
 

Posilujeme hodnotu rodiny 

Pokud máte problémy se zobrazením, klikněte zde 
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Milí přátelé v mateřských centrech, 

 

horké těžko nesnesitelné počasí vystřídal nečekaně chlad. Možná jsme změnu nesli s nelibostí, 

věřím však, že jen nárazově, protože postupný návrat k běžnému svěžímu létu přináší úlevu. 

Horko však zůstává na politické scéně, a tak jen doufejme, že východisko z krize, ke kterému se 

snad už schyluje, nebude šokující. 

 

                                                                                                                                             Rut 

 

  

 

Ptáte se, 
 

jak můžete podpořit svoji ženu regionu? 

S radostí oznamujeme, že všechny nominace za Síť pro rodinu se dostaly do TOP deseti ve 

svých krajích. Hlasování je otevřeno. Bohužel můžete z jedné IP adresy poslat jen jeden 

hlas. Proto bude skvělé, když zapojíte do hlasování co nejvíce lidí. 

Nominované ženy uvádíme v abecedním pořadí. 

Zuzana Havlová, RC Krteček Pelhřimov 

Vlasta Hermanová, MC Beruška, Uherský Brod 

Markéta Khauerová, RK Motýlek, Hodkovice nad Mohelkou, nyní starostka 

Iva Křikavová, RC Pomněnka, České Budějovice 

Zuzana Rosová, Mozaika rodinné centrum, Nový Jičín 

Alena Stejskalová, RC Pastelka, Brno 

Bára Šabachová, KC Kampa, Praha 

Ludmila Šimková, RC Milovice, nyní místostarostka města Milovice 

Petra Tenglerová, RC Heřmánek, Olomouc 

Mirka Tlučhořová, RKC Domeček, Mariánské Lázně 

Ludmila Valešová, KRC Sedmikráska, Hradec Králové 

Hana Vodrážková, RADKA (Rodiče a děti Kadaně), nyní zastupitelka 

http://zenaregionu.cz/nominace


 

 

V loňském roce se podařilo proměnit šest nominací ve 3 vítězky v krajích: Marcela Bradová 

(Zlínský kraj), Dana Hubálková (Pardubický kraj) a Jitka Svobodová (Jihomoravský kraj), Dana 

navíc získala i cenu Senátu PČR a Jitka Asociace krajů. Ostatní Daria Čapková (Kraj Vysočina), 

Kateřina Kulhánková (Jihočeský kraj) a Hana Vodrážková (Ústecký kraj) zůstaly s počtem bodů 

v těsném závěsu za vítězkami ve svých krajích. 

 

  

 

Víte, že 

 

 

existuje Cena Senior roku 2019? 

 

Nominujte zajímavé seniorky a seniory ve vašem centru či okolí. Cenu Senior roku vyhlašuje už 

posedmé Nadace Charty 77 v rámci svého projektu SenSen (Senzační senioři). 

 

Cílem Ceny Senior roku je podpora seniorů jako významné části naší společnosti a zdůraznění 

jejich výjimečných výkonů a počinů. Ocenění má inspirovat seniory v jejich vlastním životě a 

posilovat jejich sebevědomí a sebedůvěru. Výběr oceněných a prezentace jejich práce široké 

veřejnosti je šancí pro postupné rozbití stereotypů v nazírání na život seniorů. 

Nominujte jednotlivce a kluby, kteří: 

• se angažují ve prospěch řešení veřejných problémů v místě/regionu 

• konkrétně a dlouhodobě pomáhají seniorům 

• provozují informační a vzdělávací aktivity ve prospěch seniorů (vč. obrany práv spotřebitelů, 

bezpečnosti, důstojného bydlení atp.) 

• dlouhodobě a efektivně pracují na řešení sociálních problémů (i ve prospěch další skupin -

  děti, lidé s postižením, osamělé matky) 

• společensky významně využívají celoživotní kvalifikace ve veřejném prostoru (obětaví lékaři, 

učitelé, odborníci na sociální oblast, právníci se zaměřením na lidská práva atd.) 

Jednotlivci musí být minimálně 60 let. Nominace se podává online. 

