se potřebuje ujistit, že úkol je opravdu v aktovce,
zapovídá se s kamarády… Odhadnout utíkající minuty je pro malé dítě
složité a ručičky na hodinkách mu v těchto okamžicích budou dobrým
pomocníkem.

CO VŠE DÍTĚ NAUČIT?

Určitě je dobré naučit ho nazpaměť telefonní číslo aspoň na jednoho
rodiče, adresu školy i adresu domova. A říct mu, že pokud nastane nějaká
nepředvídaná situace, přece není vůbec ostuda požádat někoho, zda by mu
nepomohl najít při výluce náhradní spojení. Všichni z nepojízdné tramvaje
vystupují a budou mít pro malého školáka pochopení. A všichni dospěláci
mají mobilní telefon a nechají malého školáčka v případě nutnosti zavolat
svým rodičům.

MÁM DÁT NA OKOLÍ?

Nenechte se unést na vlně, že všichni rodiče v okolí vozí své dítko do školy
autem nebo je vyprovází. Pokud tomu nic nebrání, nechte vašeho prvňáčka
chodit do školy samotného. A že se ostatní diví? Nechť se diví. Vy děláte pro
své dítě tímto krokem víc, než si vůbec umíte
uvědomit.

DORAZILO DÍTĚ DO ŠKOLY?

A ještě jeden poznatek: Možná vás překvapí,
že když dítě do školy nedorazí a není
omluvené, nikoho to ve škole často vůbec
neznervozní. Když jsem se tuto informaci
dozvěděla, na místě jsem zešedivěla. Ale byl to
vlastně můj problém. Moje starost, se kterou
jsem se musela naučit žít jako rodič. Naše
děti neměly v první třídě svůj telefon a tak mi
nemohly napsat, že už dorazily. I když asi bych
stejně neměla jistotu, že na to nezapomenou.
Musela jsem si prostě zvyknout s touto
informací žít. Tuhle situaci vyřeší společná
cesta s kamarády nebo domluva s třídní
učitelkou, že pokud dítě neomluvíte a do školy
nedorazí, situace je opravdu vážná.

Vaše Štěpánka
Štrougalová,
maminka 4 dětí
a majitelka Baby
Clubu Juklík,
www.juklik.cz

I pokud děti do školy stále vozíte, snažte se vyhnout tomu, že je před
domem naložíte do auta a vyložíte je pět kroků před školou. Vím, o čem
mluvím. Stačilo mi k tomu pár let praxe ve škole jako učitelka. V prvních
hodinách probíhají ty nejdůležitější předměty. A takto přivezené děti až
před práh školy jsou opravdu ještě neprobuzené. Vůbec není radostné
je učit. Je obrovský rozdíl mezi chováním dětí přivezených až do „třídy“
a dětmi, které do školy „šly po svých“. Ty jsou již probuzené, za sebou
mají spoustu zážitků i pár lumpáren. Zažily třeba i někde na chodníku
dopsání svých domácích úkolů, stihly si s kamarády povyprávět pár
novinek…, zkrátka a dobře, jsou probuzené a na školní den připravené.
Pokud tedy děti do školy vozíte autem, zkuste si ráno o pár minutek
přivstat dřív. Ať máte čas zastavit o pár bloků před školou a kousek cesty
jít společně pěšky. Opravdu to za to stojí.

inzerce

TIP NAVÍC:
RANNÍ PROCHÁZKA DĚTI NA ŠKOLU LÍP PŘIPRAVÍ:
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CO JE NA
titulce?

Poznali jste, jakou budovu na říjnovou titulku časopisu
tentokrát naše ilustrátorka Petra Cífková nakreslila?
Ano, je to Jurkovičova vila. Rádi vás seznámíme s její
stručnou historií a akcemi, které se tam v říjnu konají a mohli
byste je s celou rodinou navštívit.

