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Margita Šantavá: Náhradní rodina není samozřejmost, ale hledání
ALENA VOLFOVÁ

Litoměřice – Pětatřicet tisíc
korun z Nadačního fondu Evy
Matějkové využije na doučování dětí z adoptivních a pěstounských rodin Centrum pro
náhradní rodinnou péči Litoměřice. O přidělení příspěvku
rozhodla výběrová komise nadačního fondu, jenž má ambice podporovat oblasti zdravotnictví, školství a pomáhat
lidem odkázaným na druhé.
„Je neuvěřitelné, že jsme
dostali ještě víc peněz, než o
kolik jsme žádali. Ráda bych
Matějkovým
poděkovala
osobně,“ je dojatá Margita
Šantavá, ředitelka Centra pro
náhradní rodinnou péči, sama
matka čtyř adoptivních dětí.
Celkově kvituje posun ve vnímání náhradní rodinné péče.
„Lidé jsou otevření, ochotní
přemýšlet o náhradní péči,

nejsou lhostejní k tématu, které bylo před lety tabu,“ konstatuje Margita Šantavá. Před
deseti lety měla jednu kolegyni, dnes je jich celkem dvanáct. Patronkou centra, které
prostory v Litoměřicích rozšířilo o kancelář v Ústí nad Labem, je scénáristka a režisérka Alice Nellis, osvojitelka
dvou dětí.
Díky částce od Nadačního
fondu Evy Matějkové se může
doučovat během nového školního roku až dvacet dětí, podle
toho, jak intenzivní doučování potřebují. Obvykle dvakrát
týdně na dvě hodiny za nimi
docházejí doučovatelé, kteří
procházejí pečlivým výběrem.
Měli by to být středoškoláci
a vysokoškoláci, učitelé v důchodu, musí být v daném předmětu kompetentní. Samozřejmostí je doložení výpisu z

Ředitelka a zakladatelka Centra pro náhradní rodinnou péči Margita
Šantavá a předsedkyně dozorčí rady Martina Hrabáčová.
Foto: Alena Volfová

trestního rejstříku. „Máme
kolem pětatřiceti osvědče-

Saské Heidenau si po
nocích plných
výtržností užívá klid
Heidenau – Po třech nocích
plných výtržností zaznamenalo saské město Heidenau relativní klid. Naproti bývalému nákupnímu centru Praktiker, kde vzniklo uprchlické
zařízení, policisté pouze kontrolovali hloučky pokřikujících lidí.

Severočeši místo
dobře znají
Hlídky stojí i podél přilehlé čtyřproudé silnice, kterou Severočeši
využívají při cestě k
hypermarketu
Real.
Na jedné straně si někteří běženci krátili den
kopáním do míče nebo hraním volejbalu, na druhé se
shlukovali
demonstranti.
Žádný střet se však zhruba do
22.30 hodin nekonal; připraveni na něj byli vedle policistů i početní novináři včetně
televizních štábů.
Do areálu, který je obehnán
plotem
zakrytým
bílými
plachtami, přivezl vpodvečer
autobus další uprchlíky. Převozu 51 běženců do Heidenau z
dočasné ubytovny v Lipsku
dnes zabránilo asi 150 demonstrantů. Blokádou příjezdové
cesty lidé podpořili přání některých uchazečů o azyl, kteří
se přesunu bránili.
Někteří z lidí ubytovaných
v Heidenau si anglicky povídali s veřejností. „Jsme z Afghánistánu. A chceme se dostat do Hamburku,“ řekl jeden
z nich. Český aktivista Mi-

ných doučovatelů, nyní hledáme další v lokalitách Rum-

bursko a Šluknovský výběžek, Litoměřicko, Děčínsko,
Ústecko. Ideální počet je padesát doučovatelů,“ říká koordinátorka projektu doučování Dagmar Petrželková. Na
doučování a také volnočasové
aktivity půjde výtěžek ze šesté
benefice, která se koná od 12.
do 18. října v Litoměřicích. Pohádková divadelní představení a workshopy zpestří beseda s hercem Luďkem Munzarem.
„Na benefici pozveme i rodinu Matějkových,“ avizuje
ředitelka Centra.
„Chceme podporovat lidi v
situacích, které si nepřivodili
sami, zkvalitňovat život nemocných lidí, podporovat talentované děti,“ uvádí příklady pomoci Marek Matějka,
člen správní rady Nadačního
fondu Evy Matějkové.
Založil jej loni v prosinci

jednatel betonářské firmy ve
Velkých Žernosekách Josef
Matějka na počest zesnulé
manželky Evy. Centrum pro
náhradní rodinnou péči bylo
jedním ze čtyř žadatelů o příspěvek.
Centrum má v Ústeckém
kraji uzavřených devadesát
dohod s pěstounskými rodinami.
„Snažíme se jim maximálně pomáhat, vážíme si rodin,
které se starají o čtyři děti, ale
i jedno dítě,“ říká Margita
Šantavá a vzpomíná případy
dvou pěstounských rodin, kdy
jedna přijala sourozeneckou
skupinu ve věku osm, šest, pět
a tři roky. A druhá dvě holčičky a dva kluky, nedovolila, aby
se sourozenci rozdělili. „Náhradní rodina není samozřejmost, ale hledání a nikdy nekončící proces,“ domnívá se
Margita Šantavá.

