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Milí přátelé v mateřských centrech,  
masopustní reje ovládly společenský život napříč celou naší republikou. Řada mateřských 
center pořádala vlastní akci nebo se zapojila do masopustních průvodů s dalšími organizacemi 
v obci. Letošní masopustní dny jsou provázeny relativně teplým počasím, a tak průvody lákají 
k opravdu bohaté účasti.  
Vývoj technologií a pokrok v průmyslové výrobě už léta umožňuje mrazit potraviny včetně masa, 
a tak vytěsnil původní záměr „dojíst veškeré maso než se zkazí“ a připravit se na půst. 
„Doba konzumní“ nám tak umožňuje všechno možné a stále, ale nebylo by škoda se šidit 
o staré rituály spojené se sousedskou pospolitostí? 

Rut 
  

    
  

	

Víte, že... 
 

	

připravujeme s Ostravskou universitou mobilní aplikaci k Euroklíči?  
 
Mobilní aplikace usnadní rodičům malých dětí orientaci v místech osazených Euroklíčem, 
především operativně vyhledá to nejbližší.  S iniciativou přišla Lenka Polášková, krajská 
koordinátorka Sítě pro rodinu v Moravskoslezském a Olomouckém kraji. O 
spolupráci  s týmem Katedry informatiky a počítačů Ostravské univerzity se můžete dočíst 
v rozhovoru, který Lenka připravila s  vedoucím týmu studentů doktorem Jaroslavem Žáčkem 
pro březnové číslo časopisu Integrace a inkluze.  
  

	

Ptáte se 
 

na projekt RESTART 4.0? 
 
Projekt RESTART 4.0 reaguje na očekávané změny pracovního trhu v Plzeňském kraji 
a jeho úkolem je pomoct pevněji ukotvit v pracovním procesu i sociálním systému dvěma 
cílovým skupinám - osobám pečujícím o malé děti a osobám nad 50 let. Projekt reaguje 
na dlouhodobě znevýhodněné postavení těchto dvou skupin na trhu práce. Strategickým 



	

cílem projektu je připravit tyto osoby, aby byly ekonomicky soběstačné a zaměstnání si 
dokázaly udržet. A to jak nové zaměstnání, tak i začínající drobné podnikání.  
 
Pro účastníky/ice projektu je připravena řada vzdělávacích aktivit. Součástí projektu jsou 
jednotlivé semináře, workshopy a rekvalifikační kurzy, jejichž absolvování povede právě k již 
zmiňované ekonomické nezávislosti a k udržení či případně k získání nového zaměstnání. 
V práci s účastníky/icemi projektu klademe důraz na individuální přístup a na splnění jejich 
osobních potřeb a cílů.  
Pro několik osob je v rámci projektu připraveno i tzv. zaměstnání na zkoušku, kdy po 
absolvování vybraného rekvalifikačního kurzu pomůžeme těmto lidem získat zaměstnání 
v rozsahu polovičního úvazku na šest měsíců. 
Veškeré projektové aktivity jsou omezeny lokalitou Plzeňského kraje a jsou realizovány 
především našimi dvěma novými kolegyněmi Evou Šoupalovou a Martinou Černou. 
 
A proč vůbec projekt realizujeme?  
Projekt se zabývá vzděláváním a prací s některými rodinnými příslušníky, navíc nám umožní 
v určité míře podpořit i členská mateřská centra v Plzeňském kraji, na což se nám podařilo 
získat tolik potřebné finanční prostředky.  
Více informací o projektu lze v budoucnu získat i na www.restartplzen.cz nebo na 
FB www.facebook.com/restartplzen. 

	

