zima 2014

NEPRODEJNÉ

www.rodinnepasy.cz

magazín pro rodiny s dětmi do 18 let

NEPRODEJNÉ

www.facebook.com/rodinnepasy

Předvánoční tipy
na hi-tech dárky
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Kam s nebezpečným
kapalným odpadem?

20

Čertovský svařák

23

Napříč světem
pomáháme
dětem
Úřad pro mezinárodněprávní
ochranu dětí
více informací na straně
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EDITORIAL

Milí čtenáři časopisu Rodinka,
vítáme vás u dalšího počtení časopisu Rodinka,
tentokrát v zimním naladění. Vánoční svátky
jsou za dveřmi, a tak doufáme, že vám
právě v tomto období přijde vhod katalog
padesátiprocentních slev, který vydáváme vždy
v létě a v zimě. Přinášíme vám také katalog
aktuálních poskytovatelů, který vychází vždy
v zimě, proto si jej uschovejte až do příštího
roku. Výčet všech poskytovatelů najdete na
našem webu www.rodinnepasy.cz, kde můžete
sledovat nejen akce našich poskytovatelů
a partnerů, ale také pozvánky na kulturní
akce, které jsou připravovány pro vás a vaše
děti. Webové stránky rodinných pasů čeká
v následujících měsících nový grafický kabát.

Vážení přátelé,

Doufáme, že se vám budou líbit a budete
mile překvapeni změnami, které pro vás
připravujeme.

jsem rád, že Vás mohu pozdravit prostřednictvím nového čísla
oblíbeného tematického časopisu Rodinka.

Příjemné počtení v rodinném kruhu vám přejí

Vaše Rodinné pasy

Už se pomalu nacházíme ve dnech, kdy se podzim překlápí do času
zimního a počasí nám to již dává patřičně na vědomí. Přiznám se, že
jako většina z Vás osobně též dávám přednost těm ročním obdobím,
která vybízejí spíše k pobytu mimo čtyři stěny svých obydlí, tedy
k pohybu v přírodě. Jako moravský patriot tvrdím, že jižní Morava je
krásná v každém období. Co však dělat, když je skutečně pošmourno?
Napadá mě jedno řešení. Zkusme jižní Moravu pustit k sobě domů.
Třeba v podobě Svatomartinského vína, které bylo slavnostně otevřeno
jen před několika dny – 11. listopadu. A k tomu si třeba prolistovat
právě časopis Rodinka...
Příjemně strávené chvilky
Vám přeje
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s.
s.r
s.r.o.
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PRO MAJITELE RODINNÉHO PASU
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Každý se těšíme na společně strávené chvíle se svými nejbližšími
o
v kouzelné atmosféře vánoční doby. Přeji Vám, aby toto období bylo
využité k prohloubení a upevnění vztahů v široké rodině, s přáteli,
obdobím vzájemného odpuštění a pokory.
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Falkensteiner Club Funimation Katschberg

Falkensteiner Hotel Cristallo

Plná penze PLUS – přímo u sjezdovky
3 noci v rodinném pokoji „Klassik“
(se 2 obytnými částmi) pouze od 259,20 €
na osobu namísto 288 €* na os.
2 děti do 5,9 let ZDARMA!**

Lyžování s požitkem³ - uprostřed lyžařské
oblasti
3 noci ve dvojlůžkovém pokoji Classic
(s 1 obytnou částí) pouze od 213,30 €
na osobu namísto 237 € na os.
2 děti do 5,9 let ZDARMA!**

* Platné od 8.–20. 12. 2014; od 7.–28. 3. 2015 pouze
286,20 € na osobu namísto 318 €
** Pokoj s rodiči

zdravím Vás při příležitosti dalšího vydání časopisu Rodinka,
tentokrát v zimním naladění.

V tomto vydání přinášíme aktuální katalog poskytovatelů slev a takéé
katalog padesátiprocentních slev. Jsem rád, že projekt Rodinné pasy
y je
j
stále užitečným průvodcem po výhodných tipech a nápadech, nejen na
a
vánoční dárky a zimní radovánky.
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Milé rodiny, tatínkové, maminky, děti,

* Platné od 8.–20. 12. 2014; od 7.–28. 3. 2015
226,80 € na osobu * namísto 252 € na osobu
** Pokoj s rodiči
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1. konference
rodinné politky

Mikuláš, čert a anděl

12

Dne 30. září se v prostorách
Krajského úřadu Jihomoravského kraje uskutečnila pod
záštitou náměstka hejtmana
Romana Celého první konference rodinné politiky v Jihomoravském kraji. Na konferenci
zavítalo více než sto účastníků,
kteří měli možnost seznámit se
s fungováním rodinné politiky
v Jihomoravském kraji či v Žilinském samosprávném kraji, vyslechnout odborné příspěvky či příklady z praxe. Účastníci
konference reagovali na kvalitu programu i celkovou atmosféru akce velmi pozitivně.
S velkým úspěchem se například setkala rodina, která představila svůj život s osmi dětmi.
Někteří z účastníků konferenci zhodnotili těmito slovy: „Příjemné setkání mi dodalo elán
do další práce!“ či „Doufám v opakování akce, protože rodina se proměňuje neustále!“

Technické dárky pro děti

Luxus a skvělé koupání pro celou rodinu
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Rybičky
Knihy, ﬁlm, divadlo
S andělem do nového roku
Děkujeme za nástroje
prorodinné politiky v JMK
Čendovo okénko pro děti

20 Ekologie
Kam s nebezpečným

Proběhlo také předání cen vítězům soutěže o nejlepší rodinnou fotografi i, které
se mohly zúčastnit všechny rodiny v Jihomoravském kraji. Vítězové soutěže obdrželi vstupenky na představení Ostrov pokladů, poukazy do Moravského krasu či
poukazy do lanového centra. Ceny poskytlo Národní divadlo v Brně, Správa jeskyní
Moravského krasu a Středisko volného času Lužánky.

www.therme-laa.at/cs

Ein Resort der VAMED Vitality World

kapalným odpadem?

OCENĚNÉ FOTOGRAFIE

radí
22 Rodinka
V topné sezóně hrozí

ROMÁN O ŽENĎ, O LÁSCE, O ŽIVOTĎ...
O tom, co všechny dĪvďrnď známe,
ale prožít si musíme samy.

požáry komínů

23

Čendova vařečka

Soutďžíme s Nakladatelstvím JOTA

O 10 KNIH
BLANKY
HOŠKOVÉ
LÁSKOBRANÍ

Čertovský svařák
Příběh ze života

24 Štěstí v neštěstí
na výlet
25 Tip
Sbírka kamélií v zahradě

zámku v Rájci nad Svitavou
poskytovatelé
26 Noví
Rakousko

27

Devadesátiny naší maminky

Noví poskytovatelé

Jihomoravský kraj

AUTORKA KNIHY BLANKA HOŠKOVÁ ŽIJE:
A) V PRAZE B) V BRNĚ C) V LONDÝNĚ
(nápovědu najdete na www.jota.cz)

Čtyři generace
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V současné době probíhá vypořádání s připomínkami k nové verzi Koncepce rodinné politiky
Jihomoravského kraje na období 2015 až 2019.
Navazuje na koncepci rodinné politiky, kterou
má Jihomoravský kraj zpracovanou již od roku
2008, a reaguje na změny ve společnosti, které se
dotýkají života rodin, proto aktualizuje jednotlivá opatření i aktivity, které odpovídají jejich
měnícím se potřebám.

Své odpovědi zasílejte na adresu Nakladatelství JOTA, Škárova 16,
612 00 Brno (uveďte na sebe kontakt) nebo na e-mail soutez@jota.cz
do středy 31. prosince 2014. Ze správných odpovědí vylosujeme
10 výherců, kteří obdrží knihu Láskobraní. Jména výherců budou
zveřejněna na www.jota.cz. Výherce zkontaktujeme po skončení
soutěže.

www.jota.cz

TÉMA

TÉMA

Mikuláš,
čert
a anděl
Postavy čerta i Mikuláše neodmyslitelně
patří k české kultuře a lidové tradici,
na rozdíl od jiných tradic mají své pevné
místo i v uspěchané technické době
dnešního dne. Vousatého Mikuláše, který
je zpravidla oděn do dlouhého červeného
pláště s neodmyslitelnou
berlou v ruce, podle tradice
doprovází éterický anděl
celý v bílém s bělostnými
křídly jako
symbol
dobra. Poslední
postavou v trojici
je čert, který děti
straší svým hrozivým
zjevem a hlasitým
projevem. Tradice
spojené s Mikulášovou
osobou jsou velmi pestré
a krajově i národnostně
se liší.
6
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5. prosince, v předvečer svátku tohoto
světce, andělé s Mikulášem rozdávají
dětem dárky za recitované básničky.
Čert má za úkol symbolické
strašení a trestání zlobivých
dětí. Nejdříve se ovšem dětí
zeptá, zdali byly hodné,
a pokud ne, musí slíbit,
že se v příštím roce
polepší. Ne vždy
však byl Mikuláš
doprovázen
andělem
a čertem.
Jindy s ním
chodil třeba
obecní
policajt.

