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DATUM:            28. února 2020 
MÍSTO KONÁNÍ:            zasedací místnost tajemníka Magistrátu města Brna, Nová radnice, dv.č.32 
ÚČASTNÍCI:                členové Poradního sboru RMB pro rodinu podle prezenční listiny, která je přílohou zápisu. 

VYHOTOVIL:            Bc. Drahomíra Tesařová 
 

ZÁPIS Z 88.JEDNÁNÍ PORADNÍHO SBORU RMB PRO RODINU 

 
PROGRAM JEDNÁNÍ:  

1. Zlepšení informovanosti veřejnosti o prorodinných opatřeních města Brna prostřednictvím 
Brněnského metropolitanu a periodik městských částí. 

2. Posilování rozhodovacích kompetencí u mladé generace  
3. Různé 

 
 
PRŮBĚH JEDNÁNÍ:  
 
Jednání zahájila předsedkyně PSpR paní Oujezdská spolu s paní Tesařovou, která dříve než přešla 
k jednotlivým bodům programu seznámila přítomné se změnami v členství v PSpR. K datu 11.12. 2019 
ukončily své členství paní Mgr. Draholová (ukončení pracovního poměru), Mgr. Hubíková a Mgr. Štěpánková 
(obě na vlastní žádost) a nově se členy sboru staly Mgr. Rossi, Bc. Tesařová (pracovníci Odd. prorodinné 
politiky OZ MMB) a Ing. Zítková (nahradila ve funkci Mgr. Draholovou). 
 
Ad1. Zlepšení informovanosti veřejnosti o prorodinných opatřeních města Brna prostřednictvím 
Brněnského metropolitanu a periodik městských částí. 
 
Paní Tesařová informovala o možnostech publikování v Brněnském metropolitanu: 

• Toto periodikum vychází každý měsíc a je distribuováno do všech poštovních schránek ve městě Brně 
(alespoň by mělo být). 

• O zařazení článku do konkrétního vydání rozhoduje každý měsíc redakční rada. Nelze si předem 
rezervovat místo v konkrétním čísle Metropolitanu.  

• I když není garantováno, že námět na článek bude redakční radou schválen, můžeme každý měsíc 
zasílat své náměty (nemusí být, ale vždy otištěny viz bod výše). 

• Metropolitan vítá témata, jako jsou akce města, kampaně, nová služba apod., další možností jsou 
informační nebo osvětové články, které bývají zpracovány formou  rozhovoru s daným odborníkem 
nebo v obdobném formátu. 

• Redakce Metropolitanu si články píše sama, od přispěvatelů si vždy vyžádá pouze podklady v bodech, 
odkaz na informace apod. 

• Redakce nám nabídla, že v měsíci říjnu bychom mohli mít hlavní téma vydání. 
 
Dále byla zjišťována možnost publikovat ve zpravodajích městských částí. Bc. Tesařová toto konzultovala 
s paní Hyttichovou, která má na starosti spolupráci s městskými částmi v rámci MMB. Nejlepší cestou je zaslat 
článek přímo na tajemníky městských částí. 
 
Na základě výše sdělených informací se PSpR dohodl na těchto krocích: 

• Nabídku mít hlavní téma vydání v měsíci říjnu využijeme. Zkusíme zjistit, zda bychom pro rok 2021 
nemohli hlavní téma posunout na měsíc květen. 

• Začneme s pravidelným zasíláním podnětů na článek do Metropolitanu, zpravodaje městských částí 
začneme využívat až v další fázi. 

• Byla zvolena tato témata, pro každý měsíc a pro nejbližší vydání i osoba, která téma  zpracuje: 
Květen: Týden pro rodinu – paní Tesařová. 
Červen: Den otců – paní Oujezdská 
Červenec a srpen(vychází dvojčíslo): Rozloučení s prázdninami na Riviéře-paní Tesařová 
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Září: Audit familyfriendlycommunity 
Říjen: hlavní téma – rodinná politika, co to je, co všechno se dělá…rodiny, senioři, bezbariérovost. 
Listopad: Rozhodovací kompetence- blaho dítěte. 
Prosinec: Čas v rodině. 
 
Z diskuze vznikly další náměty na články, které budou „v zásobě“: 

• Problematika bydlení v městských bytech s perspektivy seniora. 

• Opus Lacrimosa- unikátní projekt rekreačního auta pro lidi s tělesným postižením. 

• Příměstské tábory 

• Dobrovolnictví 
Tématu článků  bude věnována pozornost i na dalším setkání PSpR. 
 
Ad 2. Posilování rozhodovacích kompetencí u mladé generace  
Toto téma vychází z Plánu zdraví města Brna 2018-2030. Jde o nabídku aktivit, které podporují vědomí vlastní 
odpovědnosti mladých pro společnost, ve které žijí a poskytují pocit jedinečnosti vlastního přínosu pro společnost. 
 
Z diskuze vznikly tyto podněty: 

• Článek do zpravodaje základních škol o možnostech vzdělávání v rozhodování. 

• Využít workshopy, které jsou pořádány v rámci Masarykovy univerzity (více informací by zaslala paní Mgr. 
Navrátilová) 

• Inspirovat se projektem Finance pro radost (autorka paní Hrubošová) 
Tomuto tématu bude rovněž věnovaná pozornost na některém z dalších jednání. 
 

Ad 3.  Různé 
Na programu již nebylo žádné další téma. 

 

Paní předsedkyně poděkovala všem přítomným a ukončila jednání.  
 

 

ÚKOLY:  

• Bc.Tesařová zašle členům PSpR termíny uzávěrek jednotlivých vydání Brněnského metropolitanu 

spolu s termínem, do kdy potřebuje podklady pro článek od jednotlivých zpracovatelů. 

• Paní Mgr. Navrátilová předá paní Tesařové více informací o využití workshopů, které jsou 

pořádány v rámci Masarykovy univerzity. 

 

PŘÍLOHY: 

Prezenční listina 

 