V Peruci budou opět slavit
zemědělci z celého kraje
Už za dva a půl týdne proběhnou osmé krajské dožínky. I letos slibují bohatý program

roslav Brož mezitím načrtl
mapu Německa. Venku seděli
převážně muži, uvnitř prý
jsou ženy i děti. Celkem spí na
vojenských palandách asi 400
lidí.
Uprchlíky občas pozdravil
pokynutím ruky někdo z řidičů. Lidé na trávě před areálem
odpovídali podobně. Pozdravit na místo je odpoledne přišlo několik místních studentů. „Mrzí nás, co se tu o víkendu stalo. Jsou tu lidé v těžké situaci, mělo by se
jim pomoci,“ uvedla
třiadvacetiletá Monika. Napětí je ve městě
patrné, jak dlouho potrvá, není jasné. „Bylo to
dosud klidné město, škoda, že
se to změnilo,“ podotkla jedna
z kolemjdoucích.

Protest přerostl
v násilnosti
Heidenau, které je od Ústí nad
Labem vzdálené pětapadesát
kilometrů, odpoledne navštívil německý vicekancléř Sigmar Gabriel. „Existuje jen jediná odpověď: policie, prokurátor a pro ty, které zde dopadneme, vězení,“ řekl k násilnostem vicekancléř, který
se ve městě setkal se starostou
Jürgenem Opitzem.
Páteční demonstrace proti
přijímání běženců přerostla v
násilnosti, při kterých bylo
zraněno více než 30 policistů.
V noci na neděli pak zhruba
200 radikálů házelo petardy a
láhve na policisty.
(čtk)

Dožínkový průvod v Peruci před dvěma roky
ZDENĚK PLACHÝ

Peruc – Oslavu dokončení
sklizně, výstavu techniky, hudební program. To vše nabídnou osmé krajské dožínky,
které se uskuteční v sobotu
12. září tradičně v Peruci na
Lounsku. Nad akcí drží záštitu hejtman Ústeckého kraje
Oldřich Bubeníček.
Návštěvníci slavností si

Foto Deník / Hynek Dlouhý

budou moci prohlédnout výpěstky i techniku zemědělců a
produkty řemeslníků a výrobců z celého kraje. V nabídce budou také oceněné regionální výrobky, ovoce a zelenina přímo z regionu.
Pestrý program dožínek začne hodinu před polednem
atraktivním průvodem. Na
hlavní scéně pak v pravé poledne vystoupí Heidi Janků,

během odpoledne pak kromě
dalších oblíbený zpěvák a bavič Vladimír Hron, Ivana Košínová, v 16.20 má svůj koncert zahájit Martin Maxa, o
zhruba hodinu později zaburácí Kabát revival.
Na peruckém hřišti bude
během odpoledne hrát dechovka a country hudba, na
15. hodinu jsou v plánu ukázky hasičské techniky. A živo

bude také v zámeckém parku.
Tam se po poledni budou střídat šermíři, sokolníci nebo
kejklíř. Nebude chybět ani
pohádka pro děti.
V rámci doprovodného
programu budou moci návštěvníci dožínek navštívit
například Galerii U Plazíka,
Galerii U Kozorožce, Muzeum
české vesnice nebo expozici
drobnochovatelů.

Do Ústí dorazí romský cirkus s muzikou
Na Ústečany čeká seznámení s romskou
hudbou, literaturou a soutěž s rapperem
JANNI VORLÍČEK

Ústí nad Labem – Divadelní
představení nebo koncerty
špičkových romských muzikantů. To ve dnech 9. a 10. září

Ústečanům nabídne na Mírové náměstí v Ústí nad Labem
kočující projekt Romský stan
neboli Roma Big Top.
K tomu navrch workshopy
artistické, další pro žáky zá-
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➤ RYCHLÁ PŮJČKA
➤ 500 KČ AŽ 10 000 Kč
➤ K DISPOZICI DO 10 MINUT
➤ PRO ÚPLNĚ KAŽDÉHO OBČANA ČR
➤ VĚK OD 21–85 LET
➤ POTŘEBUJETE PLATNÝ OP A MOBILNÍ TELEFON

kladních škol, výstavy a filmy
s romskou tematikou nebo
soutěže v rapování. „Hlavním
smyslem projektu je vytvořit
přátelský prostor pro setkání
s romskou kulturou a pro
úvahu o příčinách nedorozumění mezi Čechy a Romy,“
uvedl pořadatel Adam Pospíšil z Pražské společnosti bloumající veřejnosti.
Ten také vysvětlil, že tento
„cirkus“ je trochu jiný než ty,
na něž jsou lidé zpravidla
zvyklí. „O to neobvyklejší podívanou nabídne. Pod plachtou stanu je totiž čeká dvoudenní komponovaný interaktivní program o romském jazyce, kultuře a historii,“ pokračoval v líčení Adam Pospíšil.
Dvoudenní program Roma
Big Top je rozdělen do několi-

O ROMECH. Akcí propagujících romskou kulturu zažívá Ústecko několik do roka. Například v Trmicích v zámecké zahradě. Foto: Deník
ka fází. Dopoledne školáky
workshop poučí o romské historii, řeči a sociokulturních

specifikách. Při těchto seminářích je čekají interaktivní
hry, romské osobnosti, jako

jsou hudebníci Vojtěch Lavička či Mário Bihári, a romské děti.
Odpoledne se stan otevře
veřejnosti a pod vedením černošského rappera Henryho D
začne soutěž o nejlepšího začínajícího rappera. Vítěz bude
moci natáčet album v profesionálním studiu. To samozřejmě není vše, nebudou chybět
ochutnávky z romské kuchyně, literatura, diskuse, exkurze do historie etnika, večerní koncert a mnohé další.
Kladně nápad hodnotí i Vít
Kučera, šéf ústecké pobočky
humanitární organizace Člověk v tísni. „Myslím, že to není nic proti ničemu, záleží samozřejmě na provedení. Myslím, že stan na náměstí nemůže nikomu vadit,“ dodal.