HISTORIE VILY

Pozemek pro stavbu svého rodinného
domu zakoupil architekt Dušan Samo
Jurkovič na začátku září roku 1905. Parcela zasahovala až k nynější Šmejkalově ulici
a její značnou část architekt později prodal. Lokalita Pod kopcem u Císařského
lesa - ve svahu nad údolím řeky Svratky
a s výhledem do kraje - patřila na počátku
20. století k Žabovřeskám, samostatné
obci „za městem“, která se součástí tzv.
Velkého Brna stala až v roce 1919. Jurkovičova vila zde v roce 1906 vyrostla jako
vůbec první dům.
Při projektování vlastní vily se architekt
inspiroval několika vilovými stavbami ze
zahraničí. Ve své době patřila vila mezi
nejmodernější domy ve městě.
Přesné datum zahájení stavby není známo.
Dokončena však musela být již v polovině roku 1906, neboť od 26. srpna do 20.
záři 1906 byla ve vile otevřena expozice Dušan Jurkovič. Výstava architektury
a uměleckého průmyslu, kterou uspořádal
brněnský Klub přátel umění. Hlavním
exponátem se stala vila sama. Návštěvník
si mohl prohlédnout řešení centrální schodišťové haly a přijímacího salonu. Ostatní
místnosti přízemí - dětský pokoj, ložnice
a koupelna - sloužily jako výstavní sály, kde
Jurkovič prezentoval především návrhy,
modely, kresby a fotografie svých staveb.
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Nakolik byly v době výstavy dokončeny
další interiéry nevíme, založena už ale byla
zahrada obehnaná oplocením s charakteristickou dřevěnou bránou. Rodina Dušana
Jurkoviče se do domu nastěhovala zřejmě
záhy po skončení výstavy.
Kromě toho, že dům jedinečným způsobem spojuje prvky britské a vídeňské
moderny s folklórními inspiracemi,

zaujme i svým celým řešením. Hlavním
stavebním materiálem byl kámen, dřevo a korek. V přízemí se nacházela hala
a přijímací pokoj, dále ložnice, dětský
pokoj a koupelna, kuchyň a pokojík služky. V prvním patře si pan architekt zařídil
pracovnu a z ochozu haly byl přístupný
hostinský pokoj. Ve sklepě se nacházel byt
domovníka, technické zázemí a sklepy.

Architekt Jurkovič s manželkou a třemi
syny obýval dům v Žabovřeskách do
roku 1919. Tehdy jej i s okolními pozemky prodal a přestěhoval se do Bratislavy.
Do konce třicátých let vila několikrát
změnila vlastníka. Od roku 1938 do roku
2006 ji pak vlastnila rodina Švancarova
a její potomci. V socialistické éře byl dům
považován za příliš soukromý a rozlehlý a jeho majitelé museli přijmout další
nájemníky - v padesátých letech zde žily
celkem tři rodiny. Suterén vily byl v této
době přestavěn na atomový kryt. Roku
2006 zakoupil vilu od soukromých majitelů stát a svěřil ji do správy Moravské
galerie v Brně.

Jurkovičkova vila, Moravská galerie, Jana Nečase 2, Brno-Žabovřesky, www.moravska-galerie.cz

Od dubna 2011 je Jurkovičova vila
otevřena veřejnosti.

Říjnové akce v Jurkovičově vile

RODINNÉ ODPOLEDNE: V JEDNODUCHOSTI JE KRÁSA

SOBOTA, 5. 10. 2019, 14.30–16.30
Přijďte se seznámit s minimalistickou, geometrickou tvorbou designérky Evy Eisler a sochaře Petera Demka. Z ušlechtilých materiálů, se kterými Eva Eisler pracuje, si můžete
zkusit vyrobit designový šperk. Program pro celou rodinu s Romanou Cáskovou je součástí Dnů architektury 2019 a je realizován v rámci projektu Interreg ATCZ143 – Bilaterální sítě designu vídeňského MAK a Moravské galerie v Brně. Program má omezenou
kapacitu, rezervace místa nutná.