 

  

 

Public Relations 

 

MEDIÁLNÍ VÝSTUPY 

Spolupráce s médii je značně nevyzpytatelná. Občas propadáme skepsi, že v médiích již nikoho 

problematika rodiny, mateřských center a žen ve společnosti nezajímá. Snažíme se a dlouho 

nic, a pak najednou přinese práce nečekané plody. Tak se stalo právě v poslední době, kdy 

měla Rut Kolínská možnost absolvovat několik rozhovorů a díky tomu šířit povědomí o 

https://www.sensen.cz/cena-senior-roku-2019
https://www.sensen.cz/cena-senior-roku-2019/senior-roku-2019-elektronicka-registrace


 

mateřských centrech, jejich nezastupitelné práci, o rodině a o mnohých dalších tématech. 

23. 5. 2019 vydal časopis Flowee city rozhovor Jsme na Zemi jen hosté, věřím, že i Praha bude 

zelenější. Redaktor Zdeněk Strnad oslovil Rut Kolínskou v rámci 30. výročí vzniku spolku 

Pražských matek, na jejichž založení se podílela a díky tomu nakonec vytvořila české know-how 

mateřských center v ČR. 

13. 6. 2019 byla Rut Kolínská hostem Terezy Kostkové v pořadu Blízká setkání na Dvojce. 

 

DVTV.cz spustilo 1. 7. 2019 Apel k financování preventivních programů. 

 

8. 7. 2019 Rut Kolínská přijala pozvání od Barbory Tachecí do pořadu Osobnost Plus. 

 

V Hospodářských novinách vyšel 1. 7. 2019 článek s titulem Muži více pečují o děti 

a domácnost, ale pořád jich je málo, říká zakladatelka sítě mateřských center. 

 

  

 

Vzdělávání 
 

KURZ „PŘÍPRAVA KE ZKOUŠCE PROFESNÍ KVALIFIKACE Chůva pro děti do zahájení 

povinné školní docházky“ – SRPEN 2019, PRAHA 

Nově připravený kurz ke zkoušce profesní kvalifikace Chůva pro děti do zahájení povinné školní 

docházky otevřeme v srpnu. 

Kurz, který cíleně připravuje ke zkoušce profesní kvalifikace je sestaven ze tří celodenních 

seminářů, jejichž obsah vychází z kvalifikačního standardu. Semináře Vám nejen pomohou 

s teoretickou přípravou ke zkoušce, ale také Vám pomohou získat sebejistotu pro získání 

kvalifikace k výkonu vaší vysněné práce. 

Podrobnější informace naleznete v pozvánce. 

Přihlášky na kurz přijímáme do 10. 8. 2019 nebo do naplnění kapacity pomocí on-line 

formuláře přihlášky (k dispozici ZDE). Do 3 dnů od Vašeho přihlášení do kurzu budete 

kontaktováni s dalšími informacemi. 

  

ZKOUŠKA PROFESNÍ KVALIFIKACE CHŮVA – NOVÉ TERMÍNY 

Připravili jsme pro vás nové termíny zkoušek profesní kvalifikace chůva – 22. 8., 23. 8., 6. 9. a 

13. 9. 2019. Pro přihlášení a více informací pište na: irena.pribylova@sitprorodinu.cz. 

  

METODIKOU DOTAČNÍHO PROGRAMU RODINA KROK ZA KROKEM – ZÁŘÍ 2019 

Ve spolupráci s MPSV pro vás připravujeme semináře zaměřené na to, jak formálně správně 

napsat a podat projekt do dotačního titulu Rodina. Na seminářích se podrobně seznámíme 

s metodikou, budeme se zabývat rozpočtem projektů a vzájemně budeme sdílet praktické 

příklady. 

Realizace seminářů je v plánu na první polovinu září 2019 v Praze a v Brně. 

Máte-li o téma zájem, sledujte Síťoviny a naše webové stránky i během srpna. 

