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Milí přátelé v mateřských centrech, 

 

Rozmarné léto od Vladislava Vančury začíná slovy: „Tento způsob léta se mi zdá poněkud 

nešťastným.“ Výrok však padl ze zcela opačných důvodů, než bychom možná mnozí z nás řekli 

dnes. Pršelo a bylo chladno. Sama si nepamatuji (a to mám už dosti let!) tak horké a suché léto. 

Leč nezbývá, než přijmout počasí, jaké nám je naděleno, a dokázat se s ním vyrovnat a hledat 

možnosti, jak se na podobná léta připravit. 

 

Jako první krok vidím nutnost, naučit se zacházet s vodou. Jak to vidíte vy? 

Rut    

  

 

Víte, že... 
 

Síť pro rodinu distribuuje Euroklíče? 

 

Tedy univerzální klíče pro rodiče dětí do tří let, které jim umožní odemknout bezbariérová 

WC na několika stovkách míst v celé ČR (a také napříč Evropou). Tato WC se nacházejí 

například v nákupních centrech, na úřadech, poštách, nádražích, v zoologických a 

botanických zahradách, v budovách škol, v knihovnách, muzeích atd. 

 

Původně projekt sloužil výhradně lidem se sníženou pohyblivostí, vstupní dveře jsou proto 

široké a rodiče tedy mají dostatek prostoru, aby do místnosti vjeli i s kočárkem. Zároveň na 

mnoha místech najdete i přebalovací pulty a zázemí pro rodiče malých dětí. Navíc se zde na 

hygienu dbá více, než na veřejných toaletách. 

 

Rodičům dětí do tří let věku klíč rádi zapůjčíme. Mohou si ho vyzvednout (oproti vyplněnému 

Evidenčnímu listu, který od nás dostanou) v kanceláři Sítě, případně se mohou spojit 

s krajskou koordinátorkou a domluvit předání klíče. 

 

Pokud by vaše centrum mělo samo zájem distribuovat klíče mezi „své“ rodiče, napište 

na info@sitprorodinu.cz. 

Více informací o projektu Euroklíč naleznete na oficiálních webových stránkách Eurokey. 

https://sitprorodinu.cz/kontakty/
https://sitprorodinu.cz/kontakty/krajske-koordinatorky/
mailto:info@sitprorodinu.cz
http://www.eurokeycz.com/1_info.html


 

 

  

 

Ptáte se 

 

 

co ještě můžete udělat na podporu kandidátek z řad mateřských center v soutěži Žena 

regionu? (Pozor, hlasovat lze z jedné adresy jen jednou.) 

Můžete poprosit o hlasování všechny své příbuzné a známé. Nezapomeňte, že hlasovat je 

možné jen do 31. 8. 2018.   Bylo by skvělé, kdyby naše kandidátky ve svých krajích osadily 

přední 

místa!                                                                                                                                               

                                                         

Zde je uvádíme v abecedním pořadí: 

Marcela Bradová – MC Klubíčko, Kroměříž (Zlínský kraj) 

Daria Čapková – krajská koordinátorka Sítě pro rodinu v Kraji Vysočina 

Dana Hubálková – Cesta pro rodinu, Žamberk (Pardubický kraj) 

Kateřina Kulhánková Čejková – Impakt, Dub u Prachatic (Jihočeský kraj) 

Jitka Svobodová – RC MaTáta, Brno (Jihomoravský kraj) 

Hana Vodrážková – Radka, Kadaň Ústecký kraj) 

 

Vzdělávání 
 

METODIKOU DOTAČNÍHO PROGRAMU RODINA KROK ZA KROKEM – seminář 11. 9., 

PRAHA 

 

http://zenaregionu.cz/
http://zenaregionu.cz/
http://www.zenaregionu.cz/zena/886/marcela-bradova
http://www.zenaregionu.cz/zena/891/daria-capkova
http://www.zenaregionu.cz/zena/889/dana-hubalkova
http://www.zenaregionu.cz/zena/888/katerina-kulhankova-cejkova
http://www.zenaregionu.cz/zena/887/jitka-svobodova
http://www.zenaregionu.cz/zena/890/hana-vodrazkova


 

Plánujete podat projekt do dotačního programu Rodina na MPSV? 

Pak určitě využijte naší nabídky na seminář, který vás provede metodikou, tvorbou rozpočtu 

a nabídne vám několik praktických příkladů již realizovaných projektů. Inspirovat se svými 

projekty mohou i účastníci semináře vzájemně. Máte-li již koncept svého projektu připravený, 

můžete ho s námi na konci semináře osobně zkonzultovat. 

Problematikou vás provede Rut Kolínská, Lenka Šebelová a Petra Horáková. 

Přihlášky na seminář přijímáme do 5. 9. 2018 prostřednictvím přihlašovacího formuláře ZDE. 

Více informací k semináři se dozvíte v pozvánce. 

  

 

ZKOUŠKY PROFESNÍ KVALIFIKACE CHŮVA 

Dovolujeme si vás informovat, že všechny srpnové termíny zkoušek profesní kvalifikace chůva 

jsou již plně obsazeny. 

Zároveň upozorňujeme na nově vypsané termíny zkoušek v září: 7. 9. a 21. 9. 2018. 

Pro více informací nebo přihlášení pište na: irena.pribylova@sitprorodinu.cz. 