SOBOTNÍ ATELIÉR: JURKOVIČOVA VILA V ZAJETÍ ZLÝCH DUCHŮ

SOBOTA, 12. 10. 2019, 10−12
Máte-li rádi strašidla, přijďte strávit dopoledne do Jurkovičovy vily. Pokusíme se vyvolat
přízraky dávné historie a společně tak vilu zbavit temného prokletí. Dozvíme se při tom
hodně věcí o tajemném domě a lidech, kteří zde přebývali. Budeme se bát, ale zažijeme
u toho také spoustu legrace. Podaří se nám nakonec vilu z područí zlých duchů osvobodit? Program pro děti 6−12 let s Michaelou Gerichovou a Ivetou Valáškovou podle
scénáře Venduly Borůvkové.

Soutěžte s námi o 4 vstupenky
na prohlídku Jurkovičovy vily.
SOUTĚŽNÍ OTÁZKA:

Kdy a kde se narodil architekt
Dušan Samo Jurkovič?
Nápovědu najdete na
www.moravska-galerie.cz
Odpověď pošlete na e-mailovou adresu
soutez@sdetmivbrne.cz
nejpozději do 30. 10. 2018. Pátá správná
odpověď vyhrává čtyři vstupenky na
prohlídku Jurkovičovy vily.
Informace o zpracování osobních údajů nalezete
zde: http://sdetmivpraze.cz/informace-o-zpracovani-osobnich-udaju/
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SOBECKÉ
CHVILKY bez dětí

Více informací najdete na
našem novém Facebooku
Sobecké chvilky bez dětí
Své děti milujeme, ale... V každém čísle vám
předkladáme tipy, kde a jak si můžete užít tzv. Sobecké
chvilky bez dětí. Najdete tu tipy, které se nám líbí.
Doufáme, že si nějakou podobnou chvilku najdete i vy
a načerpáte tak sílu na to, být po zbytek času těmi
skvělými rodiči...
KNIHA PO ITALSKU DO HUBKY

MARTA KUČÍKOVÁ

FESTIVAL MORAVSKÝ PODZIM

Bohuslav Martinů a Francie. Skladatelé
spjatí s Martinů, s Francií. Skladatelé
slavící jubileum stejně jako festival. To
vše důmyslně promyšleno, provázáno
a netradičně pojato na 50. ročníku
Moravského podzimu. Na festivalu se
představí výrazné světové a tuzemské
umělecké osobnosti,jako jsou Piotr
Anderszewski s Basilejským komorním
orchestrem, David Greilsammer a jeho
Geneva Camerata, Peter Eötvös a Dennis
Russell Davies s Filharmonií Brno, Alexandre
Tharaud, Martinů Voices, Tiburtina
Ensemble a mnozí další. Moravský podzim, který se koná od 29. září do 16.
října 2019, nabídne 19 koncertů a akcí na 13 místech ve městě Brně. Přijďte
s námi oslavit jubileum.
www.moravsky-podzim.cz