  

https://www.flowee.cz/floweecity/smart-cities/6691-rut-kolinska-jsme-na-zemi-jen-hoste-verim-ze-i-praha-bude-zelenejsi?highlight=WyJyXHUwMGZhdCIsImtvbFx1MDBlZG5za1x1MDBlMSIsInJcdTAwZmF0IGtvbFx1MDBlZG5za1x1MDBlMSJd
https://dvojka.rozhlas.cz/tady-mohl-byt-prezidentem-kazdy-rut-kolinskou-navrhoval-havel-za-prezidentku-7962311
https://video.aktualne.cz/dvtv/nejsme-pijavice-jak-tvrdi-zeman-neziskovy-sektor-setri-peniz/r~8555c8a69be811e9ab10ac1f6b220ee8/?fbclid=IwAR1CTPmMDhX3GW_CFxVqlVpZrZjbZo5ftR-K7ZTLPoS_si952puADXQPuTw
https://plus.rozhlas.cz/rut-kolinska-je-potreba-aby-byli-muzi-dostatecne-emancipovani-a-pustili-zeny-7977342
https://sitprorodinu.cz/assets/media/files/Media/%C4%8Dl%C3%A1nky%20a%20med.%20v%C3%BDstupy/Hospodarske%20noviny%201.%207.%202019.pdf
https://sitprorodinu.cz/assets/media/files/Vzd%C4%9Bl%C3%A1v%C3%A1n%C3%AD/kurzy%20PK/201908_Pozv%C3%A1nka_kurz_p%C5%99%C3%ADprava_k_ZPK.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd0EcZtrDm6LuG2lPGJ2AyWlXluTmUsE8IDVVuyC3cFncyYvA/viewform
mailto:irena.pribylova@sitprorodinu.cz


 

V ZÁŘÍ SE SEJDEME POD JABLONÍ – seminář 7. 9. 2019 v Brně a 13. 9. 2019 v Praze 

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

Pod vedením zkušené a velmi oblíbené lektorky Mgr. Lenky Novákové získáte inspiraci 

k tomu, jak uchopit tvorbu hodiny, sestavit hodinu a využít různorodých pomůcek při cvičení 

s dětmi. 

BRNO 7. 9. 2019, bližší informace v pozvánce, přihlásit se můžete do 3. 9. 2019 ZDE 

PRAHA 13. 9. 2019, bližší informace v pozvánce, přihlašování probíhá do 9. 9. 2019 ZDE 

                                                                                                                              

                                                                                                                        Irena Přibylová 

 

  

 

Prosazování společných zájmů 

 

 

DOTAČNÍ PROGRAM RODINA 

V posledních dnech jsem s paní ministryní Janou Maláčovou v úzkém kontaktu. Probíhá 

schvalovací proces Metodiky na Rok 2020 a bylo navrženo navýšení alokace. 

Vyjádření ministryně k problematice dotačního programu najdete na jejím facebooku. 

Její názor na metodu prosazování dotačního programu se nezměnil. Pokračujeme proto 

v oslovování poslanců a poslankyň. A také se podílíme na přípravě kulatého stolu. Čas 

dovolených komplikuje původně plánovaný termín. A tak nakonec musel být přesunut, a to se 

vší pravděpodobností na 21. 8. 2019. Až budeme mít jasnější informace, tak je předáme. 

                                                                                                                                    Rut Kolínská 

 

https://sitprorodinu.cz/assets/media/files/Vzd%C4%9Bl%C3%A1v%C3%A1n%C3%AD/20190907_MPSV_Pozvanka_Pohyb_Brno.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfVgKtdoZ8Yat2TLhGeSBW1jP3SQqk32pkxD44gT12N1Isrkg/viewform
https://sitprorodinu.cz/assets/media/files/Vzd%C4%9Bl%C3%A1v%C3%A1n%C3%AD/20190913_MPSV_Pozvanka_Pohyb_II_Praha.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfBahPZY2gGHjItkmIQvij5ZV7IpKlhmO7H4bci_jZ4x1KEAw/viewform


 

Uloveno v Síti 
 

POVYROSTLY? NABÍDNĚTE JIM V CENTRU NETRADIČNÍ KROUŽEK! 

Lovci podnikavých duchů je unikátní kroužek pro děti od 9 do 12 let ověřený na více než 500 

dětech. Hrou a zážitky si posilují komunikační dovednosti, asertivitu, emoční inteligenci, 

týmovou spolupráci, schopnost řešit problémy a řadu dalších, pro osobní i profesní život 

žádaných "měkkých dovedností". 

