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NEPŘÁTELE SI DRŽTE BLÍZKO U TĚLA

V KINECH OD 29. SRPNA

Moje milá bačkoro
Září a začátek školního roku od nás očekává skutečně hodně – to
ani není potřeba si tady vypisovat, to by se pak jednomu mohla
až zatočit hlava. Ať jsi malý školák nebo velký rodič, seznam
povinností každého je dlouhý. Mě ale rok co rok baví těšit se z těch
příjemných, možná až marnivých záležitostí. Třeba nákup nových
školních přezůvek.
Manšestr je věčný. Plná domácí obuv s textilním vrškem
a gumovou podrážkou byla trendy za našeho dětství
a v úplně stejných papučích vbíhají do školních vrat
natěšení prvňáčci i dnes. Někdo dává při výběru stylově
přednost monobarevné variantě, jiní – zejména chlapci touží po khaki vojenské kamufláži či motivu nadzvukových
stíhaček. Věřte mi, že v takových botách se vám pak po
škole lítá výborně.
Vzpomínám si, že to kdysi stejně jako dnes bylo z bezpečnostních
důvodů zakázané, nosit pouze nazouvací obuv. O to více jsem
se těšila, když jsem dozrála věku gymnázia a mohla prvního
září do nové budovy školy premiérově vkročit v zářivě bílých
ortopedických pantoflích s otevřenou patou i špičkou. Mé trepky
měly dokonce celou plochu boty pokrytou drobnými plastovými
výčnělky, která snad měly akupresurně masírovat plosku nohy.
Nevím, zda skutečně fungovaly i zdravotně, jen si moc dobře
vybavuji, že se mi v nich, stejně jako v korkových korkáčích, strašně
špatně běhalo do školní jídelny na oběd. Tolik k hladové parádě.
A vám přeji, ať už vašim dětem nebo sobě, paní učitelky a páni
učitelé, budete teď vybírat bačkory s dekorem hrdinů Avengers,
s krtečkem či výhradně barefootové, tak abyste v nich vykročili
pravou! Ať jsou pro vás školní dny plné poutavého vzdělávání
a veselého kamarádství. Ať před školní tabulí neuklouznete často –
doslova i přeneseně.
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Rozhovor s

Eliškou Weissovou
Eliška Weissová je operní
pěvkyně. Je stálým hostem
v Národním divadle, ale
než dostala hlavní role také
ve ´Zlaté kapličce´, musela
o svých kvalitách přesvědčit
jinde. Mamince osmiletého
syna se to podařilo a teď ji
čeká další krok v její pěvecké
kariéře. Od mezzosopránu
se posouvá k sopránu.
Ortrud v Lohengrinovi,
Turandot, Libuše. To jsou
role, které budou usměvavou
ženu, která si ve svém oboru
jde cílevědomě za svými
sny, v příštích měsících
především provázet.
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Jak dlouho se taková role studuje?
Upřímně musím říct, že rok. Možná i déle.
Vypadá to legračně, ale třeba během minulé
sezóny jsem měla pět premiér a jednotlivé role
jsem musela připravit hodně dopředu. Libuši
jsem studovala rok. Ale když jsem před třemi
lety poprvé zpívala Ortrud v Lohengrinovi
v Bratislavě, navíc jsem vůbec nevěděla, do
čeho jdu, byla to moje první wagnerovská role,
měla jsem na ni jen sedm měsíců. Na takovou
roli strašně málo času.
Když se vrátíme na začátek. Jak se stalo, že se
dívka z Moravské Třebové dostala k opernímu
zpěvu?
Byla jsem všestranné dítě – kreslila jsem,
chodila na gymnastiku, na karate. Pořád jsem
musela něco dělat, být aktivní. Hrozně jsem
chtěla hrát na klavír, ale byli jsme tři sourozenci
a tehdy rodiče neměli na to, aby mi koupili
piáno domů. Proto mě přesvědčili, že bych měla
hrát na housle. Devět let jsem na ně poctivě
chodila. A k tomu jsem si doma vždycky
zpívala. Strašně nahlas a falešně. A přitom jsem
každý rok ve škole říkala, že bych chtěla být
operní pěvkyní. Tak nějak jsem to už tehdy
věděla. Že budu stát na jevišti jako sólistka,
ne ve sboru nebo někoho učit. I když jsem
věděla, že to není moc reálné, byla jsem o tom
přesvědčená. Přitom v rodině nikdo nemá
hudební nadání, jeden bratr je chemik, druhý
lékař. Jsem trochu exot (smích).

Kudy tedy vedla vaše cesta?
Ve čtvrtém ročníku na gymnáziu jsem se
zúčastnila pěvecké soutěže Svitavský slavík.
A vyhrála jsem. V porotě seděla jedna paní
profesorka, která se mě ptala, kam chodím
na hodiny zpěvu. Když jsem odpověděla,
že nikam, řekla mi, že bych měla. Začala
jsem chodit jednou týdně právě k ní
a v malé místnosti jsme na sebe řvaly. Ona
předzpívávala, já na ni řvala. No bylo to
neuvěřitelné. Ale vzpomínám na to strašně
ráda, dala mi základ. Dostala jsem se pak na
konzervatoř v Brně a po třech letech jsem
přešla do Prahy na Akademii múzických
umění, kam si mě vybral pan profesor Tuček
a kde jsem studovala pět let.
Je obvyklé, že se s operním zpěvem začíná
takhle pozdě, nebo jste spíše výjimka?
Nejsem výjimka. Je také rozdíl, jestli je to
žena nebo muž, protože u nich dozrávají hlasy
později. Na konzervatoři v Brně, protože je to
střední škola, jsem studovala s patnáctiletými
spolužačkami a mně už bylo devatenáct.
Myslím si, že to bylo dobře, můj hlas už byl
zralejší. Jsem přesvědčená, že jít v patnácti
studovat operní zpěv je brzy. Hlas ještě není
dostatečně zralý. Navíc je to škola na šest let
a hlas to nemusí vydržet. Hodně záleží na
pedagogovi, aby vám hlas nezničil. Navíc pak
by ještě měla přijít vysoká škola.
Jste tedy vlastně ráda, že jste začala později?
Určitě. Řekla bych, že můj hlas dozrává až
teď. Je mi čtyřicet let a konečně zpívám obor,
se kterým kdybych začala dříve, můj hlas to
nevydrží. Dramatické hlasy ve výsledku vždy
zrají pomaleji.
Vy jste se dříve prosadila jinde než v Praze. Čím
to bylo?
Když to řeknu na rovinu, jsem cílevědomá,
ambiciózní, ale zároveň trpělivá. Když si
něco umanu, jdu si za tím. Což je v této práci
podle mě nezbytné, jinak by to člověk daleko
nedotáhl. Hned po Akademii jsem nastoupila do
Národního divadla, kde jsem od té doby, už asi
patnáct sezón, stálý host. Byla jsem tam obsazena

foto: Archív E. Weissové

Měla jste léto hodně pracovní?
Měla, moje prázdniny jsou víceméně každý
rok pracovní. Vždy během nich připravuju
další sezónu. Příští rok v mé pěvecké kariéře
bude zlomový, protože budu debutovat v roli
Turandot. To je role pro dramatický soprán a já
jsem dosud zpívala dramatický mezzosoprán.
Celou uplynulou sezónu jsem vlastně věnovala
vyššímu oboru, kterému se říká Zwischenfach.
Což byly role Amneris, Eboli, Giorgetty,
debutovala jsem v Libuši v divadle v Ústí
nad Labem. Myslím si, že můj hlas směřuje
k dramatickému sopránu, kde se teď cítím
pohodlně. A Turandot, jejíž premiéra mě
v Národním divadle čeká v lednu, bude zlom.

do takových středních rolí, jako Háta v Prodané
nevěstě, zpívala jsem dlouhé roky rychtářku
v Jenůfě po boku paní Evy Urbanové. V jiných
divadlech, v Plzni, Ústí nad Labem, Brně, jsem
dostávala šance ve velkých rolích. Jen v Národním
divadle to chvíli trvalo. Zlom nastal, když jsem
dostala možnost zpívat Ortrud v Lohengrinovi.
O tom se mi nikdy ani nesnilo. Alternovala jsem
se s paní Urbanovou a po čtrnácti dnech zkoušení
mi paní režisérka, Katharina Wagner, ředitelka
Bayreuther Festspiele, každoročního festivalu
děl Richarda Wagnera, řekla, že budu zpívat
premiéru. Pro mě nepochopitelné a nemyslitelné
ani v nejkrásnějším snu. Ale velmi motivující, že
jsem podala jeden ze svých nejlepších výkonů,
troufnu si říct. A najednou se zjistilo, že mám
dramatický hlas a můžu zpívat obor, který chci
zpívat.
A pak jste stála na jevišti i jako Kostelnička
v Janáčkově Jenůfě….
Tenkrát jsem to komentovala, že jsem se po
třinácti letech dostala ke své vysněné roli.
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perfekcionistka, hodně tvrdohlavá. Ale k té
práci to patří, jinak bych se neposunula. Když
na něčem pracuju, tak do detailu. To není věc
rozmaru, že teď měním obor, z mezzosopránu
na soprán. Turandot nepřipravuju dva měsíce,
už rok ji mám v mysli, zkouším si ji. Jsem
taková. Jsou představení, po kterých mám
pocit, že lidé pochopili, líbilo se jim. Pocit při
děkovačce je neopakovatelný, každá je jiná.