BAREVNÝ KRUH

Chcete zvládnout školní rok na jedničku?
Arteterapeutický ateliér nejen pro maminky.
Barevný kruh, do kterého přicházíme každý čtvrtek
od 17 hodiny a věnujeme sobě a svému vnitřnímu
i vnějšímu světu tři hodiny. Skrze výtvarnou tvorbu
poznáváme sami sebe, získáváme náhled na různé
životní situace a pojmenováváme dlouho skryté
emoce. Není nutné výtvarné nadání. Celkem 10
setkání. První setkání 3.října 2019
Ateliér ArteSvět; Lidická 28, Brno;
www.artesvet.cz; 17:00 – 20:00
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Jaký je ten správný recept na vynikající oblíbený
šťavnatý pokrm, který s sebou Italové berou
na rozpálenou pláž či na dlouhou horskou
túru? Co je chutnější než famózní pizza spacca
bicchieri čili rozflákaná sklenička? Jak je možné,
že nevařící praktik zvládne levou zadní přípravu
oblíbené peperonaty čili paprikového blaha? Proč
nedostanete v italském baru na talíř lasagne, ale
něco zcela jiného? Jakou tajnou ingredienci přidává
pravá echt italská hospodyně do svého lahodného
houbového rizota? Jak se připravuje ragú a proč ho domorodci nenazývají
boloňskou omáčkou? Co tvoří správný základ pravé horské carbonary? Proč
se nazývá tradiční nefalšované podhorské tiramisu afrodisiakem? A jak ho
připravit i v ovocné variantě? Co myslíte, jaké těstoviny milují italské děti,
vybíraví muži, ženy v krizi i nekrizi, postarší štramandy i se svými fešáky,
notabene tedy celý národ italský? A proč mají přívlastek udobřující? Čím
okouzlíte vaše strávníky? Toto a mnohem více s laskavými drby a kupou
typických receptů z italského dolomitského podhůří určených jak pro vařící
a kuchařící nadšence, tak pro čistě nevařící praktiky, vám s přívětivostí, špetkou
humoru a radostí prozradí Marta Kučíková, oblíbená autorka bestsellerů Italské
jednohubky a Italské dvojhubky, žijící v této oblasti již šestnáct let.
Vydává Mladá fronta

PODZIMNÍ
KABELKA

Přichozí podzim
umí tlumit barvy
přírody i naše
nálady. Rozjasněte
si proto své dny
nepřehlédnutelnou
kabelku! Ručně šití,
autorské kousky !
www.rosamitnik.cz.

advertorial

TEMNÁ STRÁNKA CEREÁLIÍ
Denně řešíte, co dětem připravit k snídani, aby to stále nebyl chleba s něčím, a proto jim občas naservírujete
cereální lupínky, kterých se v obchodě dožadují, neb je lákají pestrými postavičkami na obale a nám rodičům slibují
zdravou svačinku díky obohacující složce v podobě syntetických vitamínů?
Slovo cereální vzbuzuje dojem zdravého
pokrmu. V potravinářství se však takto
označuje vše, co je vyrobené z obilovin.
Tedy i výživově bezcenný bílý rohlík.
Ani podle barvy pečiva se nelze řídit,
bývá pouze obarvené. Vícezrnné musí
obsahovat pouze 5 % jakékoli jiné
obiloviny, až celozrnné zaručuje nejméně
80 % mouky z celých zrn. To je minimum,
po kterém bychom měli sáhnout. Top
volbou pro naše střeva je pečivo kváskové,
k jehož výrobě se nepoužívají kvasnice.
Cereální sladkosti bývají plné cukru,
fruktózového sirupu, umělých aromat
a palmového oleje, jehož výroba je
ekologickou katastrofou. Neslazené
kukuřičné lupínky mívají zase enormní
množství soli. Takže co s tím? Vyrobte si

Článek pro vás
připravila Michaela
Junková,
Nupreme představuje
novýcelostní
koncept
výživová
výživy budoucnosti.
Vysoceprůvodkyně
kvalitní
značky
pro
suroviny, funkčníčeské
složka,
snadné
zdravou
užívání a dokonalá
chuť,výživu
to vše
ES (Empower
definuje naše
produkty.
Supplements).

domácí granolu spolu s dětmi! Příprava
je jednoduchá, můžete obměňovat
ingredience a vyrobit ji do zásoby.
Inspirujte se naším receptem s mochyní
peruánskou, sladkokyselým ovocem
nabitým vitamínem C a železem.

DOMACÍ GRANOLA OD ES

Lákavé a oblíbené cereálie jsou zpravidla plné cukru.

MĚNÍME
SVOU TVÁŘ

Nupreme představuje nový koncept výživy
budoucnosti. Vysoce kvalitní suroviny, funkční
složka, snadné užívání a dokonalá chuť, to vše
definuje naše produkty. Těšte se na novinky,
které již brzy představíme.

