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Milí přátelé v mateřských centrech,  
 
„okurková sezóna“ přináší více společenských zážitků, než pracovních námětů. Dlužno říci, že 
právě společenská setkání se mohou stát povzbuzením či podnětem ke spolupráci.  Mám 
radost, že jsem opět měla příležitost prohodit pár slov s představiteli Kraje Vysočina, Rájce-
Jestřebí nebo Moravského Krumlova. Dozvěděla jsem se o životě center z druhé strany, o to 
víc mne těší, že pokaždé zazněla slova chvály a ocenění.  
Někdy se přihodí i zábavná náhoda. Na Kaskádách u Brna za mnou přišla paní a říká: „Vy jste 
paní Kolínská? Fotografovala jsem dceru a poslala hned snímek kamarádce, ta vzápětí 
reagovala, že v pozadí jste vy. A tak vás jdu pozdravit.“ 
Inu svět je malý a o náhody není nouze!  
  

Rut 
 
  

 

Ptáte se, 
 

 

zda se ještě můžete přihlásit na besedu u kulatého stolu 21. 8. 2019 k dotačnímu programu 
MPSV Rodina. 
Možnost přihlásit se je do 12. 8. 2019 do 15:00, abychom vám stihli nejpozději 14. 8. 2019 
potvrdit vaši účast. 
Besedu u kulatého stolu na téma „Přínos preventivních programů v mateřských centrech pro 
rodinu, společnost i stát“ jsme iniciovali v rámci spolupráce s MPSV.  
Beseda proběhne 21. 8. 2019 od 15:00 v budově MPSV na Karlově náměstí v Praze. Měli 
by se jí zúčastnit představitelé politického spektra na národní, krajské a místní úrovni a také 
odbornici. Za Síť pro rodinu se může zúčastnit 20 osob z mateřských center. Jména máme 
dodat MPSV předem. 
 
Věříme, že diskuse přispěje k lepšímu obrazu o přínosu mateřských center. Chtěli bychom, aby 
se diskuse mohlo zúčastnit pestré zastoupení různorodých center. Prosíme vás proto, přihlaste 
se online.  



 

Víte, že 
 

 

 
můžete podpořit „své“ Ženy regionu?  
Všechny nominované ženy za Síť pro rodinu se dostaly do TOP deseti ve svých krajích. 
Podpořit je můžete hlasováním online. Bohužel můžete z jedné IP adresy poslat jen jeden 
hlas. Proto bude skvělé, když zapojíte do hlasování co nejvíce lidí. Například kolegy 
z vašich center i další spolupracující organizace. Také určitě pomůže, když budete možnost 
hlasování sdílet na Facebooku. Pokud se centra v kraji spojí a budou podporovat „tu svou“, pak 
má šanci zvítězit.   
Nominované ženy uvádíme v abecedním pořadí podle krajů: 
Jihočeský kraj: Iva Křikavová, RC Pomněnka, České Budějovice 
Jihomoravský kraj: Alena Stejskalová, RC Pastelka, Brno 
Karlovarský kraj: Mirka Tlučhořová, RKC Domeček, Mariánské Lázně 
Královéhradecký kraj: Ludmila Valešová, KRC Sedmikráska, Hradec Králové 
Liberecký kraj: Markéta Khauerová, RK Motýlek, Hodkovice nad Mohelkou, nyní starostka  
Moravskoslezský kraj: Zuzana Rosová, Mozaika rodinné centrum, Nový Jičín 
Olomoucký kraj: Petra Tenglerová, RC Heřmánek, Olomouc 
Praha: Bára Šabachová, KC Kampa, Praha 
Středočeský kraj: Ludmila Šimková, RC Milovice, nyní místostarostka města Milovice 
Ústecký kraj: Hana Vodrážková, RADKA (Rodiče a děti Kadaně), nyní zastupitelka 
Kraj Vysočina: Zuzana Havlová, RC Krteček Pelhřimov 
Zlínský kraj: Vlasta Hermanová, MC Beruška, Uherský Brod  
Pojďme ukázat sílu vzájemné podpory a spolupráce v Síti pro rodinu! 

 

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 12. 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.  
  



 

Termín navazující zkoušky profesní kvalifikace chůva je stanoven na 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. 
  
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 

 

Uloveno v Síti 
 

 

 	

Pokud ještě nemáte plán na sobotu 17. 8., pojeďte s námi do Šiklova Mlýna!  
Máme pro vás rodinné vstupenky v hodnotě 680 Kč na unikátní Zážitkový festival Dej si 
Food! 
 
Máme velkou radost, že jsme vám a návštěvníkům vašich center mohli zajistit rodinné vstupné 
ZDARMA na Zážitkový festival Dej si food, který se bude konat v sobotu 17. 8. v přírodním 
areálu Šiklův mlýn na Vysočině. 
 
Co vás na Dej si Food čeká? 
Každý si přijde na své! Zážitkový food festival je připraven pro každého - děti, dospělé i dříve 
narozené. Originální menu od těch nejlepších prodejců, mezi kterými najdete světový i český 
street food, jako jsou burgery, waffle, sushi, domácí limonády, mexické taccos, quessadilla, 
belgické hranolky, pivní speciály, makronky, grill, palačinky, míchané drinky a mnoho dalšího a 
pozor, i hymí speciality! 
 
A co víc? Dobrodružství na vás čeká na každém rohu - tvořivé workshopy pro děti i dospělé, 
pravá pikniková a relax zóna, přírodní biotop i aquapark, westernová zvířata, divadelní show, 
atrakce Šiklova mlýna. 
 
V případě, že máte o rodinnou vstupenku zájem, vyplňte online přihlášku a do 7 dnů Vám 
zašleme rodinnou vstupenku na Váš e-mail zcela zdarma! 



 

Hodnota rodinné vstupenky je 680 CZK a v ceně je vstupné do areálu westernového městečka, 
ochutnávky a program ve třech zónách. 
 
Datum konání: 17. 8. 2019 
Čas: 10.00 - 22.00 
Místo konání: Šiklův mlýn na Vysočině 
 

 



 

 

3x pro letní zamyšlení 
Život měříme příliš jednostranně; podle jeho délky a ne podle jeho velikosti. Myslíme víc na to, 
jak život prodloužit, než na to, jak ho opravdu naplnit. Mnoho lidí se bojí smrti, ale nedělají si 
nic z toho, že sami a mnoho jiných žijí jen položivotem, bez obsahu, bez lásky, bez radosti. 

Tomáš Garrigue Masaryk 
 
 

Pamatuj, že člověk nežije jiný čas než současný okamžik, ostatní buď už prožil, nebo neví, 
jestli to vůbec zažije. 

Marcus Aurelius 
 

Že nedostanete vždy, co chcete, je někdy obrovské štěstí. 
Dalajláma 

 

 	

 