Tak dlouho jsem zpívala rychtářku po boku
paní Urbanové, ona jediná zpívala posledních
dvacet let Kostelničku. Já jsem právě tuhle
roli v podání paní Kniplové slyšela jako první
operní nahrávku v životě – a učarovala mi. Je
to sice psycho, vraždím tam dítě, ale takové
role mám ráda, náročné pěvecky i herecky.
Člověk se v ní emocionálně úplně vydá a lidem
odevzdá. Dnes už lidé chodí i na tu Weissovou,
čekají na mě před i po představení a chtějí
po mně podpis. To je úžasné a moc mě to
těší. Stejně jako to, že mě má rád orchestr
Národního divadla, instrumentalisti, což jsem
vůbec netušila. Chodí za mnou a ptají se,
kdy budu zase zpívat. To jsou nejlepší kritici,
protože mají výborný sluch a za ty roky už
slyšeli mnoho výkonů. To je super.
Jak se operní pěvec musí starat o své hlasivky?
Nijak se neomezuju. Pro mě je nejdůležitější
dobře se vyspat. Minimálně osm hodin. Když
se nevyspím, jsem vyřízená. Nekouřím, to
by se nemělo. Nemám problém se studeným,
ani s mléčnými výrobky před představením.
Nejsem extremista, který si před vystoupením
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musí něco vzít. Já prostě jdu na jeviště
a zpívám.
Ordinujete si hlasový klid?
Když mám těžší roli, Ortrud, Kostelničku,
Libuši, snažím se domlouvat si je tak, abych den
poté nic neměla. Myslím si, že druhý den po
představení by měl hlas odpočívat, aby se dostal
zpátky do formy. Mohla bych jít hned druhý
den na korepetici nebo mít představení, ale
nedělám to, protože bych ráda zpívala dalších
deset, patnáct let.
Jak často cvičíte?
Obden. Přes léto jsem chodila na korepetice,
připravovala jsem Turandot a Ortrud
v Lohengrinovi v Národním divadle. Čeká mě
také debut v další Wagnerově opěře Tristan
a Isolda v ústeckém divadle, poprvé v životě budu
zpívat Isoldu. To bude také zlomový okamžik.
Sama o sobě říkáte, že jste perfekcionistka. Je to
spíše výhoda nebo nevýhoda?
Většinou nikdy po představení nejsem
spokojená. Co se týče práce, jsem

Je opera umění i pro děti?
Jsou operní představení přímo pro děti.
V Národním divadle Čert a Káča. To byla moje
první role na jevišti, v Ústí nad Labem. Byla
to úžasná role, moc mě bavila. Jsem stydlivý
člověk a tohle je komická role, strašně moc mi
tehdy dala. S režisérem Martinem Dubovicem
byla velká legrace a on mě nějakým způsobem
motivoval, abych se víc odvázala a Káču
zahrála. Potom bývá jednou do měsíce projekt
Opera nás baví, což jsou pořady pro děti. Loni
před Vánocemi jsem tam zpívala Libuši a celé
Stavovské divadlo bylo plné dětí. Děti do opery
chodí a jsou to největší kritici. Neberou si
servítky.
Sama máte osmiletého syna. Už byl na nějakém
vašem představení?
Kája občas jde do opery a maminka se mu
samozřejmě vždycky líbí (smích). Ale když
doma cvičím, má připomínky, že jsem moc
hlasitá.
A nechce se přidat?
To nechce. Ale doma si často zpívá a teď docela
začal intonovat. I když mám pocit, že u nás
doma vítězí manželova strana, tedy sport. Ale
vidím v Kájovi divadelní typ, trochu potenciálu
tímto směrem. Ale on zatím nechce, asi si
myslí, že by se mu kluci smáli, kdyby zkusil
třeba herectví.
Na závěr – v čem je pro vás největší krása opery,
kterou chcete předat publiku?
Jsem šťastná, že můžu dělat práci, která mě
naplňuje. Když po představení lidé ocení vaši
práci, naplní mě to radostí. Jsou to pocity, které
nejdou popsat. Vlastně mám dvojí život – jeden
osobní a druhý na jevišti.

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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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
jsou v Česku něčím NEJ.
(30 x 30 cm; na zavěšení)
21.

1 St

Mečislav(a)

27. týden

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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skutečnosti však štěstí přichází

V zoologické
zahradě

R

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!

srpen

úterý
pátek

1

Oskar, Ludomír,
Meda, Medea

pondělí

Ro

3 Miluše, Nikodém(a)

4

5 Kristián, Osvald, Milivoj

Dominik(a),
Rainer, Neda

10 Vavřinec, Lars, Laurenc
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11 Filoména, Dulcinea

7Lada, Kajetán(a)

6 Oldřiška, Ulrika

3 Miluše, Nikodém(a)
Zuzana,

S ilustracemi Michaely Bergmannové

Klára, Jasna,
Jasoň
Jasněna, Klarisa,
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8 Soběslav(a), Virgin(ie)

Dominik(a),
Rainer,14Neda

Alena, Sven,

13 Belinda, Kasián

Alan(a), Alen

Johana, Johanka,

(24 x 16 cm; stolní se spirálou, lze i zavěsit)
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.

Bernard(a),

Petra, Petruše,

Logopedický kalendář se samolepkami!

17 Petula, Záviš

19 Ludvík(a), Luisa

18 Helena, Jelena, Ena

26

25 Radim(a), Elvíra

Ludiše
Luděk, Luďka,

20 Dino, Bernadeta

27 Otakar(a)

21 Noema, Noemi

28 Augustýn(a), Pelagie

15

Mirabela
Hana, Mirela,
Panny Marie
Nanebevzetí
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Bohuslav,
Božislav, Tichomír

29 Evelína, Miron, Myron

10 Vavřinec, Lars, Laurenc
24 Bartoloměj, Natanael

pojmenuj:
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tygr, krokodýl,
, tráva, červen
ohrada, zrníčka černá, růžová.
oranžová,

11
Cvič logopedii a nalep si samolepku. Správná
12
výslovnost už bude hračka! Pravidelnost
a důslednost - bez nich se dítě neobejde, když se učí
17
správně vyslovovat. O jeho zájem se postará 24 veselých
18
19
básniček od zkušených logopedek Jany Havlíčkové a Ilony
Eichlerové. Ilustrace Michaely Bergmannové děti hravě vtáhnou
do radostných příběhů. Součástí kalendáře jsou i samolepky,
24
25
26
které si dítě nalepí pokaždé, když cvičí logopedii.
Hledej, uk
r – zoologická zah
Uvnitř navíc hra s písmenkovou kostkou. (24 x 24 cm ; na zavěšení)
Pavlína, Bela,

31 Aristid, Aristoteles

Petra, Petruše,
Petula, Záviš

Helena, Jelena, Ena

Bartoloměj, Natanae

l

www.krasnecasy.cz

Gus

i?

květen

„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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Že se někdy cvičit nechce?
S kalendářem jde to lehce!
Každý den tu najdeš dost
samolepek pro radost.

Den Slunce

Zlatko

Den matek

Štěstí nám uniká, pokud
Gándhí Mahátma

Jaro, léto, podzim, zima,
pěkně mluvím, to je prima!
Povídání cvičím denně,
přidejte se, děti, ke mně.

Den rodin

Stojan
Den vítězství

10
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září
NEDĚLE 1. 9.
Kulturně pohybové odpoledne aneb jak trávit dny
bez počítače
Sport - soutěžní stanoviště - ukázky folklóru, divadla,
volnočasových aktivit:
fotbal, florbal, tenis, lukostřelba, minigolf, discgolf, ekologie,
divadelní workshop, folklór (Barvínek), tanec, prevence
úrazů (Modrý hroch), příroda, turistika (oddíl Jiřího Wolkera),
kvízy, puzzle (Knihovna Jiřího Mahena, pobočka Lesná),
ukázky lekcí Helen Doron English.
Areál TJ Start; Brno – Lesná; www.ksomega.cz; 14.00

Projekt na podporu čtenářství u dětí prvních tříd
Září a říjen – registrace a přeregistrace prvňáčků zdarma.
Knihovna Jiřího Mahena; www.kjm.cz

Angry Birds ve filmu 2
Rozzlobení nelétaví ptáci a zákeřní zelení vepři jsou opět
ve při v animovaném komediálním snímku Angry Birds ve
filmu 2. Premiéra filmu 28. 8.

Haló – vyzkoušej, jak doručit zprávu v nové výstavě
(do 30. 9.)
Navštivte v zábavním vědeckém parku VIDA! novou výstavu
Haló a vyzkoušejte si různé způsoby, jak doručit zprávu.
Dopisy, vlajkové signály, morseovka, akustická zrcadla,

8

telefony, nebo internet. Užijte si dobrodružství komunikace
na krátké i dlouhé vzdálenosti. Desítka exponátů potěší
dospělé i děti od 5 let. Výstava je v ceně vstupenky do
expozice VIDA!
VIDA! science centrum; Křížkovského 12, Brno; www.vida.cz; do
konce září 2019

Až na KOST! (do 22. 9.)
Výstava o stavbě, funkcích a náhradách kostí.
Kosti – jeden z nejdůležitějších stavebních prvků lidského
těla je téma výstavy, kterou Technické muzeum v Brně
otevřelo začátkem června. Zábavnou a interaktivní formou
chce veřejnost seznámit se stavbou a funkcí kostí, se
způsobem jejich léčby a taktéž přiblížit medicínský pokrok
při vývoji kostních náhrad. Výstava je především zaměřena
na materiály, které jsou pro náhrady kostí vyvíjeny a v praxi
používány. Návštěvníkovi přiblíží také přístupy a metody
tohoto vývoje od historie po současnost.
Technické muzeum Brno; www.technicalmuseum.cz

VIDA! Nová venkovní expozice (do 30. 9.)
Už jen do konce září máte možnost navštívit novou
venkovní expozici zábavního vědeckého parku VIDA! Přijďte
si užít hravé exponáty nejen uvnitř budovy science centra,
ale i pod širým nebem. Těšte se na vodní orchestr, obří
bublifuk nebo světelný hranol. To vše s krásným výhledem
na pavilony brněnského výstaviště a příjemným posazením
na čerstvém vzduchu. Možnost navštívit venkovní expozici
je v ceně vstupenky do centra.
VIDA! science centrum; Křížkovského 12, Brno; www.vida.cz; do
konce září 2019

Výstava Tenkrát na Měsíci (do 29. 9.)
K oslavám padesátého výročí této přelomové události se
Technické muzeum v Brně připojuje menší výstavou Tenkrát
na Měsíci. Její součástí jsou například originální podpisy
všech pozemšťanů, kteří se prošli po Měsíci, nebo replika

kalendárium
podvozku výsadkového modulu se žebříkem, z něhož Neil
Armstrong sestoupil na povrch Měsíce a učinil slavný „malý
krok pro člověka…“
Technické muzeum Brno; www.technicalmuseum.cz

PONDĚLÍ 2. 9.
Nové pololetí v The Little Gym
Cvičení pro děti věkových kategorií 10měs. -12let. The
Little Gym v Brně zahajuje již 8. pololetí provozu. Napište
nám nebo zavolejte a rezervujte si zkušební hodinu
zdarma. V našem rozvrhu máme celkem 32 různých kurzů
a otevřeno je každý den pondělí-sobota. O víkendech také
pořádáme dětské narozeninové oslavy!
The Little Gym Brno; Kigginsova 2, areál BRuNO Family Parku;
www.brno.thelittlegym.eu

Ondřej Sekora a jeho tvorba (do 30. 9.)
Výstava k 120. výročí narození Ondřeje Sekory.
KJM Bohunice, Lány 3; www.kjm.cz

ÚTERÝ 3. 9.
Den otevřených dveří a loutkové divadýlko
Zdarma loutkové divadlo s názvem „Loutky, které nikde
nechtěli“. Příběh klauna, který je bez práce a putuje světem,
potkává kamarády. Divadlo Žebřík s pohádkou v rámci
dne otevřených dveří. Od 10 do 18h, můžete nahlédnout
do prostor centra volného času Botanka a přihlásit se do
kroužků na další školní rok.
CVČ Botanka; Botanická 13, Brno; www.botanka.cz; 15.00

PÁTEK 6. 9.
Festival vědy s JMK (do 7. 9.)
Předvést, jak zábavná a důležitá věda je – to si klade za cíl
Festival vědy s Jihomoravským krajem, který se koná opět
v areálu Dopravního hřiště Riviéra Brno.
www.festivalvedy.cz; 9.00 – 18.00

Festival vědy s JMK (do 7. 9.)
V pátek 6. září a v sobotu 7. září 2019 se vědecké, vzdělávací
a další instituce pokusí dokázat, že bez nadaných vědců
a jejich objevů by svět kolem nás nebyl tak příjemným
místem. Bude to zábava, ale zábava velmi inteligentní.
Do programu té největší vědecko-populární taškařice se
samozřejmě zapojí i Moravské zemské muzeum. Pracovníci
interaktivního muzea a centra Mendelianum si pro
návštěvníky nachystali ukázky z atraktivního světa genetiky.
Festival se koná s podporou Jihomoravského kraje.
www.mzm.cz.