 

“Jeden z mála kroužků, kdy jsou stejně nadšení děti i rodiče a zájem nepolevuje v průběhu 

celého školního roku” říká V. Krejčíková z Rodinného a vzdělávacího centra Holoubek Oblastní 

charity Pardubice. „A proč tomu tak je? Jako rodiče oceňujeme výborně připravený koncept LPD 

včetně pomůcek a zvukových nahrávek. Děti si vyzkoušely různé komunikační styly, učily se 

řešit problémy, spolupracovat v týmu, porozumět svým emocím a pracovat s nimi. Děti si užívaly 

možnost projevit se, přispět svým talentem do týmové spolupráce a zažít dobrodružství při 

inovativních hrách v bezpečném prostředí.“ 

Bližší informace: Ing. Jakub Křižka, +420 739 573 555, krizka@podnikavyduch.cz 

Lovce podnikavých duchů doporučuje Rodinné a vzdělávací centrum Holoubek Oblastní charity 

Pardubice, držitel ocenění Vzdělávací instituce roku 2017. 

 

VÍTÁME NOVÉHO ČLENA SÍTĚ PRO RODINU 

Pokud sledujete náš facebook, už jste se určitě seznámili, ale i vám ostatním bychom rádi 

představili nového člena Sítě pro rodinu: Mohelníček, rodinné a mateřské centrum, z.s. 

Jedná se o nově vybudované centrum v Mohelnici, rozšíří tedy řady mateřských center v 

Olomouckém kraji. Vedoucí Mohelníčku, paní Senta Čepelová, nám přiblížila jeho zaměření: 

"Centrum Mohelníček je zaměřeno především na podporu prorodinných aktivit, volnočasových a 

vzdělávacích aktivit pro děti předškolního a raného školního věku, na mezigenerační propojení, 

zdravý životní styl a komunitní pospolitost". A jako prioritu si v Mohelníčku stanovili: "Prožívání 

tady a teď", což se zdá být v dnešní uspěchané a roztěkané době velmi bohulibým záměrem. 

 

Mohelníček tedy srdečně vítáme mezi námi, konkrétně mezi současných 264 mateřských 

center, které Síť pro rodinu sdružuje s přejeme mu šťastné vykročení do aktivit a hodně 

spokojených dětí i rodičů. 

 

http://www.podnikavyduch.cz/
http://rvcholoubek.cz/
http://rvcholoubek.cz/
https://mohelnicek.cz/


 

 

 

 

Odjinud 

 

 

6. ROČNÍK KONFERENCE K RODINNÉ POLITICE – pozvánka z Magistrátu města 

Olomouc 

 

Srdečně zveme na 6. ročník konference k rodinné politice města Olomouce, letošním tématem 

je "Rodina v pohybu". Konference se uskuteční ve čtvrtek 17. října od 9:00 hod. tradičně ve 

velkém zasedacím sále Magistrátu města Olomouce, Hynaisova 10. Záštitu nad konferencí 

převzala Eva Kolářová, DipMgmt, náměstkyně primátora. 

 

Na programu konference stále ještě pracujeme, nicméně již nyní můžeme prozradit, že se 

můžete těšit na představení novinek v rámci rodinné politiky na úrovni státu od zástupců MPSV, 

dále zde zazní výsledky mezinárodní výzkumné studie o zdraví a životním stylu dětí a školáků, 

které představí zástupci Fakulty tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci, s dalšími 

zajímavými příspěvky pak vystoupí např. zástupci Poradny pro rodinu Olomouc, ReFit Clinic 

s.r.o., RC Heřmánek a mnoho dalších. Aktuální informace ke konferenci můžete sledovat 

na webu konference www.rodinavpohybu.eu, kde bude průběžně program konference 

aktualizován a prostřednictvím něhož se rovněž můžete na konferenci přihlásit. 

Doprovodný program zajišťuje ARPOK, o.p.s., Fakulta tělesné kultury Univerzity Palackého 

v Olomouci a Mandala Montessori s.r.o. Hlídání dětí v místě opět zajištěno. 
 

SLOVA ZÁVĚREM – PRO POTĚCHU I K PŘEMÝŠLENÍ 

 

Nesprávné je dělat rozdíl mezi mravností velkou a malou. Že se politik v zájmu státu nemusí a nemá 

ohlížet na mravní předpisy. Věc se má ve skutečnosti tak, že člověk, který například lže a podvádí v 

životě politickém, lže a podvádí také v životě soukromém a naopak.          

 Jen člověk slušný bude slušný vždy a ve všem. Bez všeobecného uznání mravních základů státu a 

politiky nelze spravovat žádný stát. 

 

Tomáš Garrigue Masaryk 

 

http://www.rodinavpohybu.eu/