Anděl představuje modernější verzi.
Tradici Mikuláše vnímáme jako
předvánoční čas, kdy se nerozdávají
hodnotné dary, ale spíše jen ovoce,
pamlsky nebo malé dárky pro štěstí.
V době, ze které tento zvyk pochází, tedy
v době, kdy byly podobné laskominy
a některé druhy ovoce méně dostupné,
byly dary na Mikuláše ceněné více
než dnes. Vždy však byla tradice a s ní
spojený zážitek důležitější než dary.
Ke spojení postavy sv. Mikuláše
(St. Nicolaus, Santa Claus)
s vánoční nadílkou, tak jak je
tomu v Anglii, USA, Švédsku
i jinde, ve
střední
Evropě
nikdy

Tradici Mikuláše vnímáme jako
předvánoční čas, kdy se nerozdávají
hodnotné dary, ale spíše jen ovoce,
pamlsky nebo malé dárky pro štěstí.
nedošlo. Mikulášská tradice vychází
z legendy o svatém Mikuláši –
biskupovi, který žil ve 4. století v Malé
Asii a proslul svým zbožným životem
a dobročinností. Mikulášská nadílka
se dodržuje ve všech slovanských
zemích. Zvyk časem zlidověl a k postavě
Mikuláše přibyli představitelé
protikladu dobra a zla, čert s andělem.
Jako všichni světci té doby nebyl
sv. Mikuláš oficiálně prohlášen
svatým, jeho uctívání se prostě stalo
součástí víry širokých vrstev a zvolna
se šířilo. K největší expanzi tohoto

zvyku došlo v 8. století v Rusku,
postupně se kult šířil i do dalších
slovanských zemí, od 10. století také
do Evropy, zvláště Německa, Francie
a Anglie. Za svatého je uznáván všemi
křesťanskými církvemi, které úctu ke
svatým praktikují; u pravoslavných jde
o nejuctívanějšího světce (pominemeli Pannu Marii),
velmi oblíben je
též v Nizozemsku,
Německu a USA.

MIKULÁŠSKÁ
ŘÍKANKA
Mikuláši, Mikuláši,
neber s sebou čerty radši,
vezmi s sebou anděly,
ti nám něco nadělí.
Čert nosí pytel a metlu,
myslí si, že se ho leknu.
Dělá na mě bubu bu,
já se ho bát nebudu.
Kde se vzal, tu se vzal,
Mikuláš pod okny stál,
v ruce velkou berličku,
na hlavě měl čepičku,
z bílých vousů teplý šál,
takhle, děti, vypadal.

Svatý Mikuláš je uctíván
jako patron námořníků,
obchodníků, lukostřelců, dětí,
lékárníků, právníků, studentů
a vězňů. Je též patronem
států (Rusko, Lotrinsko)
a měst (Amsterdam, Bari,
Barranquilla atd.).

Mikuláši, Mikuláši,
proč mě dneska čerti straší?
Já nezlobím maminku,
jenom někdy chvilinku,
potom jí dám pusinku,
pak půjdu si s tátou hrát,
nebo hezky sladce spát.

Svatý Mikuláš byl už za svého života velmi oblíbený
mezi lidmi, proslul štědrostí k potřebným a jako
zachránce nespravedlivě obviněných.

Čerte, čerte, nechoď k nám,
nemysli si, já tě znám.
Čerte, čerte, ty mě zlobíš,
vím, že dětem uhlí nosíš.
Anděl by nám něco dal,
ty bys nám to čerte vzal.

www.rodinnepasy.cz
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RODINNÁ ABECEDA

PROJEKTY PRO RODINU

Programy pro rodiče
s dětmi ve Scale
BABY BIO & T V ŮRČÍ DÍLNY

Dramaturgové kina Scala myslí i na rodiče
a jejich děti. Každý týden jsou v programu dva
pravidelné cykly – Baby bio a sobotní promítání
s následnou tematickou tvůrčí dílnou.

VÁ NOCE
JSOU, KDY Ž...

Rodina je jediné pravé bankovní konto.
Vždycky si jí važ a nezanedbávej ji.
Každý den jí věnuj svůj čas, své city
a něžnost, dokaž jí svou věrnost a obětuj
se pro ni. Zájem dělá zázraky.
(Bruno Ferrero)

Vánoce se blíží mílovými kroky. Lidé proudí nákupními
centry a očima pátrají po dárcích. Také mladí rodiče s malým
chlapečkem se vydali najít něco hezkého pro babičku
a dědečka. Chodili trošku bezcílně, protože neměli jasno,
co vlastně hledají. Najednou tříletý Matýsek, kterého to moc
nebavilo, zatahal maminku za ruku: „Mami, co jsou to Vánoce?“
Maminka se na něho podívala a měla na jazyku: „Dej s tím teď
pokoj a nezdržuj, nemáme čas...“. Pak ale zaváhala. Co Matýskovi
odpovědět?
Vánoce jsou, když si dáváme dárky? Vánoce jsou, když doma
uklízíme a všechno voní čistotou? Když pečeme cukroví
a smažíme kapra? Vzápětí dostává stejnou otázku tatínek.
A říká: „Vánoce jsou, když zdobíme vánoční stromeček a stavíme
betlém, hrajeme si, čteme pohádky. Když pod stromečkem najdeš
dárečky a přijede strýc Petr s tetou Marcelkou...“ Rodiče se na sebe
dívají trošku nejistě. Pochopil Matýsek? Malý rozumbrada
je vzápětí překvapuje vlastní defi nicí Vánoc. Ta rodičům
trošku vyráží dech: „Vánoce jsou, když se máme rádi“. Rodiče
se na sebe překvapeně podívají, pak tatínek syna zvedá do
náruče: „Máš pravdu, Matýsku – Vánoce jsou, když se máme rádi“.

Baby bio uvádíme s všeříkajícím podtitulem „Nechceme
po rodičích, ať své děti odkládají v předsálí kina. Naopak.
Vezměte s sebou své děti do sálu, třeba v kočárku.“
Baby bio je totiž speciální projekce hlavně pro maminky
a tatínky s nejmenšími dětmi, kteří nechtějí zůstat mimo
aktuální filmové dění. Baby bio je promítání dospěláckého
filmu, ovšem se sníženou hladinou zvuku a částečným
osvětlením a spoustou hraček před plátnem. Nabízí tak útulnou
atmosféru pro děti k hraní, ale zároveň dávají rodičům možnost
věnovat se jak filmu, tak dětem (např. v akutních případech,
kdy je potřeba přebalit). Každý čtvrtek od 10.00 hodin tak
maminky a tatínkové mají na dosah jak své děti, tak filmové

NA VELIKOSTI DÁRKŮ NEZÁLEŽÍ, JEDINÉ, NA
ČEM ZÁLEŽÍ, JE LÁSKA, KTEROU JSME DO NICH
VLOŽILI. JAKO V NÁSLEDUJÍCÍM PŘÍBĚHU:
Před Vánocemi položila učitelka dětem dvě otázky:
„Co myslíte, kdo z vás je chudý? Kdo by měl dostat vánoční dárek?“
Děti, které se považovaly za chudé, zvedly ruku. V malém
městečku se všichni znali. Nejen podle jména. Všichni věděli,
kde kdo bydlí, co dělá, kdo jsou jeho rodiče i jak je na tom
fi nančně. Po vyučování si zavolala učitelka osmiletého
Diniho. Jeho rodiče pocházeli z Afriky. Rodina přijela do
městečka teprve nedávno a všichni věděli, že je velmi chudá.
Učitelka se Diniho zeptala, proč předtím nezvedl ruku. Ten
odpověděl: „Protože nejsem chudý.“ „A kdo je podle tebe chudý?“
„Děti, které nemají rodiče.“ Učitelka se zarazila, užasle na
něho pohlédla, chvíli mlčela a pak ho poslala domů. Druhý
den přišel Diniho otec domů se širokým úsměvem na tváři.
Učitelka se prý stavila u něho v práci. „Můžeme být na našeho
syna hrdí,“ vyprávěl ženě, co mu řekla učitelka. Na Štědrý
den rozbalil Dini pod stromečkem balíček s dárkem. Byly
v něm dva páry zbrusu nových bot – jeden pár pro něj,
jeden pro sestřičku. Ještě nikdy nedostali úplně nové boty.
Ale i kdyby Dini dárek nedostal, stejně věděl, že jeho rodina
je nejbohatší na světě.