  

 

V ZÁŘÍ SE SEJDEME POD JABLONÍ – seminář 8. 9., BRNO  

Kapacita semináře je již plně obsazena. Děkujeme za váš velký zájem! 

 

                                                                                    Irena Přibylová, koordinátorka vzdělávání 

 

Síťování a společná podpora 

 

KAMPAŇ JSME FÉR (www.jsmefer.cz) 

 

Obrátila se na nás Lucia Zachariášová z Koalice za manželství, která sdružuje pět organizací 

(PROUD, Prague Pride, Logos, Mezipatra a Amnesty International) a která si dala za cíl prosadit 

v ČR legislativu umožňující manželství pro všechny, tedy i pro stejnopohlavní páry:  

  

„Věříme totiž, že láska je jen jedna, nemá homo nebo hetero verzi. A vztahy gayů a leseb si 

zaslouží uznání a důstojnost, stejně jako vztahy ostatních. Dvoukolejností současného systému 

ale vytváříme pro lidi jiné sexuální orientace speciální škatulku, do které je zavíráme jako 

občany druhé kategorie.  

Změnou zákona by se Česká republika připojila již k 25 zemím světa (např. téměř celá západní 

Evropa, JAR, USA), kde již manželství pro všechny je uzákoněno. Jsme proto rádi, že byl v 

červnu skupinou 46 poslanců a poslankyň předložen legislativní návrh, který by manželství 

pro stejnopohlavní páry umožnil a který získal podporu vlády ČR. Podařilo se nám získat více 

než 70 000 podpisů pod petici požadující manželství pro všechny. Podle průzkumu 

agentury Median z února 2018 si 75 % české veřejnosti myslí, že když se dva lidé milují, měli 

by mít možnost manželství bez ohledu na sexuální orientaci.  

Budeme velmi rádi, pokud Síť pro rodinu podpoří tuto iniciativu a připojí své logo na webové 

stránky Jsme fér (viz zde: https://www.jsmefer.cz/stoji_za_nami#fer-organizace). Podpora 

svobody a rovnosti každého, uznání a důstojnosti, stejně jako lidských práv a demokracie jsou 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfVVzZ6GBOwK-OFCVWiOzPom7rmF0hdFdLi7vt56K3ylmdppg/viewform
https://sitprorodinu.cz/assets/media/files/Vzd%C4%9Bl%C3%A1v%C3%A1n%C3%AD/kurzy%20PK/20180911_Metodika%20MPSV_semin%C3%A1%C5%99.pdf
mailto:irena.pribylova@sitprorodinu.cz
http://www.jsmefer.cz/
https://www.jsmefer.cz/stoji_za_nami#fer-organizace


 

hodnoty, které společně sdílíme. Připojte se proto k téhle důležité změně. Předem za to 

děkujeme!“  (Z dopisu Lucie Zachariášové) 

 

Její návrh jsme probraly na prezidiu a dotázali jsme se na názor krajských koordinátorek. Kolem 

homosexuality panuje mnoho mýtů a zatím stále vyvolává rozporuplné diskuse, proto se 

obracíme i na vás – členská centra – a ptáme se na váš názor. 

 

Síť pro rodinu v každém případě bude posilovat hodnotu rodiny, a to tradiční rodinný model a 

respektujeme jiné rodinné modely. A proto se vás ptáme, zda do respektu jiných rodinných 

modelů zahrnujete i stejnopohlavní páry? 

 

Děkujeme za vaši otevřenost! 

                                                                                                                                   Rut Kolínská 

 

Public Relations 

 

 

Český rozhlas Plus přivítal Rut Kolínskou v pořadu Radiofórum 

 

V otázce financování neziskových organizací převládají ve společnosti rozporuplné pocity. 

Pořad Radiofórum na ČR Plus proto věnoval tomuto tématu svůj čtvrteční díl (9. 8. 2018)  a do 

studia pozval ředitelku Sítě pro rodinu Rut Kolínskou. 

 

Půlhodinový rozhovor si můžete poslechnout zde 

  

 

Legislativa 

 

 

LETÁK „HLEDÁTE NOVOU PRÁCI PO RODIČOVSKÉ?“ 

Přikládáme leták MPSV, který upozorňuje, na co si dát pozor při návratu na trh práce 

po rodičovské dovolené. Leták v rámci spolupráce s MPSV dostanete do center i v tištěné 

podobě.    

 

 

SLOVA ZÁVĚREM – PRO POTĚCHU I K PŘEMÝŠLENÍ 

                                                                    3x o vodě: 

                  Vodu neoceníme, dokud nám nevyschne studna, a to platí o všem v životě. 

                                                                                              Benjamin Franklin 

 

https://hledani.rozhlas.cz/iradio/?query=&reader=&stanice%5B%5D=%C4%8CRo+Plus&porad%5B%5D=Radiof%C3%B3rum
https://sitprorodinu.cz/assets/media/files/Vzd%C4%9Bl%C3%A1v%C3%A1n%C3%AD/kurzy%20PK/Manual_Hledate%20praci%20po%20rodicovske_online.pdf


 

                      Kapka čisté vody na žíznivém jazyku je vzácnější než zlato v kabelce. 

                                                                                              Charlie Chan 

 

                    Buď jako gejzír, který překypuje, ne jako kašna, která jen zadržuje vodu. 

                                                                                              Paulo Coelho 

 


