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Milí přátelé v mateřských centrech, 

 

příprava letošního sympozionu probíhala ve znamení změn, které vyžadovaly značnou trpělivost 

i pevné nervy. Věřím, že výsledek přinese inspiraci a povzbuzení pro vaši práci i pro vás 

osobně. 

 

Myslím, že mohu směle sdělit, že se všichni v Síti těšíme na setkání s vámi tentokrát na Úřadu 

vlády České republiky! 

  

Rut 

    

  

 

Víte, že... 
 

ve čtvrtek 22. listopadu 2018 od 9.00 do 15.00 pořádáme v Praze sympozion na téma Kam 

došla česká rodina?   

Program (viz pozvánka) jsme zaměřili jak na přínos center, tak i na zajímavé příspěvky z oblasti 

statistiky sociologie a psychologie, které se vztahují k rodině. Tradičně budou také předávány 

certifikáty Společnost přátelská rodině.  

 

Počet míst je omezen, proto neváhejte s přihlášením prostřednictvím online přihlášky. 

 

Zároveň zde proběhne vyhlášení vítěze celoroční sbírky příspěvků „Naše rodinné stříbro“ 

a vítězi bude předána hlavní výhra, kávovar Cafissimo mini od společnosti Tchibo. 

 

Ještě máte šanci poslat svůj příspěvek do 12. 11. do 14:00 hodin. 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfbQpQRUUoBRxDitz6PrrpqgXHPaIJ8ASqNdcX2heNH86CGSA/viewform


 

 

 

Ptáte se 

 



 

jak budou do konce roku probíhat zkoušky profesní kvalifikace Chůva pro děti do 

zahájení povinné školní docházky. 

 

Do konce roku už plánujeme jen jeden zkouškový termín, a to 30. 11. 2018 v Praze. Pro více 

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

  

 

Kampaň 2018 

 

 

RODINNÉ STŘÍBRO 

 

Paní Dáša Vrátilová z Hodkovic nad Mohelkou nám poslala své "rodinné stříbro". Jedná se 

o recept na „vánoční hubník“, tedy sváteční pokrm z hub, u kterého se schází celá rodina. 

A váže se k němu ještě zajímavý zvyk – jednotliví rodinní příslušníci se k sobě pekáčem musejí 

doslova prokousat. 

 

                

Má vaše rodina také "rodinné stříbro"? Podělte se s námi! 

 

Vzdělávání 
 

V PROSINCI BUDOU ZRÁT HVĚZDY ZLATÉ – seminář 1. 12., BRNO  

 

mailto:irena.pribylova@sitprorodinu.cz
https://sitprorodinu.cz/assets/media/files/kampan%C4%9B/2018/D%C3%A1%C5%A1a%20Vr%C3%A1tilov%C3%A1%20V%C3%A1no%C4%8Dn%C3%AD%20Hubn%C3%ADk.pdf


 

Přijměte pozvání na další z řady inspirativních seminářů zaměřených na cvičení rodičů s dětmi. 

Pod vedením lektorky Mgr. Lenky Novákové získáte inspiraci k tomu, jak uchopit tvorbu hodiny, 

sestavit hodinu a využít různorodých pomůcek při cvičení s dětmi. 

Seminář je volným pokračováním semináře V září se sejdeme pod jabloní a je vhodný pro 

lektory/ky cvičení s dětmi i pro rodiče. (Účast na předchozím semináři není podmínkou pro 

absolvování tohoto semináře.) 

Podrobnější informace naleznete v pozvánce. 

Přihlášky na seminář přijímáme do 25. 11. 2018 nebo do naplnění kapacity pomocí on-line 

formuláře přihlášky (k dispozici ZDE). 

                                                                       

Irena Přibylová, koordinátorka vzdělávání 

 

Uloveno v Síti 
 

PELHŘIMOVSKÝ KRTEČEK 

 

Vítáme v Síti nového člena. Je jím pelhřimovské rodinné centrum Krteček. 

Vedoucí centra, paní Zuzana Havlová nám o Krtečkovi řekla: „RC Krteček funguje od roku 1999 

a nabízí bezbariérové zázemí pro rodiny s dětmi v centru města. Umožňuje setkávání rodičů s 

dětmi a vzdělávání rodičů. Funguje díky maminkám-dobrovolnicím, které jsou v kontaktu s 

mnoha pro-rodinnými organizacemi i dalšími dobrovolníky na Pelhřimovsku. Pravidelně 

pořádáme zábavné i vzdělávací akce dostupné pro všechny a hojně navštěvované. V květnu 

letošního roku zahájilo centrum službu kontaktní Family Point, jejíž zřízení samo iniciovalo.“ 

 

                    

https://sitprorodinu.cz/assets/media/files/aktuality/20181201_pozvanka_pohyb_II_Brno.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScaFEsVZVpQDogNwd7WSTHB5wYN_EuAkznBqGgXP6h-_jdtlA/viewform
http://www.rckrtecek.estranky.cz/


 

  

 

Odjinud 

 

 

AKCELERÁTOR VŠEM 

 

Naše bývalá stážistka Veronika Pešatová nabízí spolupráci centrům, která mají zájem 

o podporu svých projektů v komunitě či obci v souladu s Cíli udržitelného rozvoje.  Počtěte si 

důkladně informace, popřípadě projděte webové stránky www.akceleratorvsem.cz. 

Možná získáte pocit, že jde jen o projekty zaměřené na podnikání, ale není tomu tak. Můžete 

přihlásit jakýkoliv projekt či nápad, který byste chtěli na zlepšení života u vás realizovat. 

S dotazy se můžete obracet přímo na Veroniku: veronika.pesatova@vsem.cz 

  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

SLOVA ZÁVĚREM – PRO POTĚCHU I K PŘEMÝŠLENÍ 

Každý, s kým se setkám, mě v něčem předčí, a tak se to od něj učím. 

Zbyněk Mlčoch 

https://sitprorodinu.cz/assets/media/files/S%C3%AD%C5%A5oviny/S%C3%AD%C5%A5oviny%202018/Akcelerator%20VSEM_info.pdf
https://sitprorodinu.cz/assets/media/files/S%C3%AD%C5%A5oviny/S%C3%AD%C5%A5oviny%202018/Akcelerator%20VSEM_info.pdf
http://www.akceleratorvsem.cz/
mailto:veronika.pesatova@vsem.cz