Uloveno v Síti 
 

DRAMA V CENTRU SOVIČKA PACOV  
Jsou to tři týdny, kdy se začal psát příběh akce „Kulový blesk“. Město Pacov nám schválilo nové 
prostory. Ač jsme v to doufali, plánovala jsem stěhování na přelom ledna/února,  situace se 
změnila a opustit minulé prostory bylo třeba do konce ledna. Neuvěřitelná pomoc maminek, 
tatínků, kamarádů a našich příznivců. Za pár dní jsme dokázali vyklidit, uklidit a připravit nové 
prostory na náš příchod. Balilo se, převáželo, stěhovalo, vybalovalo, rovnalo a uklízelo. Do této 
akce se zapojilo více jak padesát dobrovolníků a ze srdce jim patří mé velké díky. Bylo 
neuvěřitelné vidět, jak se věci sunou, a každým dnem se chýlíme ke konci. Prostory nabízí 
rozšíření aktivit, krásné zázemí pro maminky s dětmi a posunutí o další krok. 
Dnes jsem plánovala oznámení světu, co jsme dokázali a že otvíráme nové prostory. 
Naše Verunka s kamarádkou jela na vystoupení na ples. Aby si holky mohly vyzkoušet sestavu, 
nabídla jsem, ať jdou do „naší nové mini tělocvičny“ a potrénují. Chtěla jsem zatím pověsit 
poslední závěs, udělat foto a hurá světe, jsme v novém a na všechny se těšíme! 
Při příchodu mi do hnízdečka mi bylo divné, že jsou otevřené dvoje dveře. Ale asi jsem je 
nezavřela pořádně, říkala jsem si. Dovedla holky do tělocvičny a šla věšet závěs. Že zbylé 
závěsy, které jsme věšeli ve čtvrtek, jsou jinak poskládané, jsem si uvědomila zpětně. Šla jsem 
do kuchyně, kde mě na zemi zarazil pytel s čaji, kávou atd. Otevřela skříň, byla prázdná, 
otevřela další a ta poloprázdná. V tuto chvíli mi došlo, že je něco špatně. Šla jsem za holkami, 
zavolala policii a opustili jsme budovu. Nevěděla jsem, zda v budově někdo je anebo ne.  
Po příjezdu policie nebyl v budově nikdo nalezen. Bohužel, že se někdo vloupal do budovy a 



	

strach, co by se mohlo stát, je dost strašlivý. Věci, které si odnesl, nejsou asi nijak tragické, ale 
pocit nebezpečí a strachu jsou mnohem horší! Strašně moc mě mrzí, že mou radost, co jsme 
společně dokázali za tak krátkou dobu, zmaří nějaký ………….!!! Věřím, že se viník najde a 
nové hnízdečko bude sloužit nejen dětem a maminkám, ale celé veřejnosti pro naše aktivity, pro 
radost a nové zážitky.  
  
LAKTAČNÍ KUFŘÍK 
Ve středu 20. 2. 2019 byl v prostorách Krajského úřadu Jihomoravského kraje zahájen projekt 
Laktační kufřík. V rámci projektu bude proškoleno nejméně 7 laktačních poradkyň z řad 
maminek navštěvujících či pracujících v mateřských centrech. Po úspěšně složené zkoušce 
dostanou kufříky vybavené pomůckami na podporu kojení. Projekt podpořil Jihomoravský kraj. 
Realizátorkou a metodičkou projektu je Ivana Kuncová z MC Veselý Paleček. 
 
Více informací a fotek naleznete na našem fb. 

	

Public Relations 
 

	

SÍŤOVKA 
Rozhodli jsme se informovat příznivce Sítě pro rodinu, spolupracující organizace i osobnosti o 
naší činnosti v podobě elektronického newsletteru Síťovka. Chtěli bychom tam též šířit i 
zajímavosti z vašich řad.  Počítáme, že Síťovka bude vycházet cca 2 – 3 ročně. První číslo je 
tak trochu orientační. Budeme rádi za váš názor a také i za příspěvky.  

 
SLOVA ZÁVĚREM – PRO POTĚCHU I K PŘEMÝŠLENÍ 

Tentokrát několik únorových pranostik 
 

Hromnice-li jasné, čisté, potrvá déle zima jistě; 
pakli sněží nebo hřmívá, jaro jistě v blízku dlívá. 

    
Když půlnoční větrové v tomto měsíci silné jsou, bývá dobrá čáka úrody na ovoce; 

pak-li ale ne, tak přicházejí v měsíci dubnu, máji a škodí vínu a stromům. 
 

Nechce-li severňák v únoru váti, v dubnu se to musí přec jenom státi. 
 

Je-li únor mírný ve své moci, připílí s mrazem březen i v noci. 
 

Na den svatého Matěje dávají hospodáři na noc ven mokrý ručník, 
chytí-li (= zmrzne-li jen trochu), přijde ještě čtyřicet mrazíků, 
zmrzne-li na kost, bude velmi chladné jaro s četnými mrazy. 

 
 Fouká-li na svatého Matěje vítr tak, že třese větvemi stromů, bude toho roku mnoho ovoce, nefouká-li 



však, není ještě nic ztraceno, pokud dospělí a děti jdou do sadu 
a s každým stromem zatřesou. 


