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Příjemné útočiště
pro celou rodinu?
Dětská kavárna

TIPY

Co dělat, když musíte
být doma
Domácí mikádo
Obyčejné špejle s dětmi nabarvíme
na různé barvy. Když je hotovo,
určíme si, za kolik jsou jednotlivé
barvy bodů (například žlutá 2 body,
zelená 5). Špejle pak rozsypeme na
stůl na hromádku. Vytahujeme
špejle, aniž pohneme s ostatními
(pokud se to nepovede, body se
nepřičítají). Vyhrává ten, kdo
sesbírá nejvíce bodů.

Dát si kávu, poklábosit s přáteli nebo si v klidu číst knížku. Občasné přání každého
rodiče. Co ale dělat, když děti nepohlídá ani babička, ani je nezabaví na táboře?
„Pro takové případy je tu dětská kavárna,“ radí její provozovatelka Pavla Zelená.

V

enku prší a zpoza dveří
ve dvorním traktu na ulici Husova v Brně se ozývá hlasité vřískání. Hluk
se nese z dětské kavárny, útulné
místnosti plné hraček a rozdováděných dětí. Ta je nyní pro brněnské rodiče útočištěm před deštěm.
„Když je venku škaredě, máme
plno. Obecně tu však přes léto
bývá menší nával než třeba na
podzim nebo v zimě,“ popisuje
majitelka kavárny Kids bar Pala
Pavla Zelená a rukou ukazuje na
obsazené židle. Na nich spokojeně sedí maminky, usrkávají kafe
a koutkem oka pozorují rozdováděné caparty. „Je to tady velmi příjemné, alespoň chvíli nemusím vymýšlet, co s tím naším raráškem
budu dělat,“ usmívá se hnědovlasá matka jednoho z nich.
Pavla Zelená vede dětskou kavárnu už třetím rokem. „Už tu
byla, než jsme podnik koupili, ale
ten nápad se mi strašně líbil, tak
s tím pokračujeme,“ popisuje.
Podle ní je to ale mnohem těžší,
než vést obyčejný podnik.
„Musíte mít všechno uzpůsobené tak, aby nedošlo k úrazu
a všichni se tu cítili dobře,“ vysvět-

luje majitelka. Zdi tu zdobí exotická zvířata, která popíjejí koktejly
a lízají kopečky zmrzliny. A mokré
bundy se tady odkládají na věšák,
který střeží pestrobarevný papoušek.
„Museli jsme hlavně zadělat topení a dohlídnout na to, aby nikde
nebyly žádné rohy, kde by se děti
mohly lehce zranit. Také musíme
mnohem víc dávat pozor na hygienu,“ dodává Zelená. Ta také často
zadělává všelijaké díry na zdi a uražené rohy na stěnách. „Malí návštěvníci se tu prohánějí na odrážedlech, pořádně se rozjedou a berou sebou všechno, i zeď,“ usmívá
se Zelená. Ve své kavárně nabízí
i všelijaké dobroty. Na pultu, přímo na očích těch nejmenších,
však raději vystavené nejsou.

Vyjádřete se!
Kam chodíte vy?
Máte oblíbený podnik, kde nikomu
nevadí dovádějící děti? Nebo máte
naopak špatnou zkušenost?
Vaše názory nás zajímají
Pište na barbora.luksova@mfdnes.cz

„Nabízíme i dětské výživy, pitíčka, ale i toasty či palačinky,“ vyjmenovává majitelka.
Nejoblíbenější jsou tu palačinky s nutelou a banánem. „Po nich
se mohou děti utlouct. A samozřejmě není problém cokoliv ohřát,
když si rodiče přinesou vlastní jídlo,“ sděluje. Na své si však tady přijdou i rodiče. Nápojový lístek na
ně pamatuje italskou kávou i exotickými koktejly.
„Do budoucna mám v plánu vylepšit dětský koutek, přidat více
prolézaček i větší bazének s kuličkami,“ plánuje Zelená.
Jen hromada hraček však k dokonalé dětské kavárně nestačí.
„Musíte mít i všechno nutné vybavení jako přebalovací pult, půjčujeme tu i boty na přezutí či bryndáky,“ vyjmenovává. A samozřejmě
na toaletě nechybí ani dostatečné
množství nočníků. Navíc kavárna
nabízí i hlídání dětí.
Kids bar má i svého stálého hosta. Tím je živý strakatý králík. „Je
to naše atrakce, děti ho rády pozorují a mohou si ho i pohladit. Občas do kavárny zavítá i fotografka
a návštěvníci se se zvířátkem fotí,“
uvádí majitelka.
Barbora Lukšová

B 3

Stupido
Princip hry je stejný jako u slovní
kopané. Hraje se však na poslední
dvě písmena. Konkrétní výraz
přitom neříkáme nahlas, ale pouze
jej popisujeme (například když
vykopneme slovo „tabule“, další
hráč má na mysli „letadlo“, ale
řekne „dopravní prostředek
v oblacích“).
Hra s plastelínou
Při vyrábění figurek zvířátek či
nejrůznějších druhů ovoce
a zeleniny procvičujte s dětmi barvy
či názvy výrobků. Pokud nemáte
doma plastelínu, nahradí ji těsto
z mouky a vody. Výrobky pak
můžete upéct.
Kreslené pexeso
S dětmi si nakreslete kontury
nejrůznějších obrázků, které si
okopírujete a vybarvíte. Obrázky
vystřihnete a hra může začít.

