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Milí přátelé v mateřských centrech,  
připomínka 21. srpna roku 1968 ve mně vyvolává obdobné pocity, jako když sovětští okupanti 
vkročili do naší vlasti. Okupantská vojska v nás vyvolala vztek, bezmoc i beznaděj podobně 
jako dnes vyvolává politická situace v zemi.  
Přesto je dobré vnímat veliký rozdíl: dnes máme široké možnosti volby, jak žít a jaké hodnoty 
vyznávat, můžeme beztrestně nazývat věci pravými jmény. A to není samozřejmost! 
Nenechme se strhnout povrchními hesly falešných proroků, žijme a jednejme svobodně! 

Rut 
  

 

Víte, že 
 

 

přihlášky k auditu Společnost přátelská rodině v Jihomoravském kraji přijímáme až do 
31. 8. 2019? 
Přihlásit organizaci (firmu či neziskovou organizaci) mohou nejen sami zaměstnavatelé, ale 
navrhovat je můžete i vy. Přihlášky za Jihomoravský kraj přijímá krajská koordinátorka Petra 
Kuhejdová Halířová: petra.kuhejdova@sitprorodinu.cz. Více informací o auditu najdete zde. 
  
Audit Společnost přátelská rodině vyhlásila Síť pro rodinu jako svou kampaň poprvé v roce 
2004. Kampaň je  zaměřena na posílení rodiny na trhu práce – na podporu flexibilních forem 
práce a na motivaci vytvářet firemní kulturu přátelské rodině, klademe důraz na rodinu v každé 
životní fázi, tedy na potřeby všech generací.  
Nabízíme možnost projít auditem a ověřit si, do jaké míry se vaší organizaci daří či nedaří 
uplatňovat vytváření prorodinných opatření (slaďování rodinného a pracovního života, vytváření 
rovných příležitostí na pracovišti apod.). Organizace, která splní daná kritéria, může obdržet 
certifikát Společnost přátelská rodině.  
V Jihomoravském kraji probíhal audit naposledy v roce 2016. Tehdy certifikát převzala firma 
Kentico Software, Muzeum Tišnovska a Nadace Partnerství. V letošním roce je audit finančně 
podpořen také Krajským úřadem Jihomoravského kraje a v listopadu proběhne slavnostní 
předání certifikátů v prostorách krajského úřadu za přítomnosti náměstka hejtmana. Díky tomu 
je možné zájemci o audit poskytnout slevu na administrativním poplatku. 

 

Vzdělávání 
 



 

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 
 
 
ZKOUŠKY PROFESNÍ KVALIFIKACE CHŮVA 
Nejbližší termín zkoušky je stanoven na 13. 9. 2019. 
Pro přihlášení a více informací pište na: irena.pribylova@sitprorodinu.cz. 

 

Prosazování společných zájmů 
 

 

 	

FINANCOVÁNÍ NNO A DOTAČNÍ PROGRAM RODINA 
Představa, že strávíme klidné léto, se ztratila s rozruchem kolem návrhů na řešení financování 
neziskových organizací. Jsme stále v úzkém kontaktu s paní ministryní a odborem rodinné politiky a 
stárnutí, komunikujeme s poslanci, senátory i s médii. Vyvolali jsme interpelaci směřovanou na paní 
ministryni Schillerovou a čekáme na odpověď.  
Politický vývoj a tvorba rozpočtu prochází vlnami, které zdá se nemají konce. I když právě 21. srpen 
přinesl náznak zklidnění. Požadavky na rozpočet pro MPSV vyšly oficiálně v tiskové 
zprávě. Ovšem jednání ministryní Jany Maláčové a Aleny Schillerové nejsou u konce. Celkový 
výsledek rozpočtu se očekává nejdříve kolem poloviny září.  
A tak bezpečně víme, že vyhlášení dotačního programu se odkládá, a to nejdříve na polovinu září. 
Proto i chystané semináře budou moci proběhnout až po vyhlášení. Situaci sledujeme a jsme 
připraveni je operativně zorganizovat.  
Vládní krize posunula také jednání u kulatého stolu na téma „Přínos preventivních programů v 
mateřských centrech pro rodinu, společnost i stát“.  Jedná se nám o smysluplnou diskusi, proto 
nezbývá než počkat na vhodný čas.  
Obecné financování NNO se setkalo se zájmem médií, vycházejí články, téma se probírá v mnohých 
médiích včetně sociálních sítí. Dlužno říci, že společenský obraz neziskových organizací nese stále 
nádech „pijavic“. Ano najdou se organizace, které zneužívají dotace, ale je jich minimum, a je 
s podivem, jak silně dokážou ovlivnit celospolečenský názor na neziskový sektor, bez kterého se stát 
neobejde. Nezbývá než neustále prezentovat jeho celkový přínos a smysl.  