SOBOTA 7. 9.
Pátrání v domě č. 18
Pátrejte v Muzeu ve Šlapanicích! Děti budou poznávat
tajemná zákoutí budovy muzea a její historii. Pátrací hra
„Tajemství domu číslo 18“ pro rodiny s dětmi probíhá
průběžně od 14 do 17.30 hodin. Vyřešení hry zabere

SOUTĚŽ O KNIHU
ROALD DAHL: KARLÍK A VELKÝ
SKLENĚNÝ VÝTAH

Pozor! Pokračování Karlíka a továrny na čokoládu
je tady! Karlík se stal váženým majitelem továrny
na čokoládu. Když spolu se svou rodinou
a panem Wonkou vystřelí skleněným výtahem
na oblohu, nedopatřením se ocitnou na oběžné
dráze Země. Najdou tu nejen nově postavený
Vesmírný hotel USA, ale i ty nejnebezpečnější
stvůry z celého vesmíru. Kniha je určena
čtenářům od 7 let.
(Vydala Pikola)
SOUTĚŽNÍ OTÁZKA:
Napište nám alespoň jeden další název knihy
pro děti od autora Roalda Dahla.
Odpověď pošlete na e-mailovou adresu soutez@sdetmivbrne.cz
nejpozději do 30. 9. 2019.
Pátá správná odpověď vyhrává.
Informace o zpracování osobních údajů nalezete zde:
http://sdetmivpraze.cz/informace-o-zpracovani-osobnich-udaju/
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asi 30 minut a neopustíte během ní budovu muzea.
Doporučujeme pro děti od 6 let v doprovodu dospělého.
Muzeum ve Šlapanicích; Masarykovo nám.18, Šlapanice;
www.muzeumbrnenska.cz; 14.00 – 17.30

STŘEDA 11. 9.
Výroba domácí kosmetiky
Jak si připravit vhodné krémy pro vaše miminko bez
škodlivé chemie. Ošetření kůže miminek, koupele, krém
na opruzeniny, ekzémy. Praktická ukázka, výroba krémů.
Na akci jsme pozvali paní Bartoňovou, farmaceutickou
laborantku. Je maminkou dvou dětí a sama během
posledních 4 let vyrábí domácí kosmetiku bez použití
chemikálií. Vychází z vlastních zkušeností.
Family Point; Josefská 1; www.brno.familypoint.cz

ČTVRTEK 12. 9.
Workshopy pro maminky a předškoláky
Na základě Vašeho obrovského zájmu přidáváme také
odpolední hudební workshop pro maminky a děti od
čtyř let. Na programu jsou metalofony, xylofony, perkuse
z celého světa a hlavně nové písničky, jimiž si můžete
obohatit „domácí repertoár“ oblíbených melodií. Také
v tomto kurzu se můžete těšit na práci s hudební pamětí,
skladbičky s logopedickým přesahem, orffovy nástroje
a plno zábavy! Cena: 2 200 Kč / 10 lekcí. Přihlášky a další
info: kristyna.drasilova@filharmonie-brno.cz
Hudební oddělení knihovny Jiřího Mahena;
www.filharmonie-brno; 16:00 - 16:45

Za zvířátky do pohádky
Zábavné odpoledne s projektem BOOKSTART.
KJM Řečkovice, Kolaříkova 3; www.kjm.cz; 16.00 – 17.00

SOBOTA 14. 9.
Čtení s Mohyláčkem
V rámci akce „Den evropského dědictví v Památníku Mohyla
míru“ proběhne čtení s látkovým maňáskem Mohyláčkem.
Těšit se můžete na speciálně připravenou napoleonskou
pohádku o ztraceném ruském pokladu. Děti se poté mohou
vypravit na dobrodružnou výpravu po areálu památníku
a najít bájný poklad samy.
Památník Mohyla míru; K Mohyle míru 200, Prace; www.
muzeumbrnenska.cz; 10.30, 12.30,

14.30 iSport LIFE Columbia běh brněnskou Zoo
Jedinečný zážitek! Připravili jsme pro vás nevšední běh
brněnskou Zoo. Každý závodník dostane funkční triko
Columbia zdarma. Na své si přijdou i děti, pro které jsme
připravili závody podle věkových kategorií a super dárky
pro všechny. Na nejlepší čeká i krmení žiraf.
Zoo Brno; U Zoologické zahrady 46, Brno; www.zoobrno.cz;
09.30

PONDĚLÍ 16. 9.
Zahájení kurzů a kroužků pro děti na Botance
Od pondělí 16.9 zahajujeme další školní rok a nové kroužky:
Keramická a výtvarná dílna od 4 let, Út 16,30; cena 1700,–
pololetí. Babyatelier od 2 let, Pá 9,30; cena 1200,– pololetí.
Dramaťáček od 5 let, Pá 16,30; cena 1500,– pololetí.
Šperkařský kroužek od 8 let, PO 16,30; cena 1700,– pololetí.
Moderní tanec od 4 let st 15,30; cena 1200,– pololetí.
CVČ Botanka; Botanická 13, Brno; www.botanka.cz

Vyrob si záložku do knihy

PÁTEK 13. 9.
Babí léto na Hlídce

Dílny pro děti.
KJM Nový Lískovec; Oblá 75; www.kjm.cz; 13.00 – 17.00

V polovině září se v SEV Hlídka rozloučíme s létem.
Podíváme se, jak se zpracovává sklizeň,
a budete si moci vyrábět z přírodnin. Těšíme se na vás!
SEV Hlídka; Hlídka 4, Brno; www.sevhlidka.cz; 9.00

STŘEDA 18. 9.
Jak využít aroma olejíčky proti chřipkám a nemocem
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V období viróz si můžete pomoci proti nemocem silou
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přírodních olejů. Esenciální oleje jsou skladné, snadno se
používají a je dobré je mít pořád při ruce.
Family Point; Josefská 1; https://brno.familypoint.cz/

Středeční dopoledne pro předškoláky (každou 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 od 18. 9. 2019 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

informace o možnosti jejich ochrany ve volné
přírodě. Chybět nebude ani komentované krmení.
Zoo Brno; U Zoologické zahrady 46, Brno;
www.zoobrno.cz; 09.00

Den tiskařů v Kralicích nad Oslavou
Významné výročí Bible kralické - 400 let od vydání
„jednodílky“ - jsme v Kralicích oslavili v roce 2013. Od
té doby si každoročně v září připomínáme toto dílo
z ivančicko-kralické tiskárny Jednoty bratrské jako Den
tiskařů. Letos oslavíme v sobotu 21. září hned několik výročí,
která se vztahují ke Kralicím: 50 let budovy Památníku Bible
kralické, 110 let od položení základního kamene Pomníku
Bibli kralické a jejím tiskařům, 200 let od první školní
budovy v Kralicích, 440 let od vydání prvního dílu Bible
kralické. Celodenní pestrý program je nachystaný pro
inzerce

9. DEN ARCHITEKTURY

PÁTEK 20. 9.
Polárkový dort 2019 (do 22. 9.)
Divadlo Polárka již tradičně otevře novou sezónu třídenním
festivalem Polárkový dort. Pro diváky zahraje všechny
novinky na reperotáru za minulý rok, děti se mohou
zúčastnit divadelních dílen. V nedalekém Björnsonově
sadu opět vyroste šapitó, kde se během víkendu představí
hostující divadla a kapely Nedloubej se v nose a Bombarďák.
Divadlo Polárka; Tučkova 34, Brno; www.divadlopolarka.cz

SOBOTA 21. 9.
Mezinárodní den pand červených
V sobotu 21. září oslavíme v Zoo Brno Mezinárodní den
pand červených. Pro návštěvníky bude připraveno pět
stanovišť, kde se dozví zajímavosti ze života pand a získají

út 1. 10. — po 7. 10. 2019
Svobodná architektura + 100 let Bauhausu
Ve více než 90 českých a slovenských městech zdarma
Pořádá

denarchitektury.cz

kruh.info
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kalendárium
rodiny s dětmi, místní rodáky a pamětníky i návštěvníky se
zájmem o historii, umění, řemesla či techniku. Občerstvení
zajistí členové místního Sboru dobrovolných hasičů. Vstup
je zdarma.
Památník Bible kralické; Martinská 228, Kralice nad Oslavou;
www.mzm.cz; 9.30 – 17.00

Závody na horolezecké stěně
Tuto sobotu budou v hale Bongo probíhat závody všech
horolezců a horolezkyň! Soutěžit může každý! Už od rána
se mohou děti i dospělí přihlašovat do soutěže. Stačí na
recepci vyplnit své jméno a věk, a čekat na 15. hodinu, kdy
závod propukne. Každý soutěžící bude samozřejmě za svou
statečnost obdarován sladkostí a na vítěze čeká odměna.
Těšíme se na všechny odvážlivce, kteří se soutěže zúčastní.
Zábavní park Bongo; Pražákova 51, Brno; www.bongobrno.cz

ČTVRTEK 26. 9.
Zážitkové malování maminek s dětmi (každý čtvrtek)
Výtvarná činnost a její zdařilý výsledek zvyšují sebevědomí
dítěte a příznivě působí na duševní pohodu dětí. Každý
čtvrtek tráví rodič se svým nejmenším společný čas
u barev, poznává svého malého malíře ve své přirozenosti
a poctivosti a buduje vzájemnou důvěru. Celkem 6 setkání.
Vhodné pro děti od 2 let.
Ateliér ArteSvět, Lidická 28, Brno; www.artesvet.cz, 10:30 – 11:30

Noc vědců
Na Festival vědy s JMK volně naváže Noc vědců se svým
nočním programem. Nejen mimořádné projekce pořadu
Vzhůru na Měsíc! 2D v digitáriu o velkém dobrodružství
lidstva budou připraveny na brněnské hvězdárně. Tak
přijďte ponocovat.
Hvězdárna a planetárium Brno; Kraví hora 2, Brno 616 00; www.
hvezdarna.cz; 18.00

PÁTEK 27. 9.
VIDA! Noc vědců

Zábavní vědecký park VIDA! se už pošesté přidává
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k celorepublikové akci Noc vědců, která má letos téma
Šetrně k planetě. Od 18.00 do 23.00 tu na vás v pátek
27. září čekají nejrůznější zajímavé aktivity a stanoviště
s pokusy. Přijďte si vyrobit módní doplněk z jinak
nevyužitých materiálů, zjistit, jak vypadá svět pod
stereomikroskopem, zúčastnit se ojedinělé degustace vody,
dozvědět se víc o zdrojích energie nebo kompostování za
pomoci žížal. Určitě si nenechte ujít i promítání jedinečného
3D filmu Oceány: Naše modrá planeta. Vstup Na Noc vědců
je ZDARMA, je však nutná registrace na www.vida.cz/
doprovodny- program/nocvedcu (od 10. 9. 2019)
www.vida.cz; 18.00–23.00