Baby Bio
8
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skvosty. A nikdo se nezlobí, když během sledování filmu řeší
rodinné či akutní výchovné záležitosti. S tím se počítá.
Každou sobotu pak v kině Scala od 15.00 do 17.00 nabízíme
rodičům a dětem speciální aktivní program. Nejprve probíhá
hodinové pásmo krátkých animovaných pohádek pro děti.
Po tuto dobu mají rodiče možnost strávit chvíli bez svých
ratolestí, například na baru kina v přátelském rozhovoru
se známými či jinou odpočinkovou aktivitou. Po skončení
filmu si zkušení lektoři převezmou děti a odvedou je na
pódium v sále, kde je pro ně připraven program – tvůrčí dílna
- tematicky navazující na zhlédnuté pohádky. Rodiče mohou
sledovat pohádky a program se svými dětmi nebo pokračovat
ve svém vlastním programu bez dětí. Třeba si dát kávu v našem
baru, přečíst si noviny, využít wifi připojení apod.

Program pro děti je sestavován tak, aby navazoval na předchozí
filmový zážitek a tvůrčím způsobem jej dále rozvíjel. Obsahuje
výtvarné a dramatické aktivity, hry a soutěže. Lektoři, kteří
programy vymýšlejí a připravují, jsou převážně studenti
Katedry výtvarné výchovy Pedagogické fakulty MU v Brně.
Všichni lektoři mají zkušenosti s prací s dětmi.
Program pravidelných cyklů najdete na našich webových
stránkách – www.kinoscala.cz

www.rodinnepasy.cz
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RODINKA SE VYPTÁVÁ

RODINKA SE VYPTÁVÁ

NAPŘÍČ

SVĚTEM
POMÁHÁME

DĚTEM
Ne každé dítě má štěstí žít a vyrůstat
v úplně rodině a bezproblémovém
prostředí. Někdy přichází na řadu
rozvodové tahanice a jen v případě
uvědomělých a ohleduplných rodičů to
děti pocítí minimálně. V opačné situaci
se jedná o velmi náročné a stresující
období, zvláště jsou-li rodiče každý
z jiného kouta světa. Pro tyto případy je
zde Úřad pro mezinárodněprávní ochranu
dětí, který poskytuje právní ochranu
nezletilým osobám a ve výjimečných
případech také osobám zletilým, a to
zejména v oblasti vymáhání výživného.
Sociálně-právní ochranou dětí se rozumí

JAKÝM OKRUHEM POMOCI SE
ÚŘAD PRO MEZINÁRODNĚPRÁVNÍ
OCHRANU ZABÝVÁ?

Do kompetence Úřadu pro
mezinárodněprávní ochranu dětí
patři na prvním místě problematika
přeshraničního vymáhání výživného.
Tato agenda je nejrozsáhlejší.
Přeshraničním vymáháním výživného
se rozumějí případy, kdy je oprávněný
(v zásadě dítě zastoupené zpravidla
rodičem jako zákonným zástupcem)
v jednom státě a povinný v jiném státě.
Těchto případů řešíme přibližně tři a půl
tisíce. Další agendu tvoří případy tzv.
protiprávních přemístění dětí, které jsou
známy spíše pod zkreslujícím označením
mezinárodní rodičovské únosy.
Velmi citlivou a sledovanou agendou
je zprostředkování mezinárodních
osvojení, kdy hledáme v cizině náhradní
rodinu pro děti, pro něž se nepodařilo
najít jinou formu náhradní rodinné
péče v České republice. Zbývající
činnosti úřadu jsou zaměřeny na
zprostředkování právní pomoci v oblasti
rodičovské odpovědnosti, například při
zabezpečování styku s dětmi, zastupování
dětí v soudních řízeních (tj. při výkonu
funkce kolizního opatrovníka), které
se jich týkají, prošetřování poměrů
v rodinách, zjišťování názoru dětí
atd. Nepřímo pomáháme dětem také
koncepční prací, například podílením
se na legislativní práci v tuzemsku
i mezinárodních a unijních aktivitách
či při tvorbě strategických materiálů
a přenášením dobré praxe z ciziny.

KDO SE MŮŽE NA VÁŠ ÚŘAD
OBRÁTIT S ŽÁDOSTÍ O POMOC?

Úřad jako orgán sociálně-právní ochrany
dětí dbá především o zájmy dětí,
takže našimi „klienty“ jsou na prvním
místě děti, ačkoli ony samy se na nás
obracejí výjimečně. Zpravidla se na nás

zejména ochrana práv na příznivý vývoj
dítěte a jeho řádnou výchovu, ochrana
oprávněných zájmů dítěte včetně ochrany
jeho jmění a působení směrem k obnovení
narušených funkcí rodiny a zabezpečení
náhradního rodinného prostředí pro dítě,

10

vychováváno ve vlastní rodině. O fungování

www.umpod.cz
podatelna@umpod.cz
tel.: 542 215 522

tohoto institutu jsme si povídali s jeho
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ředitelem panem Zdeňkem Kapitánem.

JAK VYPADÁ POMOC
VAŠEHO ÚŘADU?

poskytujeme telefonickou krizovou
intervenci, zprostředkujeme spolupráci
s dalšími odborníky pomáhajících profesí.
Takové a ještě mnohem širší spektrum
aktivit nabízíme univerzálně i v dalších
případech rodičovských konfliktů
a dalších agendách, o kterých jsem se
zmínil. V neposlední řadě v oblasti
mezinárodních adopcí hledáme pro děti,
jež nám byly postoupeny do evidence

Úřad je svým založením především
orgánem mezinárodní justiční
spolupráce, jeho úkolem
je tedy na prvním místě
zprostředkovat informace
a předávat podklady,
které mají být použity
při obraně a prosazování
práva přes hranice; takovou
činnost vykonáváme
jako tzv. ústřední orgán
České republiky. V oblasti
vymáhání výživného do
a z ciziny pomáháme
oprávněným zajistit
podklady tak, aby ve
státě, kde je povinný,
mohl být zahájen proces
vymáhání. V případě
vymáhání výživného od
tuzemských povinných nám
přichází od partnerského
ústředního orgánu
JUDr. Zdeněk Kapitán, Ph.D.
v cizině zkompletovaná
žádost a my zde v Česku
krajskými úřady, v cizině kvalitní
vyhledáme povinného, jednáme s ním
a na roli náhradních rodičů dobře
o dobrovolném hrazení výživného,
připravené osvojitele, kteří co nejlépe
a když to nevede k cíli, zjišťujeme jeho
poskytnou nové rodinné zázemí dítěti
majetek a sáhneme třeba i k exekuci, je-li
s přihlédnutím k jeho individuálním
potřeba a je-li ji z čeho provést; přitom
potřebám (zejména věku, osobní rodinné
zastupujeme dítě v souvisejících řízeních.
anamnéze, případnému postižení
V oblasti mezinárodních únosů je naším
a dalším specifickým potřebám).
úkolem přispět k co nejrychlejšímu
navrácení dítěte do země, z níž bylo
CO VÁM OSOBNĚ TATO PRÁCE
uneseno. To zahrnuje nejen komunikaci
PŘINÁŠÍ?
se zahraničními a tuzemskými orgány,
To je velmi zajímavá otázka. A odpovědět
ale také jednání s rodiči, které má vést
na ni není rozhodně jednoduché.
k tomu, aby se věc vyřešila bez soudu,
Na prvním místě já osobně cítím hluboké
rozhořčení nad tím, jak nepřátelští vůči
sobě dokážou být rodiče uprostřed
rodinného konfliktu, jak bezohledně
dokážou ničit své dítě, které většinou
využívají jako zbraň proti tomu druhému.
I když se v těchto situacích dají mnohdy
chápat důvody, nelze nevidět, že rodiče
páchají na svém dítěti neodčinitelný
zločin a způsobují na jeho duši jizvy,
které už se nikdy nezahojí. A v této
zákopové válce pak čas od času jsme
schopni zajistit příměří, někdy dokonce
i mír, byť je někdy mírem jen křehkým
a nestálým; v těchto situacích pak
což zpravidla vede k dalšímu vyhrocení
přichází radost z toho, že se podařilo
situace. Poskytujeme tedy právní
dítěti vybojovat lepší podmínky dalšího
poradenství, intervenci psychologů,
které máme v týmu, bezplatnou mediaci
života. Ta radost má ale vždy trochu
vlastními proškolenými mediátory,
hořkou příchuť.