 

Odjinud 
 

 
Zajímavá nabídka (zejména) pro centra v Praze a okolí 

 



 
Srdečně Vás zveme na 
DNY otevřených kurtů 

tenisové školy TOPSPIN 
 

Recept na úspěšné dítě a spokojené rodiče 
 

4. 9. 16 – 19 hodin Radonice * 
Tenisová hala Radonice, Pavlova 255 

 
5. 9. 16 – 19 hodin Radotín * 

TK LTC Radotín, Šárovo kolo 932/1, Praha 5 
 

9. 9. 17 – 19 hodin Dolní Břežany 
SK Olympie DB, Ke Zvoli 311, multifunkční hřiště 

 
9. 9. 17 – 19 hodin Praha 9 * 

Hotel Step , Malletova 2350, Praha 9, hala 
 

10. 9. 17 – 19 hodin Horní Počernice * 
Sokol Horní Počernice, Otovická 14/109 

 
11. 9. 17 – 19 hodin Radotín * 

TK LTC Radotín, Šárovo kolo 932/1, Praha 5 
 

11. 9. 17 – 19 hodin Vestec 
Tenis centrum Head Vestec, Sportovní 456, hala 

 
11. 9. 17 – 19 hodin Chodov 

TOP Hotel Praha Chodov, Blažimská 1781/4, hala 
 

12. 9. 17 – 19 hodin Stará Boleslav 
Houšťka 1259, Kurt 5 a 6 

 
12. 9. 17 – 19 hodin Centrum Černý Most * 
CČM, Chlumecká 765/6, Praha 9, střecha 

 
13. 9. 16 – 19 hodin Radonice 

Tenisová hala Radonice, Pavlova 255 



 
16. 9. 17 – 19 hodin Praha 9 * 

Hotel Step , Malletova 2350, Praha 9, hala 
 

17. 9. 17 – 19 hodin Centrum Černý Most * 
CČM, Chlumecká 765/6, Praha 9, střecha 

 
* Je nám ctí a s radostí oznamujeme, 

že si na těchto akcích můžete vyzkoušet trénink s Martinem Fassatim, 
trenérem světových tenisových hvězd. 

 
Dětem i dospělým raketu zapůjčíme. 

S sebou jen sportovní oblečení a dobrou náladu. 
 

Rezervace na T: +420 607 508 408 nebo info@tstopspin.cz 
www.tstopspin.cz 

 
Tenis je hra, radost i zábava. 

partner: www.babolat.cz 
 

 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
myšlenky v kontextu okupace 21. 8. 1968 

 
Na nikoho, kdo za naši dnešní svobodu tak či onak zaplatil, by nemělo být zapomenuto. 

Václav Havel 
Svoboda bez poslušnosti je zmatek a poslušnost bez svobody je otroctví. 

Abraham Lincoln 
Vlastní svobodu můžete chránit pouze ochranou svobody ostatních.  

Ty můžeš být svobodný, pouze pokud jsem já svobodný. 
Clarence Darrow 

V každém osvobození je v lepším případě zárodek závislosti, v horším okupace.  
 Jan Sobotka 

 