NEDĚLE 29. 9.
Divadlo Líšeň: Schovejte si slepice
Pásmo romských lidových písní, tanců, vtipů a vyprávění.
Společná produkce divadelníků, romských umělců
a publika. Vyprávěné příběhy vycházejí nejvíce z knihy
Romské pohádky sběratelky Mileny Hübschmannové,
která zaznamenala unikátní syrová vyprávění romských
vypravěčů, slovesnou tradici nezatíženou moderními
literárními konvencemi. V textu jsou použity i současné
romské vtipy a průpovídky. Hra čerpá inspiraci
z dlouhodobé spolupráce Divadla Líšeň s brněnskou
romskou uměleckou komunitou, zde konkrétně s tanečním
souborem Merci a muzikantem Františem Barkocim.
Vstupné: 90,–
Klub Leitnerova; Leitnerova 2, Brno; www.leitnerka.cz; 15.00

VILA DĚTEM: Procházka po Černých Polích
Na konci září vyrazíme s dětmi do Černých Polí. Čekat je
bude zábavná procházka s úkoly. Poznáme nejzajímavější
stavby v okolí vily Löw-Beer a na závěr procházky
nahlédneme i do ní. Doba trvání programu přibližně 60
minut. Akce je vhodná pro děti od 6 let. Vstupně: dítě 30 Kč,
dospělý doprovod zdarma.
Vila Löw-Beer v Brně; Drobného 22, Brno; www.vilalowbeer.cz;
14.00, 15.15 a 16.30

CHODÍTE RÁDI S DĚTMI DO KNIHOVNY?

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.
Vzdálenost mezi
mnou a třešní
Paola Peretti

Mafalda trpí vzácnou
chorobou, která ji
postupně připravuje
o zrak. Postup nemoci
pozoruje měřením
vzdálenosti, z kolika
metrů ještě vidí školní
třešeň. Jak se dívka
vypořádá s nástupem úplné tmy?
Dojemný a zároveň velmi inspirativní a krásný
příběh nejen o handicapu a ztrátách, ale
i o přátelství, přáních a odvaze bojovat.
Vhodné od 9 let.

Valentýnka
a daleké kraje
Ivana Peroutková

Valentýnka navštívila
s tetou cestovní kancelář
za účelem vybrat letní
zájezd a tato práce ji
velmi nadchla. Rozhodne
se proto s kamarády
v rámci hry vytvořit vlastní
cestovku se vším všudy.
Ale pak se objeví pravý zákazník…
Milá a vtipná kniha o dětské vynalézavosti
a fantazii, ale také o důsledcích některých
nevinných her a jejich řešeních.
Vhodné od 7 let.

Pozor, v knihovně je kocour
Klára Smolíková

Davidovi, který je náruživý čtenář, se
jednoho dne ztratí v knize jeho kočičí
přítel Koniáš. Vydá se jej proto hledat
a na svých cestách procestuje nejen
mnoho měst a časů, ale podívá se
na místa, která knihy již roky spojují
nejvíce – a to jsou knihovny.
Kniha v dětech nenásilně probouzí
zájem o knihy a čtení, zároveň je
poučí o historii knihoven v Česku
a seznámí s některými významnými knihovníky a jejich činy.
Je vytvořena poutavou formou přecházející od klasických
textů ke komiksu.
Vhodné od 8 let.

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

ZDRAVOTNÍ KLAUNI MÍRNÍ STRACH
A STRES NA DĚTSKÉ POHOTOVOSTI V BRNĚ
Zdravotní klauni uskuteční téměř 4000 návštěv
ročně. Přesto si udržují úzký vztah s každým
ze 72 navštěvovaných zařízení, což umožňuje
reflektovat jejich individuální potřeby. Nově tak
Zdravotní klauny potkáte na dětské pohotovosti
Fakultní nemocnice Brno, kde humorem mírní
strach malých pacientů a stres jejich rodičů.
Zdravotní klauni navštěvují děti na nejrůznějších
specializovaných odděleních – například

v brněnské fakultní nemocnici dokonce na
čtrnácti. Nyní mezi ně nově patří i dětská lékařská
pohotovost, kam klauni začali chodit na žádost
nemocnice.
Klaunská služba na dětské pohotovosti je určena
vystrašeným, akutně nemocným dětem, které
přijíždějí spolu se svými stejně vystresovanými
rodiči do nemocnice až navečer, protože do
rána už nemůžou vydržet. Přes veškerou
snahu ošetřujícího personálu na pohotovosti
často nastávají chvíle dlouhého čekání, pláče
a napětí. Právě tehdy hraje přítomnost klaunů
velkou roli. A ti ji plně převzali s přehledem
a profesionalitou.
Na lékařské pohotovosti o dětské pacienty
pečuje čtyřčlenný, speciálně vyškolený klaunský
tým,jehož členové se v návštěvách střídají.
„Na pohotovosti se pohybujeme v čekárně, mezi
vyšetřovnami, ve frontě u centrální evidence,
prostě všude pouštíme čerstvý vítr do atmosféry
zhutněné strachem a bolestí. Doprovodíme

pacienta na vyšetření, a než se z něj vrátí,
věnujeme se dalším, nově příchozím či dlouho
čekajícím dětem“, vysvětluje Zdravotní klaunka,
Jana Geierová.
www.zdravotniklaun.cz
Zdravotní klaun, o. p. s., je dobročinná organizace s národní a mezinárodní působností,
která již od roku 2001 přináší humor a radost hospitalizovaným dětem, geriatrickým
pacientům a dalším potřebným v oblasti
zdravotnictví. Přispívá tím ke zlepšení jejich
psychického i celkového zdravotního stavu,
a to prostřednictvím návštěv speciálně
vyškolených Zdravotních klaunů. V současné době navštěvuje 86 Zdravotních klaunů
pravidelně 62 nemocnic, 7 domovů pro
seniory a 2 hospice.
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kulturní tipy

Kulturní

MIŠMAŠ
▶ KNIHA KÁČÁTKO
KNOFLÍK: JASMÍNČINA ZVÍŘÁTKA

Helen Petersová
Při nehodě přijde o život kachní máma sedící na
hnízdě. Jasmínka s Tomem se pokusí zachránit aspoň
vejce a nechat je vylíhnout v inkubátoru. Není to
snadné, ale zanedlouho po dvoře pobíhá káčátko
Knoflík a každou chvilku se dostane do nějakého
maléru. Jenže pak přijde malér, z kterého není
úniku…
Vydává Mladá fronta

SOUTĚŽ
O DÁRKOVÉ
PŘEDMĚTY
K FILMU
ANGRY BIRDS
VE FILMU 2
Rozzlobení nelétaví ptáci
a zákeřní zelení vepři jsou opět
v animovaném komediálním
snímku Angry Birds ve filmu 2 a vy
můžete vyhrát 2 vstupenky do
kina a blok právě k tomuto filmu.
Napište nám alespoň 3 jména postav,
které ve filmu vystupují, na e-mailovou
adresu soutez@sdetmivbrne.cz
nejpozději do 15. 9. 2019.

PĚT NEJRYCHLEJŠÍCH
VYHRÁVÁ!
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▶ KNIHA ILUSTROVANÝ ATLAS
NEUVĚŘITELNÝCH FAKTŮ
O ZVÍŘATECH
Hravá sbírka pozoruhodných zajímavostí ze
světa zvířat. Věděli jste, že chobotnice má tři
srdce? Že pštros neumí couvat? Že včely nikdy
nespí? Nebo že se tučňáci smějou, když je
někdo lechtá? Tato a mnohá další fascinující
fakta ze zvířecí říše podaná s vtipem a lehkostí
najdete v bohatě ilustrované knížce od
populární švédské umělkyně.
Vydává Albatros

▶ KNIHA MAURICE SENDAK: TAM KDE ŽIJÍ DIVOČINY

O chlapci, který se dostal do země,
v níž žijí divočiny, a stal se jejich
králem. Kluk Max trápí zvířátka!
Ale dostane se do země, kde
žije divá zvěř – příšery, jaké ještě
nikdy neviděl… A co se stane?
Max se s divočinami spřátelí,
a pak se dokonce stane jejich
králem. Nakladatelství Meander
přináší v novém českém vydání
jednu z nejslavnějších dětských
knih světa, kultovní dílo Maurice
Sendaka Tam, kde žijí divočiny.
Kniha získala v roce 1964
Caldecottovu medaili,
která každoročně oceňuje
nejvýznamnější americkou knihu pro děti, a v průběhu let byla oceněna několika
dalšími cenami pro nejlepší dětskou knihu. V roce 2009 byl podle knihy natočen
úspěšný film Max a maxipříšerky. Meander knihu vydává v překladu Jana Jařaba na
podzim 2019.

▶ KNIHA IVAN WERNISCH: HE, HE!

Ivan Wernisch píše dětem, potažmo mládeži? A o čempak? Kudy vede cesta
do Ašchabadu? Kudy plují kominické
lodě? Co povídá hlava na stole?
Anebo o něčem úplně jiném. Anebo
o něčem úplně stejném. Básník
Wernischova formátu zvládne psát svá
poselství o čemkoli komukoli. Kdykoli
a kdekoli. O všednodenních tragédiích
a nadoblačné grotesce. O hrůze i radosti
života, o minulém, které živí přítomné
i budoucí, o sobě (v množném čísle),
o začátku a konci. O neposedném
pramínku slasti, který proskakuje trhlinami
v mohutném masivu reality. To vše
tentokrát v přátelském svazku s kresbami
Viktora Pivovarova. Sluší jim to. He,
he!
Vydává Meander

kulturní tipy
▶ FILM ANGRY
BIRDS VE FILMU 2

▶ FILHARMONICKÁ PŘÍPRAVKA PRO TALENTOVANÉ DĚTI

Roční hudební kurz pro děti 5-7 let, který připraví děti na přijímací zkoušky a první
rok v Základní umělecké škole. Kde jinde si vybrat svůj hudební nástroj, než přímo
ve Filharmonii. Děti se naučí pracovat s rytmem, intonací, hudební pamětí a setkají
se s hudebníky Filharmonie Brno, kteří jim představí zajímavé hudební nástroje.
Budeme pracovat s různými melodickými i bicími nástroji orffovského hudebního
instrumentáře, propojíme hudbu s pohybem, naučíme se číst noty a užijeme si
spoustu zábavy.Místo si můžete rezervovat na kristyna.drasilova@filharmoniebrno.cz (kapacita omezena). Setkání budou probíhat každý čtvrtek 16:30-17:15
v Besedním domě, začíná se 18. 9. 2019
www.filharmonie-brno.cz

Rozzlobení nelétaví ptáci
a zákeřní zelení vepři jsou
opět ve při v animovaném
komediálním snímku
Angry Birds ve filmu
2. Když se objeví nový
nepřítel, který hrozí
zničením Ptačího
i Prasečího ostrova,
spojí Rudohněv (alias
Ruďák), Žluťas, Bombas,
Orel Vazoun a Žluťasova
sestra Stříbrnka síly
s velevepřem Leonardem,
jeho asistentkou
Courtney a vepřovým
sádlem mazaným
vynálezcem Garrym.
Supertým bývalých
zapřisáhlých nepřátel
se vydává na misi,
jejímž cílem je zachránit
domovy ptáků i vepřů.
inzerce

Příhody oblíbeného
hrdiny v knižní podobě
Žárovka s Edisonem budou

potřebovat ponorku. Vyrobíš

VYSTŘIHNI PONORKU A
V PŮLCE JI
OHNI. USTŘIHNI SI BRČKO
S KOLÍNKEM
A VLOŽ JEJ MEZI OBĚ ČÁSTI
PONORKY.
PŘILEP JE K SOBĚ. DO OKÉNEK
VLEP
ŽÁROVKU A JEHO PEJSKA
EDISONA.