Tady déšť nevadí Dětské kavárny jsou ve špatném počasí útočištěm
mnoha maminek s malými dětmi. „Chvíli si tu odpočinu, zatímco si malý
hraje. Jsou tu jiné hračky, než máme doma, tak se trochu zabaví,“
popisuje jedna z brněnských maminek, která do dětských kaváren často
chodí. Na rámus, vřískot i poházené hračky je personál kavárny zvyklý
a vůbec to tu nevadí.
Foto: Petra Mášová, MF DNES

Pečení
Děti se mohou zabavit i při pečení
dětských sušenek pod dohledem
rodičů. Potřebovat budete 250 g
hladké mouky, na špičku nože
prášku do pečiva, 65 g cukru, 125 g
Hery, 1 vejce, špetku soli. Přísady
smícháme a těsto necháme
vychladit v lednici. Pak jej vyválíme
a děti tvořítky vykrajují tvary.
Sušenky pečeme v předehřáté
troubě při 180 °C asi pět minut.

Deset tipů, kde se v kraji zabavit, když je venku zima a prší
JIŽNÍ MORAVA I když je škaredě
a venku prší, jihomoravské děti
nemusí trávit prázdniny jen
doma u televize.
MF DNES přináší tipy, jak si
s rodinou užít volno, i když počasí tento týden prázdninovým výletům příliš nepřeje.

1.

Do Brna obdivovat modely
vláčků
Prohlédnout si obří železniční kolejiště se čtyřiceti vláčky mohou
návštěvníci v Modelovém Světě
v Brně. Pro milovníky železnice je
tu k vidění přes půl kilometru kolejí se 140 výhybkami a 1 500 postavičkami. Nejmenší si mohou
pohrát s mašinkou Tomášem
a jeho přáteli. Modelový Svět se
nachází nedaleko hlavního nádraží, nad hotelem Grand v první pat-

ře E-pasáže. Otevřeno mají denně od 10 hodin. Dospělí za vstup
zaplatí 50 korun, děti o deset korun méně.

2.

Do Vyškova na statek plný
zvířat i do zoo
Projít si repliku hanáckého statku
z 19. století a přitom se z blízka
podívat na slepice, kozy či krávu
mohou rodiče s dětmi ve Vyškově
na Hanáckém statku. K vidění
jsou i dobové zemědělské stroje.
Vstupné je 100 korun pro děti
a 150 pro dospělé. Vstupenka přitom platí i na prohlídku vyškovské zoologické zahrady.

3.

Zařádit si v kuličkách? Nabízí
to Bongo bongo
V deštivých dnech se mohou děti
vyřádit na skákacím hradě, v ně-

kolikapatrovém bludišti, na vysoké skluzavce či v kuličkách. Všechny tyto atrakce jim totiž nabízí brněnská zábavní hala Bongo bongo. Ta má otevřeno denně, ve
všední dny od 14 hodin, o víkendech pak od 10 hodin. Dítě se do
haly dostane už za 149 korun. Dospělí za vstup zaplatí necelou stokorunu.

4.

Válečná technika na jednom
místě
I za mírného poprchávání stojí za
návštěvu Muzeum letecké techniky ve Vyškově. Návštěvníci zblízka
uvidí vrtulníky, kanóny, ale i unikátní exponáty z vykopaných letounů sestřelených za 2. světové války. Muzeum je otevřeno denně od
devíti hodin. Vstupné je 50 korun
pro dospělé a dvacet pro děti.

5.

Vzhůru za mamuty, aneb
do brněnského Anthroposu
Do vzdáleného světa lovců mamutů a sběračů z období doby kamenné přivede návštěvníky stálá expozice v brněnském Anthroposu.
Děti se dozví o starých nástrojích
a také o evoluci. Muzeum je otevřeno denně kromě pondělí od 11 do
19 hodin. Rodinné vstupné vyjde
na 190 korun.

6.