Těšte se na novinky,
které již brzy
Produkty této značky
představíme.
jsou testovány v CZ
laboratořích. Výsledné
protokoly si můžete
kdykoliv a zdarma
/nupreme_official
stahovat na www.
www.nupreme.com
chlorella-es.cz.
nupreme a6 visacka rebranding.indd 1-2

500 g ovesných vloček
100 g vlašských ořechů
100 g mandlových plátků
50 g sušené moruše bílé
50 g sušené mochyně peruánské
5 lžic chia semínek
4 lžíce kokosového oleje
javorový sirup a kokosový cukr
Ořechy namočte na 8 h, poté
nasekejte. Připravte si plech s pečícím
papírem a předehřejte troubu na
150 °C. V míse smíchejte suché
ingredience, přidejte rozpuštěný
kokosový olej a sladidla dle chuti,
promíchejte, dejte na plech a pečte
cca 20 minut. V průběhu pečení
jednou promíchejte, nechte
vychladnout a uskladněte v uzavřené
dóze.

www.nupreme.com
8/18/2019 11:18:12 PM
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Logopedický kalendář 2020
se samolepkami
Logopedie stále na očích!
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Poprosil mě včera hroch,
že by měl chuť na tvaroh.
Já mu na to: Jdi ty hrochu,
vem si, ale jenom trochu.
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Poprosil mě kanárek,
že by měl chuť na párek.
Já mu na to: Propáníčka!
Leť si radši pro zrníčka!
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Oldřiška, Ulrika
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Alena, Sven,
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Alan(a), Alen
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Oskar, Ludomír,
Meda, Medea

Soběslav(a), Virgin(ie)
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Nanebevzetí Panny Marie
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Roman, Romeo,
Ratibor, Ratislav
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Jáchym, Abrahám, Roch
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Bartoloměj, Natanael

končí letní prázdniny

rý

21 skvělých básniček od zkušených logopedek
a k tomu radostně veselé ilustrace Michaely
Bergmannové. Navíc ještě samolepky, které
si dítě nalepí pokaždé, když cvičí logopedii.
S tou to kombinací kvality a motivace
v Logopedickém kalendáři
bude správná
výslovnost
hračka!středa
čtvrtek
pátek
no
1
v

25

Radim(a), Elvíra

26

23 Tekla, Polyxena

Pavlína, Bela,
Aristid, Aristoteles

Luděk, Luďka, Ludiše

27

Otakar(a)

Hledej, ukaž, pojmenuj:
r – zoologická zahrada, hroch, kanárek,
tygr, krokodýl, brýle, pruhované triko, pruhy,
ohrada, zrníčka, tráva, červená, modrá,
Sandra, oranžová, černá,
růžová.

28

Augustýn(a), Pelagie

29

Evelína, Miron, Myron

30

Vladěna, Kim(berley)

Czech Specials

Váš gastronomický rádce při cestách po Česku

— Czech Specials je certifikační značkou potvrzující, že právě v takto označeném
podniku Vám připraví tradiční české pokrmy v odpovídající kvalitě.
— Czech Specials je spolehlivým průvodcem
po našich dobrých restauracích.