Hurá pod hladinu!
jim ji?
BRČKO
PŘILEP

Žárovka.
snášejí vajíčko?“ zeptal se
místečko, tam se
„Můžu se podívat, jak slepice
si zalezou na svoje oblíbené
Potřebují na to klid. Vždycky
podaří snést, začnou spokojeně
„To ti asi žádná nedovolí.
ají, a když se jim vajíčko konečně
každá slepička snáší jinde.“
dlouze natřásají a poposedáv
mi pomoct najít dnešní nadílku,
kvokat. Jestli chceš, můžeš
vyčmuchat!“
„Rád, Edison mi vajíčka pomůže

SLEP

POMŮŽEŠ ŽÁROVKOVI
NAJÍT VŠECH 5 VAJÍČEK,
KTERÁ DNES SLEPIČKY
SNESLY?

55
36

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

Prosviť vedlejší stránku z

druhé strany.

Mateřský manuál
JAK PŘEŽÍT ZÁŘÍ
Celý první měsíc školního roku bych vám doporučovala
držet se motta: sláva – dřina – chyba. Hned vysvětlím.
Neděje se to pokaždé, ale září bývá v rodině důležitým mezníkem.
Ať už vedete s velkým očekáváním i velkými obavami malého
člověka poprvé do školky. Či ať už s brašnou zavěšenou na zádech
vstupujete spolu s vašimi dětmi premiérově do školních vrat. A to
si nenechte ničím zkazit! Vyberte společně ty nejkrásnější bačkory a ušijte na ně spolu doma šikovný pytlík. Oblečte se do gala,
děvčatům uvažte stužky do vlasů, chlapcům pak do košile pod
krk. Připravte si foťák, čistý kapesník a můžete vyrazit. Ať už vám
potečou slzy nebo nervy, užijte si onen vstup vašich dětí mezi první spolužáky, vstup do školních lavic. Buďte svým dětem oporou,
přidejte své vlastní historky, jak vy jste se stali žákem školy, a momentky z prvního dne si úhledně vlepte do fotoalba.

TRIKY TROJNÁSOBNÉ MATKY
1. Školní papírenské zboží objednávejte on-line. Z povinného
seznamu se vám bude mnohem lépe a pečlivěji odškrtávat
v tichosti noci u svého notebooku, než těkat mezi barevnými regály
papírnictví s otrávenými dětmi kolem. Navíc v dobře zásobených
e-shopech nakoupíte skutečně vše, najednou a bez stresu.
2. I bačkory a další přezůvky se dají koupit přes internet. Pro
změření dětské nohy postupujte podle šikovného návodu. Nechte
své dítě postavit se nohou oblečenou v ponožce na list papíru na
hladkou zem a nohu obkreslete tužkou. Pak změřte délku chodidla
od konce palce až po zadní bod paty a k naměřenému číslu
připočtěte správný nadměrek 10 až 15 mm. Výsledná hodnota je
délka stélky, kterou potřebujete. Jen si dejte pozor, protože čísla bot
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odpovídající požadovaným rozměrům stélky se u různých výrobců
obuvi můžou lišit. A teď už zbývá se jen společně shodnout na
designu pohodlných botek, ale s tím vám neporadím, protože o tom
my doma umíme vést velmi nepohodlné diskuze.
3. Kauza školní svačiny. Patří-li vaše děti k výborným jedlíkům,
ze srdce vám gratuluji. Pokud ale víte, co je bojovat s tím, aby
dítko snědlo něco z dopolední svačiny, zkuste můj osobní objev.
Svačinovou krabičku s mnoha přihrádkami. Ať už si vyberete
praktický plast nebo její ekologicky nerezovou verzi, pěkně se
mi osvědčilo chystat dětem spíš v malých porcích pestrý výběr
pochutin. Trochu oříšků, trochu rozinek, trochu okurky, trochu
ovesných sušenek, trochu lívanců. Syn si tak o přestávkách vždy
z boxu nabídl málo, ale odpoledne se vracel domů s prázdnou.
Zato břicho měl plné!

Ano, protože děti je různě zapomínají a občas i nenávratně
ztrácí. A právě tady se dostávám k poslednímu bodu, k Chybě.
Myslím, že je dobré si hned od startu v září uvědomit, že i my
rodiče a maminky zvláště můžeme dělat chyby. Že opět nebudeme stíhat termíny; že naše děti nebudou mít podepsány ty
správné formuláře, že platby školní jídelně budou po termínu
splatnosti nebo že fóliové obaly na atypické učebnice angličtiny
jsme opět koupili špatně. Vždy, když naše nejmladší dcera nemá
ve školce náhradní tepláky, prostřednímu synovi chybí pyžamo
na přespání a nejstarší syn nemá do čeho psát domácí úkoly,
se cítím jako nejhorší matka na světě. Znáte to taky? Ale radím
vám - neplačte, neklejte, nepijte! Stačí, když se na toto téma
rozpovídáte se svými kamarádkami a ženami v okolí, a hned
zjistíte, že i v jiných funkčních rodinách posílají nadané dítko na
kroužek ve špatný čas i den. Prožijte proto září s láskou a trpělivosti nejen k dětem, ale i k sobě.
Rosa Mitnik

inzerce

A když už jsme u toho lepidla, musím vám popsat i druhé pravidlo: Dřina. Školní začátek je i pro nás rodiče výrazně spojen
s dlouhým seznamem povinností. Vyberte tedy kroužky podle
vašich rodinných preferencí a zaplaťte kurzovné. Z listu školních
pomůcek při nákupu v papírnictví poctivě odškrtávejte položku
po položce. Kupte synovi opět nové a větší sálovky, dceři modernější plavky a plavecké brýle. Z rodinné pokladničky ještě
vysypte na tenisovou raketu, judistické kimono a zobcovou
flétnu. A nezapomeňte na láhev na pití a svačinovou krabičku,
které – jak ukazuje mnohá zkušenost mnohých rodičů – se zpravidla musí ještě průběžně dokupovat i přes rok.
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hlavní téma

Zářijové vychytávky

Nejlepší rodinný plánovač široko daleko. Je praktický a originální. Vychází od roku 2007.
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Zářijové šílení a školní
chaos snadno
dostanete pod
kontrolu, budete-li
mít systém i ve své
tašce. Začnete nový
školní rok s novým
organizérem do
kabelky!
www.rosamitnik.cz
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!!

ORGANIZÉR DO KABELKY OD NAŠÍ
ROSY MITNIK

ani po delším psaní nestěžovaly na bolesti
v ruce. Z výsledků také vyšlo, že děti, které
měly špatný úchop, začaly s rollerem psát
úhledněji. Pokud chcete svému školákovi
usnadnit psaní a pomoci mu k prvním
písmenkům, vybavte ho novým rollerem,
který doporučují i samotní učitelé.
* Více informací o testování na www.stabilo.cz
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sezonu.
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cvičí logopedii. S tou to kombinací kvality
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www.hrackoteka.cz, www.agatinsvet.cz
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realizovalo STABILO nezávislý průzkum
mezi učiteli na prvním stupni ZŠ, kteří si
nejnovější roller mohli se žáky vyzkoušet?
Na základě vyzkoušení doporučuje
EASYoriginal Graﬃti Edition 93 % učitelů*,
a to i ve vlastní třídě. Díky zahnutému tvaru
rolleru děti věděly, jak si jej vzít správně do
ruky a samy si kontrolovaly jeho uchopení
v ruce. Děti s rollerem neměly tendenci na
pero tlačit, snadno se jim drželo a tak si
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své místo a dobře se drží. Děti si navíc
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Konec podepisování
oblečení. Už nemusíte
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razítkovat oblečení pro kolik
dětí chcete.
www.mamiee.cz
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„POSPREJOVANÉ“ PERO DO ŠKOLY
STABILO® EASYoriginal Graffiti
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NEJ.

Příliš plánů, málo
času? Rodinný
chaos hravě
zkrotíte s tímto
kalendářem.
Každodennost
u Vás doma zpestří linoryty Petry Cífkové,
praktické plánování a také zábavná hra uvnitř.
Prožijte rok 2020 na místech, která se můžou
chlubit tím, že jsou v Česku něčím NEJ.
www.hrackoteka.cz, www.agatinsvet.cz
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RODINNÝ PLÁNOVAČ 2020

Čas někdy běží
jako splašený
kůň, ale dá se
zkrotit. S tímto
kalendářem
poplyne čas Vaší
rodiny v rytmu
poklidného
blues. Sladíte
s ním všechny
kroužky, návštěvy
i povinnosti. S ilustracemi Andrey Tachezy
navíc každý problém vyřešíte s nadhledem.
www.hrackoteka.cz, www.agatinsvet.cz

Udělejte z čištění
zubů zábavu
Se sonickým kartáčkem Philips Sonicare
for Kids si děti čistí zuby lépe, déle
a častěji. Interaktivní aplikace navíc
změní každodenní čištění v zábavu
a pomůže dětem vybudovat
zdravé návyky.

Stahujte zdarma

www.philips.cz/detskykartacek

KAPESNÉ
Děti učíme milovat divadlo, jezdíme s nimi lyžovat, navštěvujeme aquaparky, chodíme na výlety a cestou se
zastavíme v cukrárně. Zkrátka a dobře, učíme je poznávat svět. A to je velmi dobře. Peníze nejsou na světě vším,
ale jsou součástí našich životů, a i to bychom měli naše děti učit. Bavme se s dětmi, jak peníze našetřit, ale také co
udělat pro to, aby se nám nerozkutálely.
Pravděpodobně každé dítě si projde
obdobím her na prodavače, schováváním
prvních pokladniček do tajných úkrytů,
hýčkáním si první vlastní peněženky.
A základem všeho bude kapesné. Odborníci
i laici se shodnou na tom, že kapesné hraje
v životě dítěte obrovskou roli.

platí jízdné, kdo obědy ve škole…, zda
je kapesné opravdu jenom pro potěšení
a radost, nebo se z části kapesného hradí
i některé předem domluvené aktivity či
finanční položky.