„Cítím hluboké rozhořčení
nad tím, jak nepřátelští vůči
sobě dokážou být rodiče
uprostřed rodinného konﬂiktu.“

které nemůže být trvale nebo dočasně
K O N TA K T Y

nás obracejí také orgány Evropské unie či
mezinárodních organizací (Rady Evropy,
Haagské konference mezinárodního
práva soukromého, Mezinárodní sociální
služby).

obracejí rodiče dětí, prarodiče a jiní
příbuzní. Velmi často se na Úřad pro
mezinárodněprávní ochranu dětí obracejí
orgány sociálně-právní ochrany dětí,
soudy, v oblasti koncepční činnosti se na

www.rodinnepasy.cz
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TECHNICKÝ KOUTEK

HI-TECH
HRAČKY

Předvánoční tipy

Zpříjemněte si advent a přijďte si
zazpívat s regionálním Deníkem

10. 12. 2014 v 18.00

na hi-tech dárky

se spojí regiony a rozezní náměstí
vánočními koledami

ovládané Vaším
smartphonem

X

Nevíte, co koupit dětem pod stromeček?
Nevadí, v aktuálním technickém okénku vám nabízíme
na výběr několik hi-tech hraček, které pobaví nejen
vaše děti, ale i vás. Otázkou pak jen zůstává, zdali vám je budou chtít půjčit. Níže uvedené
hračky potřebují ke svému ovládání smartphone nebo tablet, který proměníte v dálkové
ovládání; pak už nic nebrání nerušené zábavě.

1

ROBOTICKÁ
KOULE SPHERO

2

PARROT SUMO –
TERÉNNÍ AUTÍČKO

Koule Sphero se těší mezi hi-tech
hračkami velké popularitě. Sphero je
magická koule, kterou ovládáte pomocí
telefonu. Kromě pouhého kutálení po
zemi má koule Sphero i další využití.

Díky velkému množství aplikací, které
si můžete stáhnout do svého smartphonu nebo tabletu, se budete prohánět
virtuálním potrubím, poslouží jako
neobvyklý ovladač, můžete s ní kreslit
nebo se utkat s příšerkami vyskakujícími z koberce. Cena v českých e-shopech začíná na 3000 Kč. Více informací naleznete na www.sphero.cz.

Načtěte QR kód
pro přehrání videa:

12
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Na začátku roku 2014 představila
společnost Parrot terénní autíčko
s názvem Sumo. Autíčko umí skákat
až do výšky 80 centimetrů. Dvě velká
kola jsou zárukou dobré rychlosti
a schopnosti překonávat terénní
nerovnosti. Autíčko je dokonce
vybaveno kamerkou, která umožňuje
přenášet obraz do smartphonu nebo
tabletu. Cena začíná na 3 700 Kč. Více
informací na www.parrot.com.

Načtěte QR kód
pro přehrání videa:

www.rodinnepasy.cz

Přidejte se k nám
a sledujte svůj
regionální Deník.
Texty koled najdete 9. 12. 2014
ve svém regionálním Deníku.

Pošlete nám
zprávu z místa,
kde si s námi
zazpíváte, a my
Vám rozsvítíme
vánoční hvězdičku
u
na mapě.
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Více informací na www.ceskozpivakoledy.cz

3

DICE+ – CHYTRÁ
HRACÍ KOSTKA

Vaše oblíbené
deskové hry v elektronické podobě.
S chytrou kostkou
Dice+ vás čekají
klasiky jako je třeba Člověče, nezlob
se! Dice+ stačí připojit k tabletu, stáhnout příslušnou aplikaci a zábava může
začít. Kostka je inteligentní, pozná,
jestli jste
s ní hodili
doopravdy,
nebo jenom
„jako“.
Speciální
povrchová
úprava
zaručuje,
že při hře nedojde ani k sebemenšímu
poškrábání tabletu. Cena činí únosných 1290 Kč.
Více informací na www.dicepl.us.

Načtěte QR kód
pro přehrání videa:

DARUJTE PŘEDPLATNÉ
časopisu

Dvouměsíčník MOJE ZEMĚ přináší na sto stranách zajímavosti
z České republiky – tipy na výlety, průvodce regiony, národní
poklady, historické kauzy, české osobnosti, vlastivědný kvíz
o ceny a spoustu dalšího čtení.
Perfektní kvalita zpracování, zajímavé články bez reklam,
nadčasovost a cenová dostupnost. Bonusový vklad pro
předplatitele v každém čísle.

Časopis Moje země
v roce 2015 vychází:
5. února, 2. dubna,
4. června, 30. července,
1. října, 3. prosince.
OBJEDNÁVEJTE:
• telefonicky na 225 985 225 (SEND předplatné)
• e-mailem na send@send.cz
• na www.mojezeme.cz
• na adrese Moje země Česko, Gromešova 769/4, 621 00 Brno

Roční předplatné s Rodinnými pasy jen 195 Kč.
Dárkový poukaz si můžete vytisknout na www.mojezeme.cz.

Dárkový poouukaz
Pro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

............

Roční předplatné

od

.............

časopisu

.............

........

DOMÁCÍ MAZLÍČEK

FILMY, KNIHY, DIVADLO

Co nás čeká
v kinech?

Je libo něco ke čtení?
Zmínky o začátku šlechtění se objevily v Číně
opy
již v 10. století. V 17. století byly dovezeny do Evropy
mám
a v dnešní době je jich více než 300 forem. K formám
u nás oblíbeným patří kometa (normální tvar těla
s jednoduchou, hluboce vykrojenou ocasní
ploutví), teleskopka (poznáme ji podle zvětšené

Tučňáci z Madagaskaru

oční bulvy a dvojité ocasní a řitní ploutve),
populární je i stříbrná oranda s červenou
čepičkou na hlavě, přezdívaná Červená Karkulka,,
kutinou
a bublinoočka (pod očima má váčky naplněné tekutinou
a dvojitou řitní a ocasní ploutev). Tyto druhy dorůstají do velikosti
15 cm, s okrasnými ploutvemi i více. V zajetí se dle stupně šlechtění a péče dožívají
až 10 let. O jejich chovu jsme si povídali s veterinární asistentkou Bc. Lenku Pirellovou.

od 27. 11. 2014, animovaný

Chytré pohádky pro
malé rozumbrady

Z Medovníčkova lesa

Jiří Žáček

Jan Lebeda

Aby zvítězilo dobro nad zlem,
nepotřebujeme k tomu nadpřirozené
bytosti, kouzelné hůlky ani draky chrlící
oheň. Stačí zdálivě obyčejné bytosti, které
ale vynikají neuvěřitelnou moudrostí
a důmyslností. Vtipná knížka pro děti
přinese i tak mnoho humorných situací.

Tato kniha potěší především ty nejmenší,
kteří se teprve učí číst. Velké barevné
obrázky, velká písmena a mnoho ponaučení.
Tím vším je charakteristická nová knížka
Jana Lebedy. Rodiče budou nadšení, že
se jejich dítko věnuje něčemu užitečnému,
dětem se zas budou líbit krásné ilustrace.

nakladatelství Slovart / 256 s. / běžná cena 449 Kč

nakladatelství Brána / 10 s. / běžná cena 99 Kč

Začalo to Madagaskarem, jedním z nejoblíbenějších animovaných filmů. V té
době byli hlavními hrdiny lev Alex a zebra
Marty. Dnes jsou to čtyři tučňáci, nejlepší
agenti na světě. Vyřeší každý problém.
S humorem sobě vlastním, samozřejmě.

JAKÁ JE VHODNÁ
STRAVA A JAK ČASTO
KRMIT?