Ochutnejte Česko!
www.czechspecials.cz

je praktickým originálně graficky zpracovaným pomocníkem
pro všechny rodiče, kteří chtějí ustát zrychlené tempo města.
PŘEHLED DISTRIBUČNÍCH MÍST,
KDE JE K VYZVEDNUTÍ AKTUÁLNÍ ČÍSLO:
• Agátin svět, Minoritská 2
• Agátin svět, Pekařská 398/4
• AKADEMIA Gymnázium, ZŠ a MŠ, s.r.o.
Rašelinová 11
• Bongo rodinný zábavní park, Pražákova 51
• Bruno Family park, Kigginsova 2D
• DDM Kominíček, Absolonova 20 a
• Dětský klub Krůčky dětství,
Chudčická 13
• Dětské muzeum MZM, Zelný trh 6
• Divadlo Polárka, Tučkova
• Dlouhá punčocha, Jiráskova 210/2,
Brno – Veveří 34
• Dřev. hračky-puzzle-hlavolamy-masky, nám.
Svobody 10
• Duhový ráj, Okružní 1
• Family Point - Josefská 1
• FN dětská nemocnice Brno,
Jihlavská 20
• Hvězdárna a planetárium, Kraví hora 2
• IC pod Krokodýlem, Radnická 8
• IC Panenská, Panenská 1
• Knihovna Jiřího Mahena - pobočky:
Ústřední knihovna, Kobližná 4
pobočka Lesná, Haškova 4
pobočka Židenice, Stará osada 15
pobočka Řečkovice, Kolaříkova 3
pobočka Černá Pole, nám. SNP 33
pobočka Královo Pole, Palackého 164
pobočka Starý Lískovec, Kurská 1

pobočka Bohunice, Lány 3
pobočka Slatina, Jihomoravské nám. 1
•K
 ohoutovický koloniál,
Libušina třída 2, Brno
• Kraválna, Pálavské náměstí 5
• Lidské mraveniště, Zelný trh 12
•L
 ípa komunitní centrum,
Masarykova 35, Sokolnice
• Letohrádek Mitrovských, Veletržní 19
• Mateřinka Brno, Vrchlického sad 4
• Moravská galerie v Brně, Husova 18
• My FIT, třída Kapitána Jaroše 2032/7b
• Obchod Place baby s.r.o., Čápkova 17/11
•R
 odinné centrum Naše děti,
Štefánikova 1, 1. patro
•S
 enior Point Brno
Mendlovo nám. 1a
•S
 MARTbaby jesle a mateřská školka, Kuřimská 2
• Sportovní areál Komec; Hněvkovského 62
• Svět wellness - Infinit, Majdalenky 10
• Technické muzeum v Brně,
Purkyňova 105
• The Little Gym, Kigginsova 2D
• Vážka Šlapanice, Nádražní 7, Šlapanice
• Vida Science Centre, Křížkovského 554/12
• Viki Kids Club, Vodařská 2
•Z
 ákladní umělecká škola Jaroslava Kvapila,
třída Kapitána Jaroše 1939/24
• Zoo Brno, U Zoologické zahrady 46
• ZUŠ Fr. Jílka, Vídeňská 52
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NAJDETE ZDE:
▶ pestré a přehledné kalendárium
kulturních,
sportovních a společenských akcí
▶ zajímavé rozhovory
▶ prakticky věcné články
▶ kulturní tipy
▶ chytré vychytávky
▶ sloupky na téma školství, výživa, sport
▶ soutěže o zajímavé ceny
kalendárium | kultura |
zajímavé články | rozhovo
r se Světlanou Witowskou

s dětmi v brně

ŘÍJEN 2019

ČASOPIS JE K DOSTÁNÍ

…když chcete s rodinou

ZDARMA

ustát zrychlené tempo města

Inspirace
pro váš čas
s dětmi…

1

H L E DÁ M E T Ě

▶ Jste-li dobrý znalec či znalkyně živého brněnského šumu.
▶ Víte-li vždy, kde se co v moravské metropoli děje pro děti.
▶ A máte-li obchodního i redakčního ducha, pak hledáme rozhodně právě vás.
▶ Ozvěte se nám do redakce S dětmi v Brně (na email petra.cvejnova@
sdetmivbrne.cz), nabízíme menší spolupráci.

TĚŠÍME SE NA VÁS.
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DETEKTIV VROUBEK – ŘEŠENÍ: Sazenice vytrhal Ivoš, jinak by nemohl vědět, že se jednalo o samé jedle.

Časopis S dětmi v Brně
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