Dobrodružství v podzemí.
Ve Znojmě i v Brně
Před deštěm ochrání návštěvníky
chodby brněnského či znojemského podzemí, které dříve sloužily
k uskladňování zemědělských produktů, vína a piva, ale i jako úkryt
v neklidných dobách. Ve Znojmě
se turisté mohou projít po necelém kilometru klikatých podzem-

ních chodeb. Navíc je prohlídka
doplněna o ochutnávku vín.
V Brně je čeká labyrint podzemních chodeb, tunelů, štol, krypt
i sklepů. Více na www.znojmocity.cz a www.ticbrno.cz.

7.

Technické muzeum láká kluky
na historická auta
Historická auta a závodní stroje,
ulička s dobovou hospodou a stánkem kadeřníka či helikoptéra zavěšená u stropu. To vše čeká na rodiče, kteří se svými dětmi zavítají do
Technického muzea v Brně. Otevřeno je denně. Více informací na
adrese www.technicalmuseum.cz.

8.

Vodní radovánky si užijte
v akvaparcích
Vydovádět se ve vodě lze i za deště. Akvapark ve Vyškově, v brněn-

Fórum čtenářů

Vaším objektivem Fotografie z Rajce.net

Pokud do svého alba zařadíte
zajímavé fotografie zachycující
aktuální události na jihu Moravy,
mohou se objevit i v novinách.
Na stránce www.rajce.net
si založte zadarmo účet.

Memoriál Rudolfa Nachtigala 23. července
ráno vyrazilo z areálu Jezdeckého klubu Mikulov
na šedesát jezdeckých dvojic na vytrvalostní
Foto: Michal Solařík (jkmikulov.rajce.net)
dostih.

Handbiky
Z Mistrovství České republiky
handicapovaných cyklistů 2011,
silniční závod O pohár starostů
Hustopečí a Staroviček.
Foto: Jiří Levý (dvacetdeka.rajce.net)

Hasičská soutěž Soutěž
v požárním útoku v Hodonicích.
Foto: sifra (sifra.rajce.net)

9.

Do brněnské Měnínské brány
plné hraček
Rozmanité panenky, kočárky, nádobíčko, ale i stolní hry čekají na
děti v muzeu na Měnínské bráně
v Brně. Expozice je přístupná denně. Vstupné je pro děti čtyřicet
a pro dospělé šedesát korun.

10.

Chcete mít z dětí malé
malíře? Pošlete je na kurz
Letní výtvarné ateliéry pro děti od
tří do dvanácti let pořádá letos
Wannieck gallery v Brně. Délka výuky je tři dny. Bližší informace
o kurzu na www.wannieckgallery.cz.
Barbora Lukšová

výběr z dopisů, kráceno

pro cyklisty, která pro bruslaře tak,
jak to je v prostoru dětského hřiště
u Olympie. Rodiny s malými dětmi
» ad Bezpečnost cyklostezek v Brně
by měli mít dráhy vyhrazené pro
Miluji jízdu na kole, ačkoliv jsem
malé cyklisty v městských parcích.
hluboko v důchodovém věku.
Brno není město příznivé pro cyklisJezdím většinou po cyklostezkách
tiku. Měli by se naši magistrátníci
a necítím se vůbec bezpečně.
podívat do zemí směrem na západ
V posledním roce proa sever. Tam u každé
voz na cyklostezkách
školy, továrny, obcho„Naši magistrátníci
velmi zhoustl, a tak je
du jsou stojany na kola,
uvažují zcela naopak
jízda velkým stresem.
kde jsou zaparkované
než jinde. Veřejná
Vyhýbat se bruslařům,
stovky kol. U nás se
doprava se neustále
kteří vás doslova vytlavozí lidé auty a potom
zdražuje a cyklistika
čují až za okraj, do tránení místo k zaparkováje v Brně riziková
vy, a vy uhýbáte, aby
ní, a tak se parkuje všuzáležitost.“
nedošlo ke střetu, není
de; i tam, kde to omezuuž žádným potěšením
je ostatní – třeba na
z jízdy. Divím se i matkám s dětmi,
chodníku. Příznivější podmínky
které se navzájem baví a jejich ratopro cyklistiku a levná městská dolest se proplétá mezi cyklisty a brusprava by mnohé vyřešila. Bohužel,
laři na koloběžce, tříkolce nebo
magistrátníci uvažují zcela jinak. Vekole bez elementární znalosti, že se
řejná doprava se neustále zdražuje
jezdí vpravo! Vystavují dítě velkéa cyklistika je v Brně riziková záležimu nebezpečí zranění, neboť něktetost.
ří bruslaři jezdí opravdu velmi
Z. Vétotová
ostře. Cyklostezek je v Brně velmi
málo! Měly by být alespoň označeVaše názory nás zajímají
né značkou, která trať je vyhrazena
Pište na redbrn@mfdnes.cz

Vyrazit na kolo v Brně,
to je velký stres
Vystavte fotografie
na Rajče.net

ských Kohoutovicích či v Kuřimi
má pro návštěvníky v provozu
všechny tobogány, skluzavky a další vodní atrakce.