( C A R A S S I U S

A U R A T U S )

JE CHOV ZÁVOJNATKY
NÁROČNÝ?

CO JE POTŘEBA
K JEJICH CHOVU?

Všeobecně vzato při dobrém
vybavení, pravidelném krmení
a péči o čistotu akvária je chov
velmi jednoduchý. Čištění
akvária spočívá v odkalení
dna, výměně vody a čištění
filtru: v akváriu o objemu 100 l
měníme zhruba třetinu vody
jednou za 14 dní. Krmíme
minimálně jednou až dvakrát
denně.

Akvárium doporučuji jen klasické, o objemu minimálně 40–50 l
na 1 závojnatku, s výkonným
filtrem (produkují velké množství odpadních látek). Dále je
vhodné pořídit odkalovač dna,
úkryty, teploměr a na dno například říční písek, neboť rády
ryjí. Kameny obložte rostlinami
s tlustými listy.

Veterinární ordinace
Nebovidská 38
664 47 Střelice

JE VHODNÉ CHOVAT
VÍCE ZÁVOJNATEK
POHROMADĚ, SNESOU
SE S JINÝMI DRUHY
RYBEK?
Závojnatky žijí v hejnech, a proto musíme chovat nejméně dvě.
Se stejným druhem se cítí nejlé-

14

RODINKA 4/2014

www.rodinnepasy.cz

pe, neokusují se, ale s ostatními
druhy bývá problém, už jen
kvůli teplotě vody. Závojnatky
jsou spíše studenomilné.

NA CO SI DÁT POZOR PŘI
CHOVU TĚCHTO RYB?
U chovu ryb s dlouhými
ploutvemi, vypouklýma očima
a s jinými deformacemi se
vyvarujeme ostrých kamenů,
kořenů a různých dekorací, aby
se jimi neporanily. Poškozené
ploutvičky nikdy nezastřihujeme! Musíme mít výkonný filtr,
čím větší akvárium, tím méně
měníme vodu. Dále dbáme na
stálou teplotu vody v rozmezí
18–20°C. Závojnatky patří do
skupiny studenovodních ryb
a optimální je pro ně pH 6–8.

Závojnatky jsou všežravci
a mohly by se krmit neustále
(když mají hlad, tak více ryjí
ve dně). Z živé potravy jsou
vhodné patentky, nitěnky,
buchanky, ale můžeme koupit
i sušené krmení přímo pro
závojnatky. Z mražené potravy
např. patentky, perloočky,
krevetky, ale mají rády i rostlinnou potravu, třeba kousek
hlávkového salátu, kopřivu
nebo špenát.

Hobit: Bitva pěti armád

Na co jít do divadla?

od 11. 12 2014, dobrodružný/fantasy
Milují ho děti i dospělí. Začalo to Pánem
prstenů, příběhem vyprávějícím dobrodružství společenstva prstenu. Nyní sledujeme
příběh hobita Bilba, čaroděje Gandalfa
a trpaslíků, kteří jdou do doupěte draka
Šmaka, aby získali nazpátek své zlato.

JE VHODNÉ KULATÉ
AKVÁRIUM?
Můžeme si pořídit kulaté akvárium, ale musíme si uvědomit,
že většina akvarijních ryb žije
při dně, jako naše zlatá rybka,
anebo při hladině (neonka),
a kulaté akvárium je na obou
koncích zúžené. Nevýhodou je
i špatná údržba. V akváriu se
má měnit nejlépe třetina vody
po týdnu a udržovat stálá teplota a pH. Všeobecně vzato jsou
kulatá akvária designově krásná, ale pokud chceme opravdu
chovat zlaté rybky, pořídíme
si klasická akvária.

Festival Radosti k 65. výročí
Perníková chaloupka
Malá scéna Mahenova divadla
Termín představení: 6. 11. a 20. 11.
Dětem se nikdy neomrzí. Vidět Jeníčka
a Mařenku, jak z chaloupky loupou
perníček a jak zlá ježibaba skončí v peci,
touží každé menší i větší dítko. Tak proč
jim to nesplnit? Na malé scéně Mahenova
divadla máte šanci.

Divadlo Radost
Termín představení: 18.–23. 11.
Divadlo Radost si pro své návštěvníky připravilo festival, který potěší nejen nadšence
klasické české tvorby. Těšit se můžete třeba
na Krkonošské pohádky, Macha a Šebestovou nebo hru Bylo nás pět. Zajít si můžete
i na Kouzelnou flétnu nebo Kytici. Nezapomeňte, festival se koná od 18. do 23. 11.
www.divadlo-radost.cz/festival-radosti-k-65-

www.ndbrno.cz/detem/pernikova-chaloupka

Noc v muzeu:
Tajemství hrobky
od 18. 12. 2014, dobrodružný
Opět Ben Stiller v roli hlídače Larryho.
Opět je před námi dobrodružství, které
projdete jedině s pořádnými záchvaty smíchu. Larry má totiž stále co ukázat. Musí
zachránit kouzlo dřív, než úplně zanikne…

vyroci-predprodej-vstupenek-zahajen/

www.rodinnepasy.cz
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ŠIKOVNÁ RODINKA

ŠIKOVNÁ RODINKA

S andělem

2

3

do nového
roku
Zima za okny a čas svátků se blíží. Udělejte si s dětmi
pauzu mezi pečením vánočního cukroví a vyrobte
přáníčko pro své blízké. Babičky a dědečky jistě potěší
ručně vyrobená drobnost. Využijte balicí papíry, které
zbyly od balení vánočních dárků, a dejte jim nový život.
Nezapomeňte při práci na Ježíška, i jemu by se takové
přání se seznamem dárků vhodných pod stromeček hodilo.

Nezapomeňte na hlavičku. Tvář dokreslete a můžete
přidělat i vlásky.
Vystřihněte si z balicího a střihového papíru šatičky pro anděla.
Můžete je ozdobit nastřihnutými
kanýrky. Na spodničku použijte
střihový průsvitný papír.

Křídla vytvoříte z vatových tamponů. Tampon rozdělte na dva
a každý díl roztrhněte napůl.
Záměrně nepoužívejte při
dělení nůžky, připravili byste

4

se o přirozený efekt chmýří.

MATERIÁL

6

vatové tampony • tvrdé papíry
balicí papíry • střihový papír • lepidlo
nůžky • fi x (nebo jiné kreslicí potřeby)

5
Takto připravené díly všechny nalepte na předem připravený
přehnutý tvrdý papír.

Z papíru si připravte formát libovolné

1

velikosti. Ten přehněte napůl. Barvu přáníčka
volte vzhledem k balicímu papíru, ze kterého budou
šatičky. Myslete i na bílá křídla, proto doporučujeme spíše
výraznější barvy podkladu, aby křidélka vynikla.

16

RODINKA 4/2014

www.rodinnepasy.cz

Přání
může posloužit
i jako dopis
pro Ježíška.

Veselé Vánoce
a šťastný nový rok!

Dokreslete andílka dle vlastní
fantazie a dovnitř vepište přání.

www.rodinnepasy.cz
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RODINKA PODPORUJE

ČENDA DĚTEM

POMŮŽEŠ SNĚHULÁKOVI NAJÍT JEHO NOS?

DĚKUJEME
ZA NÁSTROJE PRORODINNÉ
POLITIKY V JIHOMORAVSKÉM KRAJI

NĚCO PRO ZASMÁNÍ

TROCHA LUŠTĚNÍ

Není-li (tajenka), nebude v létě hub.

4

1

1

Pán kupuje pro pejska
obojek, ale nemůže se
rozhodnout, jaká velikost je
zapotřebí.
„Tak přijďte s pejsánkem,”
radí prodavačka.
„Co vás nemá, to má být
vánoční překvapení!”

