
c{l

2|JEŽNÍ čncHY denílr I o,"* 13. listopad u 2072

I rÉnnAprilÍxu nabídka hlíd rtí rua jihu Cech

o PotŤebujete na nákupbez dětí? Pomohou kouttly
z V krqi postupně pĚib 'vá míst, kam mohou |idé na knátkou dobu svěĚit své potomky, když si chtějí něco zaĚídit' H|ídání nabízí už i univerzita

nruoRen zauRnonÍrovÁ

I ttzni čechy - Dvaatňicetiletá
| '. Martina Hašková z ČeskÝch
I i. suacjovicuŽaninedoufala, Že
| 

' 
se v nejbližšich měsících do.

I stane s manželem do kina ne-
] bo tŤebajen na kávu. MďítotiŽ
l tŤfletého syna a bytllí dďeko

od prarodičri, takŽe jÍ chybí
hlÍdání. Pak ale našIa dětskÝ
koutek, kam je moŽné po.

I tomka krátkodobě svěŤit. Po.
! aoln}ictr zďizení na jihu Čech
! pŤibfvá' objevují se uŽ ina w.
r soké škole a v nákupnÍch cen.

trech. A rodiče sije chválí'
,,Je to paráda. občas potŤe.

bqii k lékďi nebo se v klidu
s někÝm sejÍt, takŽe se mi ho.
dí, Že na chvilku někdo syna
pohlídá. Jinak by si manžeI
musel brát dovolenou nebo
bych musela vzít malého s se-
bou, coŽ je docela kompliko.
vané,.. vypráví Martina Hálo
vá. Krátké odloučeni navíc
poďe nÍ synovi nevadí.
Z koutku se mu naopak větši.

nou vťrbec nechce, protoze je
tam spousta hraček a atrakcí'

Dďší maminka Jaroslava
Hanzalíková zase ráda využí-
vá dětská centrav obchodních
domech. ''Líbí se mi' že tam
pohlidajÍ dceru, neŽ si nakou.
pím. Tak to zvládnu rychleji
a ona se wblbne. Kdybych ji
brala s sebou do obchodu,
akorát by žebraJa o sladkosti
a dďši nesmysly,.. směje se.

Jeden z nejstarších dět.
skÝch koutkti s hlídánÍm je
v budějovickém Globusu. Fun-
guje jiŽ deset let. ,,I kdyŽ nám
poslední dobou pŤibyla kon.
kurence, zájem je poŤád velkÝ.
Máme totiŽ otevŤeno stejně ja.
ko nákupní centrum, takže
kaŽdÝ den včetně sobot a nedě.
lí od rána do večera. občas se
kapacita zcela nap]:rÍ a musí-
me rodiče i odmítat,..popisqie
vedoucÍ Marcela Svobodová.

Lidé podle nÍ nechávajÍ své
potomky v koutku nejčastěji
najednu aŽ dvě hodiny. Právě
v tomto ročnÍm období se po-

čet návštěvnÍk zwŠuje.
,,Jalrmile se zatáhne a ochladí,
lidé mÍŤí na nákupy. Teď už
také začínajÍ poŤizovat vánoč.
ní darky' takže se jim hodÍ, Že
tu mohou děti nechat a projít
obchod bez nich,.. Wsvětluj e.

Na ma]é návštěvníky čeká
Ťada hraček' místo pro pohyb
i minikino. Zaměstnanci pro
ně také pŤipravqiÍ programy'
pŤedevšÍm ručnÍ práce' PŤes.
nf rozpis nďdou rodiče na
webov ch stránkách i ná-
stěnkách. Firma, která pro-
vozuje dětskÝ koutek v Glo-
busu' nabÍzí hlídací sluŽbu ta.
kév Mercurycentru.

Stejně funguje i zaŤ1zeni
Beruška v českobudějovic.
kém IGY. ''Hodně rodičri sem
vodÍ dětí v létě, protože jsou
zavÍené školky' a teďpomalu
začíná nejsilnějšÍ období pŤed
Vánoci. Pňedevším o vÍken.
dech čekáme nával. To sem
totiŽ navÍc jezdí nakupovat li.
dé z ostatních měst,.. Ťftá pro
vozovatelka Elena JeŽková.

BERUš]Gje mateŤské centrum ve Strakonicích. V pátek nabízíškolič.
ku' jeiíž ptogam zaiišťuiípedagoglcké pracovn|ce. Foto: Dení|ďPetr Škotko

HlÍdánÍdětÍnabízídokonce a zaměstnanci.,,oslovila nás
Jihočeská univerzita. Kout9k Škola, protoŽe si dělďa pr .
má na Ekonomické fakultě' zkum a zjistila, Že by o to byl
vnrŽÍt jej mohou studenti záJem. Zat1m sluŽba funguje

nárazově na objednávku, ale
dostává se do povědomí a ur.
čitě má smysl,.. uvádí Tereza
Kohoutová z agentury Teja,
která hlídáni zaj išéuje.

NejvětšÍ zájem pociťuje ve
zkouškovém obdobÍ. Tehdy do
koutku vodÍ své ratolesti m]a-
dÍ rodiče' když jdou skládat
zkouŠku nebo konzultovat di-
plomovou práci. Kromě toho
agentura nabízÍ h]ÍdánÍ dětÍ
v domácím prosťedÍ. ,,o to je
zájem obrovsk;f a neustále na-
rťrstá. Je znát i to, že mnoz7
neziskali místo ve školce,
a tak musí Ťešit situaci jinak,..
doplĎuj e Tereza Kohoutová.

V ostatních městech zatím
koutky v obchodech a školách
chybÍ. Existují však samostat.
ná zďizení' kteránabízí stejné
služby. Děti pohlídají napŤí-
klad v centru Krumlík v Ces-
kém Krumlově' jindŤichohra.
decké PŤedpoškoličce, strako.
nickÝch centrech Beruška
a Duha či mateŤském centru
SlunÍčko v Prachaticich.