OD KDY KAPESNÉ

Věřte dětem a nechte je samotné projít
obdobím „jak naložit s penězi“. Co pro
nás, rodiče, může být naprosto zbytečná
investice, může naší dceři či synovi
připadat naprosto životně důležité.
Kapesné celé nebo v předem určené výši
by mělo sloužit dítěti opravdu k jedinému:
„mohu s těmito penězi naložit, jak chci“.

Možná to leckoho překvapí, ale první
drobné kapesné by mělo dítě dostávat již
v předškolním věku. Jsou to první krůčky
k budoucí finanční gramotnosti.

JAK ČASTO KAPESNÉ

Menší děti určitě potřebují kratší časové
intervaly. Doporučuje se jednou týdně.
Starší děti, které mají s penězi nějaké
zkušenosti, zvládnou jednorázové kapesné
na celý měsíc.

VÝŠE KAPESNÉHO

Jednoznačně se odvíjí od možností dané
rodiny. Ale také záleží na jasném určení,
k čemu bude kapesné sloužit. Dobrým
nápadem by mohlo být navyšování
kapesného podle školních tříd. V první
třídě 10 Kč za týden, ve druhé třídě 20
Kč...

ZA CO SE KAPESNÉ UTRÁCÍ

Věnujte čas přesné domluvě s dítětem,
co bude hradit samo a co hradíte vy.
Palčivým tématem bývá účet za telefon.
Ideální je napsat domluvu na papír. Kdo
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NESNAŽTE SE MÍT NAD
KAPESNÝM PŘEHLED

PRAVIDELNOST

PENÍZE V ZAHRANIČÍ

Pokud se chcete vyhnout při společných
cestách do zahraničí větám typu:
„Mami, chci, nutně potřebuji“..., dopřejte
dětem speciální kapesné na dovolenou.
U menších dětí doporučujeme rozdělit
kapesné do dvou dávek. Neumí totiž
s penězi ještě tak dobře hospodařit
a většinou je utratí při první příležitosti.
Pokud bude dítě vědět, že v půlce pobytu
dostane ještě pár drobných, nezkazíte
si neustálým prošením o něco krásné
společné chvilky.
Získat peníze je velmi obtížné. Ještě
obtížnější je naučit se s penězi hospodařit
a naučit se, aby se během chvilky
nerozkutálely. Naučme to svoje děti.

Nenechte nikdy situaci dojít tak daleko, že
si děti kapesné musí připomínat. Stanovte
si den a ten opravdu dodržujte. Běžte
dětem příkladem. Pokud děti mají už své
karty, pravidelnost zajistí termínovaný
příkaz.

KAPESNÉ NENÍ VÝCHOVNÝ
PROSTŘEDEK

Nikdy, opravdu nikdy nepoužívejte příděl
x „nepříděl“ kapesného jako výchovný
prostředek. Pokud chcete dítě naučit
hospodařit, nemůže se do této tématiky
ještě proplétat vaše představa ideálního
chování. Pokud máte s dítětem nějaké
neshody, najděte jiné řešení než mu
sáhnout na kapesné.

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

Festival Polárkový dort počtvrté!
Divadelní prázdniny končí, začíná nová sezóna. A pokud se vám
a vašim dětem po divadle už stýskalo, můžete si ten dlouhý půst
rychle vynahradit. Divadlo Polárka totiž již počtvrté zahajuje sezónu
festivalem Polárkový dort. Předposlední zářijový víkend bude v budově
divadla a v šapitó v blízkém Björnsonově sadu k vidění hned třináct
představení pro děti různého věku a každý festivalový den bude
zakončený hudebním koncertem.

Divadlo Polárka během tří dnů uvede všechny
premiéry loňské sezóny. Každá věková kategorie od batolat po středoškoláky si tu přijde
na své. Jde o inscenace Co šeptají stromy (0+),
Jak děti zachránily motýly (3+), Vinnetou (6+),
Siddhártha (9+), Homo zabijens: Konec lovců
mamutů (9+) a Ve jménu republiky (13+).
V Björnsonově sadu navíc zahájí nedělní
program Taneční hodiny pro nejmenší neboli
TANČÍRNA (2+).
Kromě domácích inscenací navštíví Brno také
řada hostujících souborů. Jmenovitě to bude
Studio DAMÚZA s Perníkovou chaloupkou pro

děti od pěti let, Toy Machine s Pinnocchiem pro
děti od tří let, Divadlo Continuo s inscenací
ZUNA pro děti od pěti let a Divadlo Víti Marčíka s pohádkou O holčičce, která se ještě nenarodila pro děti od šesti let.
O večerní festivalovou atmosféru se v pátek
postará kapela Divadla Polárka Polaris, v sobotu kapela Divadla rozmanitostí z Mostu Nedloubej se v nose a v neděli kapela Bombarďák.
Pozadu nezůstanou ani polárkovští lektoři.
Na pěti stanovištích rozmístěných po Björnsonově sadu si děti budou moci na různých
známých pohádkách vyzkoušet různé di-

vadelní žánry a vytvořit svá vlastní malá
představení.
Mediálními partnery festivalu jsou Český
rozhlas Brno a Český rozhlas – Rádio Junior.
Na festivalu se dále podílí kavárna Piknik-box,
která se postará o občerstvení u venkovní scény.
Ve foyer divadla bude po celou dobu festivalu
v provozu divadelní kavárna Polárkafé, která je
součástí sítě Family Point místo pro rodinu.
Divadlo Polárka vstupuje tímto festivalem do
své dvacáté druhé sezóny, která nese název
Pravda a Lež. Diváci se v ní mohou těšit na šest
nových a jednu obnovenou premiéru.
Těšíme se na Vás
Mňam
Karolina Ondrová, dramaturg
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za hranice městských dnů
Zářijové
dny, babí léto
a blížící se podzim přímo
vybízejí k výletování do přírody.
Ačkoliv prázdniny už skončily, stále
ještě můžete využít (prodloužených)
víkendů a vyrazit za dobrodružstvím.
Pro rodiny s dětmi je jako stvořené
pohoří Beskydy v Moravskoslezském
kraji. Můžete tady chodit po horách
s jedním z nejvyšších převýšení u nás,
zažít lidovou architekturu a dávné
tradice, pokochat se na historických
památkách, ale také si užít
výdobytky moderní
společnosti.

Při návštěvě Beskyd byste neměli opomenout výstup na horu Radhošť,
na které měl podle pověstí sídlo slovanský bůh Radegast. Jeho podobu
ztvárnil sochař Albín Polášek a narazíte na ni v polovině výšlapu na
Radhošť z Pusteven. Když se u boha slunce, války a vítězství na chvíli
zastavíte, dozvíte se z informačních tabulí o soše Radegasta mnoho
zajímavostí. Třeba tu, že skulptura, která se tyčí pod Radhoštěm, není
originál. Shodou náhod a historických okolností se naopak jeden ze dvou
originálních Radegastů ocitl v pražské ZOO a vidět ho tam můžeme
dodnes… Až dojdete na Radhošť, nezaplujte rovnou na občerstvení
do hotelu, ale vyšlapte ještě o kousek dál k monumentálnímu sousoší
a kapli Cyrila a Metoděje.
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Pokud preferujete fyzicky méně náročnější aktivity, ale nevadí vám
strávit půl dne „na nohou“, vypravte se do Valašského muzea v přírodě.
Jde o hlavní atraktivitu Rožnova pod Radhoštěm a počítejte s tím, že
nejde o standardní návštěvu dobového skanzenu. Muzeum má tři části:
dvě (Dřevěné městečko a Valašskou dědinu) si projdete sami a třetí
(Mlýnskou dolinu) v doprovodu s výkladem průvodce. Na obrovské
rozloze a v přirozené krajině uvidíte desítky originálních roubených
staveb i několik zrekonstruovaných historických budov. Příběhy, které se
ve staveních odehrávaly, jsou autentické od jednotlivců a rodin žijících na
Valašsku. Valašské muzeum v přírodě má v září otevřeno denně od 10 do
17 hodin. Více informací najdete na https://www.nmvp.cz/roznov.
Budete-li v Rožnově s malými dětmi, doporučujeme zavítat také do
zdejšího minipivovaru, jehož součástí jsou pivní lázně, čokoládovna,
restaurace, pivní hospoda a velké dětské zábavní centrum o rozloze více
než 1000 m2. Můžete zde mimo jiné využít i služeb hlídání dětí. Více
informací na http://www.roznovskepivnilazne.cz/.
Protože by v horách měla být příroda na prvním místě, doporučujeme
vám (v případě, že do Beskyd vyrazíte s většími a turisticky zdatnými
ratolestmi) výšlap na Lysou horu (1323 m.n.m.). Vede na ni několik tras
(včetně pravidelné autobusové linky – více na www.lysahora.cz) a nahoře
si zajisté dopřejte občerstvení v Bezručově chatě, která disponuje také
velkým dětským koutkem.
Nová atraktivita Beskyd, která nabízí výhledy do okolí až 100 km daleko,
je panoramatická stezka Valaška. Ve výšce 1099 m. nad mořem se
projdete po stezce doplněné o vysokou věž, skleněnou vyhlídkovou
plošinu i 150 metrů dlouhý himalájský chodník. Otevřena je denně
a vstupné lze nakoupit přes www.stezkavalaska.cz.
Michaela Fialová Rozšafná
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CO MU OBLEČU?

Se začátkem podzimu řešíme, co dát potomkovi, ať nezmrzne. Ať se
nezapaří a nic ho nekouše... Poradíme vám, co funguje,
abyste si den venku užili na plno.
Polárníci dodržují zásadu vrstvení. Než
jeden tlustý kus, raději pár tenčích, ale o to
funkčnějších. Výhodou je možnost svlékání
jednotlivých vrstev. Investujte do kvalitního
funkčního materiálu. Oblečení vynosí
postupně všechny děti nebo ho udáte na
bazaru.

NA HLAVU

U miminek i školkáčů oceníte kuklu.
Na zimu zvolte merino vlněnou. Děti
v ní zvládnou teploty kolem nuly, a když
přituhne, nahodíte na ni kapuci nebo čepku.
Na rozdíl od čepice se nehýbe a neřešíte šálu
ani holý krk.

paroprodyšnost. Nekupujte oblečení
anonymních parametrů. Nehledáte další
pláštěnku.

NA NOHY

Hodí se určitě dvoje silné merino ponožky.
Dívejte se na složení a hledejte co nejvyšší
podíl vlny. Osahejte si lem, vyberte měkký
a široký, ať mládě neškrtí.
Netřeba šatník plný levné parády. Stačí pár
funkčních kousků, které plně využijete. Na
konci sezony si zamnete ruce, jak dobře vám
oblečení sloužilo.