2
3

V uplynulých dvou letech se bezpochyby zlepšila situace rodičů s malými dětmi v oblasti
prorodinné politiky. Mezi projekty, které přispěly k rozvoji služeb v oblasti péče o malé

9

4

prorodinné politiky u zaměstnavatelů v Libereckém a Jihomoravském kraji realizovaný díky
podpoře z Evropských sociálních fondů, neziskovou organizací Prostor pro rodinu, o. s.
V rámci spolupráce s rodiči a zaměstnavateli vzniklo více než deset nových zařízení péče o děti. V Jihomoravském kraji
se díky projektu pečuje o děti například
v lesním klubu v kyjovských Radován-

kách či v dětské skupině Človíček, zřízenou společností Alfadeck v Brně. Díky
kurzu péče o děti bylo v Brně vyškoleno
téměř třicet pečovatelek, které poskytu-
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jí své služby na Brněnsku a Kyjovsku.
Po celou dobu trvání projektu jsme
vedli dialog se zaměstnavateli, v mnoha
případech úspěšně. Díky soutěži Firma
pro rodinu jsme mohli ocenit zaměstnavatele, kteří vycházejí
rodičům vstříc a váží
si jejich kompetencí
bez ohledu na to, zda
pečují o malé děti či nikoli. Mezi oceněnými
jsou například Chemila, s.r.o., chemická
laboratoř z Hodonína,
nebo Centrum environmentální výchovy
Lipka Brno. Rodičům
s dětmi se tady pracuje
opravdu skvěle.
Projekt skončil úspěšně, jeho výstupy
prezentujeme na výstavě Radost z péče
o malé děti, která má putovní charakter,
a díky momentkám fotografa Jefa Krato-

www.rodinnepasy.cz

2

5

děti a uplatnění rodičů na pracovním trhu, patří i projekt Vytváření nástrojů na zlepšování

7

6

5

7
8

Z tiskové konference
silničářů: „Letos jsme na
zimu byli opravdu pečlivě
připraveni. Bohužel nám
do toho začlo sněžit, s čímž
jsme nepočítali.”

10

8

9
10

6

3

chvila se návštěvníci mohou na chvíli vžít
do atmosféry, která panuje na pracovištích
péče o děti, v lese, doma nebo třeba v budově VUT Brno.

Na Vánoce křičí malý Filípek
přes celý byt na maminku
u sporáku: „Mamí, mamí,
stromeček hoří!”
„Říká se, svítí, a ne hoří,”
poučí ho matka.
Chlapeček za chvíli zase
začne křičet: „Mamí, mamí,
záclony už také svítí!”

Karolina Nedělová, vedoucí projektu Vytváření nástrojů na zlepšování prorodinné
politiky u zaměstnavatelů v Libereckém
a Jihomoravském kraji, OPLZZ ESF.

www.prostorprorodinu.cz
www.ﬁrmaprorodinu.cz

Upozorňuje doktora před
Vánocemi manželka:
„A né, že zase jako minulej
rok projdeš den předem
všechny dárky pod
rentgenem!”

NAJDI 7 ROZDÍLŮ

www.rodinnepasy.cz
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EKOLOGIE

Nebezpečný odpad je druh odpadu, který se vyznačuje negativním vlivem
na životní prostředí, zdraví lidí a zvířat a při manipulaci s ním hrozí další nebezpečí.
Nelze s tímto druhem odpadu nakládat jako např. se smíšeným komunálním odpadem
či odpadem určeným k běžné recyklaci, nelze ho ukládat do otevřených skládek
ani spalovat v běžných spalovnách např. na komunální odpad apod. Likviduje se tedy
buď ve speciálních spalovnách nebezpečných odpadů, nebo se dále recykluje
ve specializovaných firmách. Jednou z nich je společnost Kaiser servis,
která se specializuje na ekologickou likvidaci kapalných odpadů již 12 let.

Jedna z nejmodernějších
čističek v České
republice dokáže
vyčistit až 6 kubíků
odpadů za hodinu.

KAM S NEBEZPEČNÝM
KAPALNÝM ODPADEM?
Jako nebezpečný označujeme takový odpad, který vykazuje
vlastnosti, jako jsou výbušnost, oxidační schopnost, vysoká
hořlavost, dráždivost, škodlivost zdraví, toxicita, karcinogenita,
žíravost, infekčnost, teratogenita, mutagenita, ekotoxicita,
schopnost uvolňovat nebezpečné látky do životního prostředí
při jejich odstraňování nebo schopnost uvolňovat vysoce
toxické plyny ve styku s vodou, vzduchem nebo kyselinami.
Patří sem odpad, který vzniká průmyslovou výrobou,
v zemědělství, v dopravě, stavebnictví nebo ve zdravotnictví,
což jsou u kapalných odpadů především syntetické barvy, laky,
ředidla, mořidla, oleje, tuky, ropné produkty, kyseliny, louhy,
lepidla, pryskyřice, fotochemikálie nebo těkavé látky.

Čistička odpadních vod
je tím zázrakem, bez kterého
by se naše ekologie neobešla.
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ekosystému. Čistící proces probíhá pod dohledem kontrolních
úřadů, jako je např. Česká inspekce životního prostředí.
Znamená to, že na všechny úkony jsou přesně zpracované
postupy a několikrát denně se kontroluje jakost vypouštěných
vyčištěných vod tak, aby byla splněna přísná kritéria.

V KAISER SERVISU ZNAJÍ TAJEMSTVÍ ČISTÉ VODY
Čistička odpadních vod je tím zázrakem, bez kterého by se
naše ekologie neobešla. Žádná kanalizace, ale cisternová
doprava přemístí znečištěnou odpadní vodu přímo do
společnosti Kaiser servis, která sídlí v areálu fi rmy Zetor
v Brně, kde specializovaní pracovníci již vědí, jaký druh
odpadu budou daný den zpracovávat. Po odborném
zhodnocení odpadu přichází na řadu průmyslová čistička
odpadních vod, kde mimo další čisticí chemikálie pracují čtyři
nejdůležitější látky, jimiž jsou kyselina sírová, hydroxid sodný,
bentonit a speciální chemikálie s názvem polymerní flokulant.

PROCES ČIŠTĚNÍ VOD JE VELMI SPECIFICKÝ
Nedá se říct, že pro každý odpad daný proces čištění funguje
stejně. Všeobecně ale platí, že odpadní vody nejprve projdou
procesem okyselení a následně alkalizace. Tímto procesem se
v odpadní vodě rozbourají vazby, které v sobě drží znečištění.
Následně se do odpadní vody přimíchá bentonit, který
funguje jako lapač nečistot. Jako poslední se přidá zázračná
látka polymerní flokulant, díky níž se nečistoty ve vodě srazí
a klesnou ke dnu. Nad vrstvou nečistot se objeví vyčištěná voda.

TUŠÍTE, CO SE DĚJE S VODOU A ŠPÍNOU
Z VAŠEHO AUTA PO UMYTÍ V MYCÍ LINCE?

NEČISTOTA Z KAPALNÝCH ODPADŮ

Takto znečištěná voda se shromažďuje v jímce, kterou musí čas
od času provozovatel myčky vyčistit a odpad vyčerpat. Právě
tento kal a zaolejovaná voda se pročišťuje tak, že se z této vody
stane opět téměř pitná voda. Jednu z nejmodernějších čističek
odpadních vod v České republice najdeme ve společnosti
Kaiser servis, ve které se zpracovávají průmyslové kapalné
odpady a odpadní vody. Tato čistička dokáže vyčistit
až 6 kubíků odpadů za hodinu, při ideálním stavu 144 kubíků
za den. Chemicky znečištěnou vodu vyčistí a vrací zpět do

Znečištěné odpadní vody, případně průmyslové odpadní
vody, se promění na tři druhy materiálu. Tím nejdůležitějším
je vyčištěná voda, splňující přísné limity kanalizačního
řádu, která se řízeně vypouští do kanalizačního systému.
Druhým výstupem je kal, jsou to vlastně nečistoty, které po
vyčištění vzniknou. Vzhledem k tomu, že stále obsahují velké
množství vody, lisují se pod obrovským tlakem v kalolisu, kde
se z nich stává tuhá hmota, vzhledem připomínající jílovou
hlínu. Tento materiál se dále upravuje v dekontaminačním

zařízení, případně je
převezen na skládku
nebezpečného odpadu.
Posledním výstupem
je olej, ten umějí
v Kaiser servisu odloučit
především z průmyslových
odpadních vod. Oleje jsou
následně zpracovávány,
odstraňuje se z nich
voda a mechanické
nečistoty. Poté
jsou převezeny
do rafi nerií, kde
se z nich vyrábějí
oleje nové, které
si kupujeme
například do našeho
motorového miláčka.
„Naší specializací
je samozřejmě čistění
odpadních vod. Vzhledem
k tomu, že jsme odjakživa chtěli poskytovat ekologické služby
v plném rozsahu, zabýváme se také likvidací veškerých dalších
pevných odpadů. Provozujeme autodopravu od dodávkové
přes nákladní, kontejnerovou až po speciální cisternovou
v současné době máme ve vozovém parku 16 vozidel na
přepravu odpadů. Dále provozujeme biodegradační plochu,
kde likvidujeme tuhé odpady s obsahem ropných látek,
čistíme komunikace po haváriích, likvidujeme ekologické
havárie, svážíme komunální odpady z klasických popelnic,
čistíme a monitorujeme kanalizace, zajišťujeme rozbory
jak pitných, tak odpadních vod. V neposlední řadě se také
staráme o bezpečnost chodníků a cest v zimě i v létě. Je to
práce na plný úvazek, ale když vidíte, že má práce především
ekologický smysl, tak ji musíte mít rádi,“ říkají Radim Opluštil
a Milan Gaží, majitelé fi rmy Kaiser servis.
www.rodinnepasy.cz

