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Milí přátelé v mateřských centrech, 

netušili jsme, jaký rozruch způsobí nabídka volných lístků na muzikál Čarodějka. O počtu lístků, 

pro které musela Anna Horáčková zajistit „cestu k vám“, kdo jste nabídky využili, se dozvíte 

níže. Na tomto místě vřele děkuji Aničce za obětavé nasazení nad rámec povinností i nad 

rámec pracovní doby! Tak velká akce se neobešla bez zádrhelů a ona je bravurně zvládla. 

V Síti intenzivně žijeme přípravami na letošní Festival rodiny, který proběhne 8. května – 21. 

června 2020 s mottem S NÁMI KVETE KAŽDÁ RODINA. Pilujeme manuál, který pošleme příští 

týden. Na setkání pracovního týmu přinesly krajské koordinátorky Petra Janatová a Hana 

Šustrová první „ochutnávky“ květin. 

A tak se těšíme, že to v Síti společně rozjedeme!   

Rut 

 

 

 

Víte, že 

 

 

letošní kampaň Národního týdne manželství ve valentýnském týdnu od 10. do 16. února 
ponese podtitul MANŽELSTVÍ V SÍTI? 
Síť pro rodinu patří k zakládajícím podporovatelům kampaně Národní týden manželství. 
Jednotlivá mateřská centra již tradičně mohou registrovat své programy, které na posilování 
partnerských vztahů ve valentinském týdnu pořádají.  

http://www.tydenmanzelstvi.cz/
https://app.digitec.cz/ords/f?p=MAP:REGISTER:::::COUNTRY,MINISTRY:cz,1:&P_LANG=cs


 

Administrativa 

 

 

 

ČLENSKÝ PŘÍSPĚVEK 
 
Krom přání všeho dobrého do roku 2020 si dovoluji připomenout placení členského příspěvku. I 
v tomto roce zůstává – navzdory veškeré inflaci – členský příspěvek ve stejné výši, která byla 
stanovena již v roce 2003, tedy 1000 Kč za mateřské centrum a 100 Kč pro členy - jednotlivce. 
Členský příspěvek na rok 2020 je možné hradit od 1. ledna nejpozději do 31. března 2020. A 
to na účet Sítě pro rodinu: 51-888700287/0100. Do zprávy prosím uveďte ČP2020, název 
vašeho centra a město, ve kterém působíte (např.: ČP2020, MC Jahůdka, Prostějov). Po 
obdržení vašeho příspěvku vám bude zasláno emailem potvrzení o jeho zaplacení, které slouží 
zároveň jako účetní doklad. 
Děkujeme všem, kdo si vzpomněli sami a členský poplatek na rok 2020 už zaplatili, těm 
potvrzení rozešlu nejpozději v průběhu příštího týdne. 

Anna Horáčková 

 

Pracovní tým 

 

 

 

NOVÁ POSILA PRACOVNÍHO TÝMU 

Se startem nové ho projektu „Podpora rodiny jako strategická výhoda 
nejen pro firmy, ale i rodiče“ rozšířila pracovní tým nová kolegyně Lenka 
Lenochová. Od února působí na pozici metodička a koordinátorka 
projektu. Lenka vás bude o průběhu projektu informovat buď osobně, 
nebo prostřednictvím Síťovin a krajských koordinátorek. 

Vítáme ji mezi námi a věříme v plodnou a radostnou spolupráci. 
O Lence se můžete dozvědět více v medailonku na webových stránkách 
Sítě pro rodinu. 

 
  

 

Vzdělávání 
 

VZDĚLÁVÁNÍ V RÁMCI PROJEKTU SPOLEČNĚ A PROFESIONÁLNĚ 
 
V rámci projektu Společně a profesionálně se můžete vzdělávat po celé republice. Mnoho z vás 
je do projektu zapojených, ostatní se ale můžete zúčastnit jen jednotlivých seminářů. Přinášíme 
vám přehled únorových a březnových seminářů. Pokud vás nějaký zaujme, prosím, kontaktujte  

https://sitprorodinu.cz/o-nas/medailonky/lenka-lenochova.html


 

 

svojí krajskou koordinátorku pro více informací. 
20. února, Kroměříž: Stres a jeho odstraňování (Hana Paštěková) 
26. února, Pardubice: Vedení a koučink zaměstnanců (Hana Janíková) 
28. února, Rudná: Účetní závěrka (Irena Gajdošová) 
12. března, Kroměříž: Specifika řízení NNO (Hana Janíková) 
13. března, České Budějovice: Ekonomické minimum (Irena Gajdošová) 
23. března, Třebíč: Grafika pro negrafiky (Kateřina Švidrnochová) 
  

 

Prosazujeme společné zájmy 

 

 

 

ČAS VYJEDNÁVÁNÍ SPOLUPRÁCE 
 
Leden a začátek února se odehrával v duchu jednání nejen s MPSV, ale také se Svazem 
místních samospráv, s předsedkyní Sociálního výboru PS PČR, s organizacemi jako je 
Rekonstrukce státu, Národní rada zdravotně postižených, projekt Simpakt, Nadace Via a další. 
Jednání se účastnily členky prezidia Rut Kolínská, Lenka Šebelová a Bára Šabachová, a to 
v různém počtu i složení.     
Společným jmenovatelem byla především vzájemná informovanost a hledání možností 
spolupráce. Jakmile dojdeme ke konkrétním výsledkům, budeme je s vámi sdílet.  

 

Uloveno v síti 
 

 

 

MUZIKÁL ČARODĚJKA 
 
Nabídka lístků na muzikál Čarodějka v pražských Holešovicích vzbudila mezi vámi nečekaný 
zájem - v zimním nečase ale zjevně potěšila a podařilo se nám tak nakonec získat volné 
vstupenky pro zaměstnance a členy na celkem tři lednové termíny. Dvou večerních a jednoho 
odpoledního představení se ze Sítě pro rodinu mohlo zúčastnit 430 osob z 50 center 
z celé republiky. 
Děkujeme všem za spolupráci při převzetí lístků i za kladné reakce, jsme rádi, že se akce 
vyvedla a potěšila! 

Anna Horáčková 

 



 

Odjinud 

 

 

ENVIWIKI – portál odpovědné spotřeby 
 
Enviwiki je specializovaná elektronická platforma věnovaná problematice vzdělávání v oblasti 
životního prostředí a udržitelného rozvoje a je založena na filozofii wiki - označení webů (nebo 
obecněji hypertextových dokumentů), které umožňují uživatelům přidávat obsah, podobně jako 
v internetových diskusích, ale navíc jim také umožňují měnit stávající obsah. Enviwiki je sice 
určena primárně studentů, určitě tam najdete mnohé informace, které se vám mohou hodit pro 
práci ve vašich centrech. 

 

  

 

 

SLOVA ZÁVĚREM – PRO POTĚCHU I K PŘEMÝŠLENÍ 

Jediné, co bude důležité, až odejdeme, budou stopy lásky, které tu po nás zůstanou. 

 

https://www.enviwiki.cz/wiki/Port%C3%A1l:Odpov%C4%9Bdn%C3%A1_spot%C5%99eba?fbclid=IwAR1yH7fP72tMH4TlKm-ZQeCg3Ga5rO9SlzhXZWYc88WqP4G0O6itZPgBOd4
https://www.enviwiki.cz/wiki/Wiki_-_metodika/Co_je_to_wiki%3F