NA TĚLO

Vyplatí se investovat do kvalitní,
měkounké merino vlny. Jak do trika, tak
do legínů. Triko přes zimu oblečete jako
dotykovou vrstvu a v létě slouží jako tenká,
ale hřejivá mikina. Vybírejte dotykem,
pohlaďte si vlnu, pomazlete se s ní. Pokud
vás kouše, bude pravděpodobně kousat
i dítě. Kupujte nejjemnější merino vlnu,
co vám přijde pod ruku. Rostoucí merino
oblečení unosí dítě v klidu dvě sezony. Cost
per wear je pak úplně jinde.

AŤ NEZMOKNE

Softshellové kalhoty a bunda jsou základ
podzimního šatníku. Máte-li lesoškolkáčka,
zvažte gatě dvoje. Unosí je spolehlivě.
Koukejte na parametry. Čím vyšší číslo,
tím prodyšnější oblečení je. My v Dupeto
šijeme ze softshellu s parametry 30tis.
mm voděodolnost/ 15 tis. mm

Všechny tyhle otázky jsme řešily u prvního
dítěte. Dnes oblékáme tři a na pohodlné
funkční oblečení si potrpíme.
Že se dětem naše produkty dobře nosí,
dáme ruku do ohně.
za Dupeto Alice Bartůšková

Praktické oblečky Dupeto najdete na
www.dupetoshop.cz
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SMRT v životě dítěte

Mluvit o smrti je stále tabu, a pokud je v blízkosti dítě, tak dvojnásob. Nezisková organizace Poradna Vigvam na
speciálních kurzech učí lidi nebát se mluvit o těžkých tématech, a to ani v přítomnosti dětí.
ve škole), kteří navíc nemusí znát úplnou
pravdu. U blízkých lidí je navíc větší
pravděpodobnost důvěry a bezpečí, což je
při tak těžkém tématu zásadní.
2. MLUVTE JASNĚ – nebojte se říct slovo
smrt. Pokud používáme zlehčující slova jako
třeba odešel nebo usnul, můžeme u dětí
vyvolat nečekanou reakci v podobě strachu
ze spánku nebo jakéhokoli oddělení od
rodiče (v noci, ve školce, ve škole).
3. PLÁČ JE PŘIROZENÝ – pláč je
naprosto přirozená reakce a ke smutku patří,
nebraňte se mu.

„V praxi se setkáváme s tím, že rodiče nebo
jiní dospělí zažívají obavy, strach z toho,
jak dítěti říct, že mu někdo blízký zemřel.
Situace je o to náročnější tím, že pro tyto
dospělé je to také často velmi blízký člověk,
kdo odešel. Naše kurzy jim tu situaci přímo
neulehčí, ale aspoň jim dají kousek znalostí
a dovedností, o které se budou moct při
komunikaci a řešení problémů opřít,“ říká
Jan Kaňák, terapeut Poradny Vigvam. Při
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komunikaci s dětmi, kterým někdo zemřel,
se můžete držet těchto 6 základních bodů,
které vám pomohou vyhnout se základním
chybám.

JAK MLUVIT S DĚTMI O SMRTI V 6
BODECH:

1. ŘEKNĚTE TO NA ROVINU – je
lepší dozvědět se vše od svých nejbližších
a nezkresleně, než od cizích lidí (například

4. NEBOJTE SE REAKCÍ – děti
mají vlastní bezpečnostní obranné
mechanismy, proto někdy reagují pro okolí
nesrozumitelně nebo zdánlivě nevhodně. Je
v pořádku, když změní téma hovoru – už byl
moc dlouhý, víc toho dítě neunese. Pokud
se začne smát, může to mít více vysvětlení
– buď je smutek moc náročný a dítě uniká
paradoxní reakcí, nebo neví, co se očekává
a jak se má chovat (učí se nápodobou).
5. BUĎTE SPOLU – to, co děti potřebují,
je naše blízkost třeba i beze slov. Někdy děti
dokáží být smutné jenom když jsou samy,
ale i tak potřebují naše objetí.
6. UČTE DĚTI EMOCE – Nebojme se
vlastních emocí (pláče, zloby, ale i radosti
a smíchu) před dětmi, jinak se nemohou
naučit vlastní emoce rozpoznat a pochopit.

advertorial

5 tipů, jak zlepšit
stress management

Stres může být přítel a zachránit
nám život pomocí adekvátní reakce
typu boj, útěk nebo zamrznutí
(fight, flight, freeze). Pokud ale
nedojde k opětovnému uvolnění
do relaxačního módu a zůstáváme
dlouhodobě v napětí, ovlivní to
všechny buňky v těle. Nejvíce trpí
imunitní systém. Jak mu to můžeme
ulehčit?
MÍT SEBE NA PRVNÍM MÍSTĚ

Cítíte se unavení? Nechte všeho a odpočiňte
si, potřebný čas k regeneraci tak bude kratší
a brzy zase můžete vyrazit do akce. Spánek je na
prvním místě.

RADOST KAŽDÝ DEN

Baví vás luštit křížovky, hrát na kytaru, vyšívat
nebo dívat se na Macha a Šebestovou? Každý

den si dopřejte čas pro činnost, která vás těší
a mozek při ní odpočívá. Nehleďte na to, jak
budete vypadat v očích ostatních, každý má
právo relaxovat po svém!

DÝCHAT

Jasně, nikdo nemá čas sledovat takovou
automatickou věc, jakou je dýchání. Většina
lidí nevědomky dýchá mělce, pod návalem
povinností, které je tak doslova přidušují.
Kyslík je potřeba, hluboký dech zklidňuje
mysl a zvyšuje výkonnost buněk. Znáte houbu
cordyceps? Dokáže zvýšit okysličení těla
a zároveň jako adaptogen pomáhá tělu vyrovnat
se se stresem.

NIKDY SE NEPŘESTAT HÝBAT

Ať už na tom jsme jakkoli, pohyb je nutnost,
zpotit se je pro tělo velmi zdravé a teď nemám
na mysli vlivem stresu, ale fyzickou námahou,
ideálně v přírodě. Cvičit jde i v mysli, je
dokázáno, že i to je přínosem.

ADAPTOGENY

Článek pro vás
připravila Michaela
Junková, celostní
výživová průvodkyně
české značky pro
zdravou výživu
ES (Empower
Supplements).
Produkty této značky
jsou testovány v CZ
laboratořích. Výsledné
protokoly si můžete
kdykoliv a zdarma
stahovat na www.
chlorella-es.cz.

Matka příroda nás obdařila bylinami a houbami,
které nám pomáhají zůstat v rovnováze. Můžeme
si z nich připravit čaj jako z tulsi nebo ženšenu
pětilistého, přidat do jídla jako macu a kustovnici
nebo užívat praktické extrakty v kapslích u těch
jinak nepoživatelných, např. z reishi a chagy.
ES BIO Complete Synergy
Smoothie s adaptogeny pro
každodenní přísun energie
a podporu imunity.
Doplněk stravy.
K dostání v drogeriích
za akční cenu 199,- Kč.
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Co by nemělo chybět

V PENÁLU PRVŇÁČKA?
Děti se učí psát až ve škole, ale základ pro tuto schopnost
získávají již doma a ve školce během kreslení. Postupně musí
pochopit, jaké pohyby jsou k tvoření písmen nezbytné, jak
tužku správně držet a jak používat při psaní správný tlak,
rychlost a rytmus.

Zvláště pro prvňáčky může návyky
Naučte děti psát lehce
při psaní pozitivně ovlivnit volba
a bez stresu s ergonomicvhodné tužky či pera. Psací potřeby
kými pomůckami STABILO
musí odpovídat schopnostem
EASY, které jsou navrženy
a dovednostem dítěte a podporovat
speciálně pro dětské ruce.
správný úchop, ideálně by tedy
měly být ve variantě pro praváka
a leváka. Hmotnost, design, délka
pera, jeho obvod, úchopová zóna
a povrch by měly odpovídat věku dítěte. Dětská ruka je totiž na první pohled
jiná, než ta dospělácká. Pokud pero hladce a snadno klouže po papíře, dítě si
při psaní snadněji uvolní ruku a linie tahu bude plynulá. Kromě toho by měly
být zohledněny preference dětí pro určité tvary a barvy, protože s perem,
které se jim líbí, raději píší.
Při počátečním psaní je třeba věnovat pozornost výběru vhodných psacích
pomůcek. Jako pohyb využíváme především tah psacího náčiní po papíře.
Vhodné psací náčiní tedy za použití přiměřeného tlaku a tahu za sebou
zanechává znatelnou jednolitou stopu a dítěti se dobře drží či ho navádí
intuitivně ke správnému úchopu. Vybírejte tedy pečlivě a vyzkoušejte si
pastelkou, tužkou a perem opravdu kreslit či psát. Vybírejte pero nebo tužku
společně s dítětem, psaní i kreslení bude dítě pak více bavit!

PASTELKY A TUŽKY

Při výběru věnujeme pozornost tomu, aby měly
měkkou a kvalitní tuhu, která zanechává sytou stopu
a barvu, aniž by dítě muselo vyvíjet nadměrný tlak.
Tvrdé tuhy nejsou vhodné,
nutí dítě na tužku tlačit
a nedochází k uvolnění
zápěstí a ruky. Hrana
trojhranné pastelky by měla
být 8–9 mm. Tuha silnější
pastelky odpovídá ne jedné,
ale dvěma až třem tuhám
běžné tenké pastelky.
Odborníky doporučené jsou tužky a pastelky, které
dítě navíc intuitivně navádí ke správnému úchopu
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– např. ergonomicky tvarované pastelky STABILO EASYcolors, které mají
trojhranný tvar, kvalitní tuhu, nízkou hmotnost a neklouzavé prohlubně,
které dítě intuitivně navedou ke správnému úchopu. Samozřejmostí je verze
pro praváky (červený konec) i leváky (žlutý konec) a možnost dokoupit
si pastelku i po jednom kuse. U grafitových tužek vybírejte tuhu HB.
Ergonomické grafitové tužky s prohlubněmi pro správný úchop a ve variantě
zvlášť pro praváky a leváky STABILO EASYgraph jsou vyráběny v ČR
a díky tomu, že jsou v 5 atraktivních barvách, můžete je prvňáčkovi barevně
sladit s dalším obsahem pouzdra (roller, pero, grafitová tužka, ořezávátko).
Pro menší děti je vhodné ořezat psací náčiní méně, nechat tupější hrot, aby
zanechával rovnoměrnou stopu. Ořezávání pastelek či tužek dítětem je další
činností podporující rozvoj jemné motoriky. K dispozici jsou ergonomická
ořezávátka, např. STABILO EASYsharpener, která mají zásobník,
bezpečnostní pojistku a lze s nimi ořezat tři různé průměry tuhy.