RODINKA 4/2014

21

RODINKA RADÍ

ČENDOVA VAŘEČKA

V TOPNÉ SEZÓNĚ

Certovský
svařák

KOMÍNŮ
Každoročně po zahájení topné sezóny evidují hasiči
či
zvýšený počet požárů způsobených komíny,
kouřovody a spotřebiči paliv.
Loni jihomoravští hasiči během topné
sezóny (od 1. září 2013 do 31. května
2014) zasahovali u 21 požárů komínů.
V naprosté většině těchto případů šlo
o požár sazí v komíně. Škoda dosáhla
částky 2,3 milionů korun.
Během požárů komínů nedošlo
v Jihomoravském kraji k žádnému zranění
či usmrcení osob.
Častou příčinou vzniku požáru uvnitř
komínového tělesa je jeho zanedbaný stav.
V této souvislosti mluvíme o čištění,
kontrole a revizi komínů, kouřovodů.
Četnost těchto úkonů stanoví nařízení vlády č. 91/2010 Sb., o podmínkách
požární bezpečnosti při provozu komínů,
kouřovodů a spotřebičů paliv. Dodržovat
stanovené termíny je povinností každého
uživatele.
Kontrolu spalinové cesty smí provádět
jen odborně způsobilá osoba, kterou je
držitel živnostenského oprávnění v oboru
kominictví. O výsledku kontroly a případném vyčistění komína vystaví řádný doklad
s razítkem a podpisem. Doklad musí mimo
jiné obsahovat datum kontroly a vyjádření, zda je komín schopen bezpečného
provozu. O přezkoušení komína je také
třeba požádat při změně topného zařízení
či paliva.
Čištění spalinové cesty, sloužící pro
odtah spalin od spotřebiče na pevná paliva do výkonu 50 kW, je možné provádět
i svépomocí. Čištění by mělo být zaměřeno
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Lhůty kontrol a čištění spalinové cesty, vybírání pevných znečišťujících částí
a kondenzátu a čištění spotřebiče paliv za období jednoho roku
Výkon
připojeného
spotřebiče
paliv

Druh paliva připojeného spotřebiče paliv

Čištění spalinové cesty
do 50 kW včetně

nad 50 kW

Celoroční
provoz

Sezónní
provoz

3X

2X

Kapalné

Plynné

3X

1X

Kontrola spalinové cesty

1X

1X

1X

Výběr pevných (tuhých) znečišťujících
částí a kondenzátu

1X

1X

1X

Kontrola a čištění spalinové cesty

2X

1X

1X

Výběr pevných (tuhých) znečišťujících
částí a kondenzátu

2X

1X

1X

Čištění spotřebiče paliv

2X

zejména na odstraňování pevných znečišťujících částí nahromaděných v komíně.
Četnost čištění můžete vidět v tabulce,
která je součástí výše jmenovaného nařízení
vlády.
Správný komín by měl mít kompaktní,
nepoškozené, omítnuté a obílené zdivo.
Vymetací otvory musejí být opatřeny
dvojitými plechovými nebo betonovými
dvířky. Dvířka nesmí být poškozená a musí
být dostatečně těsná. Je třeba se přesvědčit,
zda v komíně nejsou zazděné trámy. Minimální vzdálenost skladovaných hořlavých
látek v půdních prostorách od komína je
1m. Komíny musí být volně a bezpečně
přístupné.

www.rodinnepasy.cz

Pevné

Činnost

nejméně podle návodu
výrobce

Pokud vznikne požár sazí v komíně, je
nutno z blízkosti komínového tělesa urychleně odstranit všechen hořlavý materiál.
Hořící saze nikdy nehasit vodou, komín by
mohl popraskat. Hasiči používají k sražení
a uhašení hořících sazí v komíně převážně
suchý písek.
Při používání spotřebičů paliv je potřeba především dodržovat návod výrobce,
který řeší správné umístění a připojení
spotřebiče. Stanovuje používání předepsaného paliva a informuje o možných
nebezpečích při používání.
por. Mgr. Jaroslav Mikoška
tiskový mluvčí HZS JMK

Pro ostřejší
jazýčky můžeme
svařák zastříknout
vodkou

Za okny přituhuje, a proto
jsme pro vás připravili
něco teplého na zahřátí.
Receptů na oblíbené
zimní pití svařeného vína
existuje jistě nespočet.
Avšak ne vše, čemu
se říká svařák, je
chutná varianta, proto
vyzkoušejte naši
nefalšovanou čertovskou
recepturu. Pro opravdové
ďáblíky máme i ostřejší
variantu.

INGREDIENCE
• 1 litr červeného
nebo bílého vína
• celá skořice
• hřebíček
• muškátový květ
• badyán
• chilli paprička
• třtinový cukr
• med
• fíky
• datle
• citrón
• pomeranč

V trošce vody krátce
povaříme skořici, hřebíček,
badyán a muškátový květ; uvolní se
patřičné aroma a vznikne kořeněný vývar. Přidáme
nadrobno nakrájenou chilli papričku, kterou předem
zbavíme jádřince. Třtinový cukr necháme krátce
zkaramelizovat a zalijeme jej vývarem z koření. Přilijeme
víno a zahříváme je přibližně na 75 stupňů po dobu
maximálně 3 minut, ne více, aby se nevyvařil alkohol.
Pro přislazení můžeme použít med.
Do sklenic nasypeme posekané fíky
s datlemi a přidáme kolečko pomeranče
a citrónu, zalijeme svařeným vínem
a podáváme k čertovskému stolování.

www.rodinnepasy.cz
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Sbírání kamélií bylo v 19. století zábavou
nejen šlechty, ale i představitelů jiných
majetných vrstev. Pro kamélie se stavěly
zvláštní skleníky nebo byly kvetoucí
rostliny používány k výzdobě zimních
zahrad. Jedinečným dokladem slavné éry
kamélií je sbírka udržovaná v zámeckém
zahradnictví v Rájci nad Svitavou. Jejím
základem jsou matečné rostliny přivezené
roku 1973 z Výzkumného ústavu
okrasného zahradnictví v Průhonicích
u Prahy.

Pošlete nám také svůj
rodinný příběh na e-mail:
rod

rodinka@rodinnepasy.cz
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Současný soubor obsahuje více než
300 klasických i méně známých odrůd
kamélií. Staré kamélie (zvané matky)
jsou vysázeny ve velkých nádobách
a každoročně se dvakrát stěhují.
V pozdním jaře ze skleníku na záhon
pod širým nebem a na podzim zpět
do skleníku. Kamélie je poměrně náročná
rostlina, která má své vrtochy. Udržet
sbírku v dobrém stavu je velké umění.
Zámecký zahradník se zabývá
šlechtěním kamélií, sprašuje
1+1
jejich květy, vysévá semena
vstupenka
a hodnotí výsledky, ale také
zdarma
množí kamélie řízkováním.
s Rodinnými
pasy

V době největšího květu kamélií,
koncem února a začátkem března,
se představuje tato královna zimních
květin v historických prostorách zámku
v Rájci už od začátku devadesátých
let. Laické i odborné veřejnosti je
představena rájecká sbírka kamélií, tedy
kvetoucí keře staré 30–60 let, a aranžmá
z této květiny vždy první březnový týden.

Zámek obklopený rozsáhlým
parkem má dochované původní
vybavení reprezentačních prostor
i soukromých apartmánů knížat.

22. VÝSTAVA KAMÉLIÍ
začíná 6. 3. a končí 15. 3. 2015
v prohlídkové trase prvního patra
zámku – v knížecích apartmánech
rodiny Salmů
Po prohlídce zámku mohou zájemci
navštívit zámecké zahradnictví a zakoupit
si rostliny kamélií nebo jiných jarních
rostlin. Pěstování rostlin je možné
konzultovat s odborníkem.
Zámek bude otevřen v sobotu a v neděli
od 9 do 17 hodin, v pracovní dny
od 9 do 16 hodin. Uvedený odpolední čas
je posledním vstupem do zámku.
RODINKA 4/2014
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NOVÍ POSKYTOVATELÉ – RAKOUSKO

NOVÍ POSKYTOVATELÉ

Noví poskytovatelé

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

od 28. 7. 2014 do 30. 9. 2014
©

Rakouští poskytovatelé
n
Su
.o
s.r
ive
Dr
.

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

Dům, bydlení, vybavení
domácností a zahrady
Watersavers, s.r.o.
VA
HVÍLO
RATOC 11
K
A
07,
OVA
NOVÁK - 97,98,
I
9
T
4 DĚ 5 08/202
4
00123

ROD

Výletní a rodinný hotel
Erika
LOISIUM svět výtečného
vína
Loisium Allee 1
3550 Langenlois
Tel.: +43 27 34/32 2 40-11
Fax: DW 30
www.loisium-weinwelt.at
info-weinwelt@loisium.at
Procházka světem výtečného vína LOISIUM nabízí mystickou,
napínavou a jedinečnou procházku s objevováním tajemství vín
pro celou rodinu. K dispozici je audio průvodce v 10 jazycích.

Hitem pro rodiny s dětmi je (2 dospělí +
max. 2 děti) 21,- € (namísto 23,- €), hitem
pro jednu osobu s 1-2 dětmi (1 dospělá
osoba + max. 2 děti) 12,- € (namísto
13,50 €).

10 % sleva na regulérní ceny pokojů vč.
¾- horské penze Erika.

10 % sleva na každého, kdo je uveden
v rodinném pase (min. 1. dospělá
osoba + 1 dítě). Nelze kombinovat
s jinými akcemi nebo slevami, týká se
to i slunečního tarifu. Dětské tarify platí
od 3. do 14. roku věku, děti do 3 let mají
vstup zdarma.
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Péče o tělo
Fyzioterapie - Debowski
Dělnická 53
624 00 Brno
tel.: 774 210 223
debowski@fyzioterapeutbrno.cz
www.fyzioterapeurbrno.cz
10 % na diagnostiku psychomotorického
vývoje - úvodní konzultace

Při koupi 2 dvou vstupenek do našeho
parku zážitků získáte 3. vstupenku
zdarma!

www.rodinnepasy.cz

Böhmova 11
621 00 Brno
tel.: 730 611 099
prima-vera@seznam.cz
www.thajsko-apartmany.cz
10 % na pronájem - (na celý dům pro
6 osob nebo apartmán pro 3 osoby) +
výhodný dlouhodobý pronájem dohodou

Národní park Podyjí Thayatal

Přírodovědné dílny s napínavými experimenty a spletitými
hádankami, dobrodružné hřiště s liščím doupětem, vznášející
se dům ve stromu, lanový tunel a čapí hnízdo.

25 % sleva a mapa zdarma, pokud
navštívíte výstavu „Dějiny přírody Podyjí“
v budově národního parku, děti do 6 let vstup zdarma.

Svět wellness - Inﬁnit
Majdalenky 10
638 00 Brno
tel.: 739 500 252
lesna@infinit.cz
www.svetwellness.cz
68 % na Vodní SPA
- dítě do 6 let, SO–NE 8.00–15.00
55 % na Vodní SPA
- dítě do 12 let., SO–NE 8.00–15.00
45 % na Javorový svět
- děti do 6 let, PO–NE 8.00–15.00
40 % na Vodní SPA
- dospělý, SO–NE 8.00–15.00
26 % na Javorový svět
- děti do 12 let, PO–NE 8.00–15.00
15 % na Javorový svět
- dospělý, PO–NE 8.00–15.00

Ubytování, stravování,
cestování

Zdravotnictví
Naše lékárna
Kounicova 67a
602 00 Brno
tel.: 549 211 188
info@naselekarnabrno.cz
www.naselekranabrno.cz
5 % na volný prodej (nevztahuje se
na přípravek Wobenzym), lze platit hotově
i kartou

Oční studio Aleše Žejdla

Volný čas a hobby

www.ocnistudio.cz
Pobočky:
• Nádražní 10, 602 00 Brno
tel.: 542 216 201, 724 219 181
brno@ocnistudio.cz
• Veveří 111, 602 00 Brno
tel.: 533 133 237
brno2@ocnistudio.cz
• Křenová 71, 602 00 Brno
tel.: 543 213 209, 725 437 153
brno3@ocnistudio.cz
• Štefánikova 1, 695 01 Hodonín
tel.: 518 342 499, 725 437 150
hodonin@ocnistudio.cz

Dětská herna s kavárnou
Topolino
Jihomoravské nám. 1
627 00 Brno
tel.: 731 484 231
info@kavarnatopolino.cz
www.kavarnatopolino.cz
20 % na vstup dítěte do herny

2082 Hardegg
Tel.: +43 29 49/70 05
Fax: DW 50
www.np-thayatal.at
office@np-thayatal.at

Park je jedinečnou kombinací dobrodružství, her a zážitků
pro celou rodinu. Můžete zde zdolat lezeckou zahradu,
prolétnout se větvovím na atrakci zvané Flying Fox, zkusit
lze střelbu z luku s divokými zvířaty v 3D provedení, zahrát
si gumákový a diskotékový golf, projet se uvnitř parku na
motorové dvoukolce Segway nebo vozem Offroad vně parku.
S pružným lano Slackline se můžete zaručeně vydovádět se
na hřišti dobrodružství, můžete zajezdit si motokárou Gokart
a v ZOO pozorovat zvířátka nebo si je i pohladit. Občerstvit se
můžete v příjemném a skvěle zásobeném stánku. Plochy jsou
bezbariérově dostupné pro kočárky či vozíky.

Výstaviště 405/1
603 00 Brno
tel.: 530 332 525
info@watersavers.eu
www.watersavers.eu
20 % na veškerý sortiment

Eričina ¾ penze pro ozdravný odpočinek na horách.
Užívejte si aktivně - s garancí odpočinku! V létě: 1 nápoj
k večeři zdarma (pivo, víno nebo nealkoholický nápoj),
3 výlety s průvodcem během týdne, denně volný vstup do
vodního světa Wagrain (v zimě 2 hod.). Při rezervaci nutno
uvést heslo „Rodinný pas - Familienpass“!

Siebenbrunnerstr. 55
2230 Gänserndorf
Tel.: +43 22 82/79 9 88
Fax: +43 22 82/79 9 89
www.erlebnispark-gaenserndorf.at
office@erlebnispark-gaenserndorf.at

Thermenplatz 1
2136 Laa/Th.
www.therme-laa.at

w w w.ro

Manuela Tiefenbacher & Mitges.
Haid 50, 5602 Wagrain
Tel.: +43 64 13/83 73
www.wanderhotel-erika.at
info@wanderhotel-erika.at

Park zážitků Gänserndorf

Termální koupele Laa –
Hotel & Spa****s

INA

y.cz
dinnepas

Residence Thajsko
- ubytování/ostrov Koh Chang,
Thajsko

Hrad Špilberk
(Muzeum města Brna,
příspěvková organizace)

10 % na celé brýle - brýlová obruba
a brýlová skla, kontaktní čočky

Špilberk 210/1
602 00 Brno
tel.: 542 123 677
muzeum.brno@spilberk.cz
www.spilberk.cz
50 % z rodinného vstupného na veškeré
expozice, výstavy

Měnínská brána
Měnínská 7
602 00 Brno
tel.: 542 214 946
picmausova@spilberk.cz
www.meninska-brana.cz
50 % z rodinného vstupného na stálou
výstavu

Pizzeria Primavera
Böhmova 11
621 00 Brno
tel.: 775 254 597
pizzeria.primavera@seznam.cz
www.pizzeriaprimavera.cz
10 % na jídlo, mimo obědového menu,
alkoholické nápoje, cigaretové výrobky,
pití)

www.rodinnepasy.cz
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www.bvv.cz/vanocnitrhy

Otevﬁeno dennû 9.00 – 18.00
Vstup ze zastávky V˘stavi‰tû – vstup G2 nebo hlavní branou
Parkování ZDARMA v areálu, vjezd branou ã. 8 a 9
Vstupné 20,- Kã