SERIÁL
Nový
optimalizovaný
úchop

INKOUSTOVÁ PLNICÍ PERA A ROLLERY

Na paměti je třeba mít, že pero pro první
psaní musí odpovídat schopnostem
a dovednostem dítěte a podporovat
správný úchop, proto by pera a rollery
měly být ergonomické a ve variantě
zvlášť pro praváka a leváka. Oblíbenou
variantou je ergonomický inkoustový
roller STABILO EASYoriginal Graﬃti,
který lehce klouže po papíře, nedělá
kaňky a škrábance, náplně se snadno mění a s každou novou náplní dostává
roller i nový psací hrot. Modrý inkoust v náplni je zmizíkovatelný. Praktickou
samozřejmostí je štítek na jméno. Pokud preferujete plnicí pero, můžete
vyzkoušet STABILO EASYbirdy, které má individuálně nastavitelný hrot ve
třech úhlech pro ideální úchop a je k dispozici také ve variantně speciálně pro
leváky a praváky. Pero je vhodné jak pro děti, které se učí psát, tak pro děti,
které už píší plynule. Školákovi padne dobře do ruky i plnicí pero STABILO
EASYbuddy. Obě pera mají měkkou úchopovou zónu pro uvolněné držení
při psaní a kvalitní iridiový hrot, který lehce klouže po papíře. Jsou plnitelná
standardními bombičkami a lze je dostat v různých barevných kombinacích.

SPRÁVNÉ DRŽENÍ TUŽKY JE DŮLEŽITÉ PRO DALŠÍ
ROZVOJ DÍTĚTE

Správný úchop má vliv nejen na kvalitu kresby, čitelnost, rychlost a úhlednost
písma, ovlivňuje významně i soustředění, uvolnění mluvidel a následně řeči
(pohyb jazyka při kreslení), ale také uvolnění celého těla, zejména procesů
jako např. pozornost a myšlení. Obecně se správný úchop u dětí začíná
vyvozovat mezi 4. a 5. rokem, tedy ve školce.
Věděli jste, že tento rok realizovalo STABILO nezávislý průzkum mezi učiteli
na prvním stupni ZŠ, kteří si nejnovější roller EASYoriginal Graﬃti mohli
se žáky vyzkoušet? Na základě vyzkoušení doporučuje roller 93 % učitelů,
a to i ve vlastní třídě. Díky zahnutému tvaru rolleru děti věděly, jak si jej vzít
správně do ruky a samy si kontrolovaly jeho uchopení v ruce. Děti s rollerem
neměly tendenci na pero tlačit, snadno se jim drželo, a tak si ani po delším
psaní nestěžovaly na bolesti v ruce. Z výsledků také vyšlo, že děti, které měly
špatný úchop, začaly s rollerem psát úhledněji.*
Více informací o testování na: www.stabilo.cz

Jak pomoci
dítěti budovat
sebedůvěru?

Léto skončilo a je tady zase návrat do běžné reality a pro děti
to znamená jít zpátky do školek a škol. Některé děti se těší, ale
pro některé je to stres. Stres to může být i pro rodiče. Povinnosti
nezačínají jen dětem, ale i jim. Začátek školního roku ale
prožívejte v klidu. Děti jsou citlivé na podněty kolem sebe. A pro
každý úspěch, nejen ve škole, je důležitá důvěra v sama sebe
a mít sebeúctu.
Pomozte dítěti najít a ocenit na sobě, v čem vyniká a co mu
jde. Například, když vidíte, že se velmi snaží zvládnout zadání
domácích úkolů, řekněte: „Vím, že je to těžké, ale můžeme
to zvládnout". Objímejte. Když se něco nepodaří, pomozte
svému dítěti vyrovnat se s neúspěchem. Povzbuďte své dítě,
aby pochopilo, že chyby a překážky jsou součástí života a lze
je překonat a dělá je každý. Podporujte dítě v jeho zájmech,
když je to jen trochu možné. Nevyvíjejte příliš velký tlak na
děti a vyhněte se obviňování, když nesplňují vaše očekávání ve
škole. Dobré je nechat dítěti prostor, aby si samo řeklo, co by
ho bavilo za mimoškolní aktivity. To, že jste rodina sportovců
neznamená, že dítě nemůže chodit do kroužku kreslení. Děti se
naučí mnohem víc, když dělají věci samy. I když může být celá
"akce" chaotická" a trvá to déle, je to jako celek prospěšné pro
jeho sebedůvěru. Buďte trpěliví a dejte dětem čas a prostor, aby
Seriál vzniká
si vyzkoušely něco nového a poučily se ze
ve spolupráci se
svých chyb. Také dejte dítěti nějaké pravidlené
společností Mamiee
povinnosti, zapojte jej do domácích prací.
A na závěr? Buďte pro své děti dobrým
vzorem. Děti vždy napodobují chování
dospělých, dobré i špatné. Pokud vás
vidí, že někomu někomu pomáháte, je
pravděpodobnější, že pomůže druhým.
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PODZIMNÍ VEČEŘE

podle Czech Specials
Pominou-li letní tepla, je fajn hledat
teplo domova – ideálně u společné
večeře. Školní rok s sebou vždy přináší
pravidelný rytmus, ve kterém může být
rodinná večeře chutnou tečkou dne.
Ale i ti nejnadšenější mistři domácí
kuchyně rádi mlsně okusí něco z receptů
druhých. Proto, patříte-li mezi ně
i vy, doporučujeme se pro inspiraci
podívat na www.czechspecials.cz, kde
najdete tradiční české speciality spolu
s netradičními regionálními jídly
z celého Česka.

Bramborové placky s kapustovým ragú

Dnes pro váš stůl i žaludek neseme specialitu
z kraje Vysočina. Je to recept navýsost podzimní
- ze sezónních surovin, protože právě ty teď
nejen nejlépe chutnají, ale jsou i nejvýživnější.
Dozlatova usmažené bramborové placičky si
v tomto receptu doplníme kapustovým ragú
připraveným z hub, špeku a smetany. Recept
je bez masa, a pokud vynecháte špek a sádlo
nahradíte rostlinným olejem, určitě si na
něm pochutnají i vegetariáni v rodině. A jestli
vaše děti nejsou největšími fanoušky ragú,
nabídněte jim bramborové placky s povidly nebo
s jahodovou marmeládou a jejich spokojeně
ulepený úsměv je tušíme zaručen.
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Suroviny 4 - 6 osob

POSTUP

800 g vařených oloupaných
brambor
200 g hrubé mouky
2 vejce
sůl
sádlo nebo olej na smažení
500 g kapusty (může být
i růžičková)
100 g špeku
200 g hub
100 ml smetany
sůl, pepř

Vařené a oloupané brambory nastrouháme, spolu s vejci,
moukou a větší špetkou soli vypracujeme tužší těsto.
Z těsta vyválíme 1 cm vysokou placku (podsypáváme
moukou), ze které vykrajujeme kolečka a na sádle je
z obou stran opékáme dozlatova.
Kapustu nakrájíme na jemné nudličky (růžičkovou kapustu
nakrájíme na půlky) opečeme na sádle společně s houbami
a špekem, necháme vydusit a zalijeme smetanou, kterou
lehce povaříme, až se nám část smetany vyvaří. Podle
potřeby ragú dochutíme solí a pepřem.

finance v kapse

POJIŠTĚNÍ DÍTĚTE
NENÍ O BOLESTNÉM
ZA ZLOMENÝ PALEC

Nejlepší pojištění dítěte spočívá v kvalitně nastavené smlouvě rodičů. Pojišťovny však
nabízejí i dětské pojistky. Ty by ovšem primárně neměly být o „bolestném“ za zlomený palec.
Jak na věc radí Lukáš Urbánek, finanční poradce Partners.
Když už rodiče své dítě pojistí, tak
většinou na případy, kdy si zlomí ruku,
léčí se s tím něco přes měsíc a pojišťovna
mu pak vyplatí pět tisíc korun. Dobrých
pět tisíc, ale co když se stane něco
horšího?

Lukáš Urbánek
Finanční poradce Partners
www.partners.cz

Ročně je u nás kvůli úrazu ošetřeno asi
půl milionu dětí. Trvalé následky po úrazu
má cca 3 000. Málokterý rodič kalkuluje
s tím, že se jeho dítě stane invalidní,
pokud už si ovšem sjednává životní
pojištění dítěte, měl by to zohlednit.

POJIŠTĚNÍ DÍTĚTE: JAK A PROČ?

Podle odborníků se má na drobné nehody využívat finanční
rezerva. Co se vyplatí pojistit, jsou závažná rizika na částky,
které budou v případě zlé události opravdu platné. U dětského
pojištění se jedná o rizika spojená s trvalými následky úrazu,
riziko vážné nemoci či invalidity. Dítě například kvůli úrazu
přijde o nohu, nebo skončí na invalidním vozíčku. Primárně
je tedy třeba v pojištění řešit trvalé následky úrazu a následky
vážných nemocí, u nichž může být nákladná léčba a dítě
dlouhodobě zdravotně poznamenat.
„Ideální“ dětská pojistka pro krytí vážných zdravotních problémů
by měla začínat minimálně na následujících pojistných částkách:
 Trvalé následky úrazu: cca 1 500 000 Kč
 Závažné nemoci: 1 000 000 Kč
 Invalidita přenesená z mládí: 3 000 000 Kč
Takto nastavená pojistka vyjde přibližně na 350 korun měsíčně.

DALŠÍ MOŽNOSTI

Pokud by se k pojistce přidalo ještě připojištění léčení úrazů na
pojistnou částku ve výši 500 korun za každý den léčení úrazu,
zvýší se cena na cca 600 až 650 korun měsíčně. Toto připojištění
ale dává smysl až v momentě, kdy jsou správně nastavená rizika
dlouhodobá a trvalá.
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& čokoládový beránek
Na detektivním nebi vychází nová hvězda! Vroubek je soukromé očko, které při svém
pátrání používá důvtip a bystrou hlavu. Do boje se zločinem se vrhá ve dne v noci a každý
padouch se před ním musí mít na pozoru. Přidej se do jeho detektivního týmu i ty.
© Morkes | Řešení na protější straně.

DE

Lámete si hlavu, jak přivést své děti k četbě? Představujeme vám
knihy, které děti zaujmou a zároveň podpoří přirozený rozvoj jejich
intelektu. WWW.VRTAPKA.CZ | WWW.MORKES.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 s Eliškou

s dětmi v brně
Weissovou

ZÁŘÍ 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.

DETEKTIV VROUBEK – ŘEŠENÍ: Kradla čarodějnice s bradavicí. Lhala, že se ke špekáčkům ani nepřiblížila, na místě činu ale ztratila přezku z klobouku.

Časopis S dětmi v Brně
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R
n a d i k v y z ve d M A
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www.stabilo.cz
www.stabilo.cz
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STABILO® EASYoriginal Graffiti
• ERGONOMICKY TVAROVANÝ ROLLER, KTERÝ PÍŠE JAKO PERO
• S NOVOU OPTIMALIZOVANOU ÚCHOPOVOU ZÓNOU, KTERÁ NAVEDE
VŠECHNY PRSTY DO SPRÁVNÉHO A UVOLNĚNÉHO DRŽENÍ PERA
• SNADNÁ VÝMĚNA NÁPLNÍ

ITELŮ
UČ

JE 9 3 %
ČU

