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Milí přátelé v mateřských centrech,  

už jsme si  pomalu zvykli,  že letos je všechno jinak!  Čarodějnice,  První  máj – lásky čas,
oslava 75 let od osvobození, Den matek … nakonec i Festival rodiny. Komorní účast však
nesnižuje význam těchto dnů. Naopak nás může vést k hlubšímu přemýšlení o síle svobody
a lásky i hodnotě rodiny. 

Važme si toho, že se vzájemně máme a můžeme se společně radovat z každého kroku,
který nás vrací do běžného života!

Rut

Víte, že

jsem měla 18. března natáčet Sváteční slovo, které se mělo vysílat v neděli
10. května 2020 na  Den matek?

Všechno už bylo připravené a domluvené – text,  místo a čas,  nakonec mimořádná
opatření kvůli pandemii natáčení zamezila. 

A tak vám text alespoň posílám k přečtení. Bud ráda, když napíšete svůj pohled. Rut 

Ptáte se,

na podrobnosti kolem uvolňování mimořádných opatření. 

Na naše dotazy položené krizovému štábu jsme dodnes nedostali  jasné a ucelené
informace. Jen dílčí sdělení, která jsou obecně z médií známa. 

Všichni  se  odkazují  na  rozhodnutí  Ministerstva  zdravotnictví,  které  například  až  v druhé
polovině května stanoví termín a podmínky příměstských táborů. 

Přehled postupného uvolňování můžete sledovat na jejich webových stránkách. V tuto chvíli
je  asi  nejzajímavější,  že jsou od  11.  5.  2020 povoleny hromadné akce ve venkovních
i vnitřních  prostorách  s účastí  nejvýše  ve stejný  čas  100 osob při  dodržení  přesně
definovaných podmínek. 

FESTIVAL RODINY

SOUTĚŽ U PŘÍLEŽITOSTI 1. ROČNÍKU FESTIVALU RODINY

Síť pro rodinu, z.s. vyhlašuje SOUTĚŽ pro mateřská centra a rodiny i děti v období od 
9. května do 21. června 2020. 

Záměrem soutěže  je  především prezentovat  činnost  mateřských  center,  a  to  jak  v době
mimořádných opatření, tak i v rámci festivalových aktivit. Zároveň motivovat centra, rodiče
a děti i celé rodiny k zapojení do Festivalu rodiny. Vždyť si v současné době zaslouží trochu
vybočit z běžných starostí. Navíc se nám podařilo zajistit i pěkné odměny.

Všechny informace včetně podmínek najdete ve vyhlášení soutěže  .  

https://sitprorodinu.cz/assets/media/files/kampan%C4%9B/Festival%20rodiny%202020/Festival%20rodiny%202020_soutez_fin.pdf
https://sitprorodinu.cz/assets/media/files/S%C3%AD%C5%A5oviny/S%C3%AD%C5%A5oviny%202020/Svatecni%20slovo_Den%20matek_Rut.pdf
https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/05/povoluje-se-1105.pdf
https://koronavirus.mzcr.cz/uvolnovani-opatreni/
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Festival  rodiny  začíná  v sobotu  9.  5.  2020  a  věříme,  že  ho  zvládneme  a  udržíme
kontinuitu čerstvě založené tradice Festivalu rodiny!

Podrobnosti o možnostech zapojení přináší upravený průvodce pro pořádání festivalových
aktivit a zapojení do společného posilování rodin.  

Děkujeme všem, kdo už se přihlásili v nové přihlášce on-line. Věříme, že se vaše řady
postupně rozrostou,  přihlašovat se můžete průběžně do konce května.  

Posíláme také banner Festivalu rodiny s     termínem konání  . 

PROSAZOVÁNÍ SPOLEČNÝCH ZÁJMŮ

DOBRÁ ZPRÁVA Z PARDUBICKÉHO KRAJE

Výsledky šetření „Příspěvek mateřských center společnosti a jejich potřeby v období
mimořádných  opatření  spojených  s pandemií  covid-19“  jsem  rozeslala  všem  hejtmanům
i primátorovi hl. m. Prahy.   

Dnes přišel povzbudivý e-mail od pana radního Pavla Šotoly: „Přestože stávající situace je
velmi  složitá  i  ohledně  naplňování  krajského  rozpočtu,  tak  Pardubický  kraj  již  schválil
rozdělení finančních prostředků na podporu činnosti mateřských center. Na rozdíl od jiných
dotačních programů, které byly velmi omezeny nebo úplně zrušeny, byl program Podpora
prorodinných  aktivit  zachován  a  přednostně  administrován.  Jsme  si  vědomi  významu
a potřebnosti fungování těchto center nejen v tomto náročném období a proto považujeme
za důležité zachování kontinuity v jejich činnosti.“ 

Kéž by obdobně reagovaly všechny kraje!

ULOVENO V SÍTI

JAK VYPADÁ RADOST? 

Spolupráce na nákupech pro samoživitelky a samoživitele s televizní redaktorkou 
Norou Fridrichovou stále probíhá, jedna z obdarovaných matek  popsala své nadšení 
ve verších:

Že se v květnu mohou slavit Vánoce,
vám přiblížím v jedné sloce.
Když Rohlík.cz balíky zaslal,
vánoční čas pro nás nastal.

Krabice plné tajností,
přispěli k naší hojnosti.
Rýže, mouka, olej taky,

nestačily se divit naše zraky!
Ocet, cukr soda...

ve vaření svoboda!
Špagety, paštiky, rybičky,

vy jste zlatí, lidičky!!!
Chocapic, Nutella,

https://sitprorodinu.cz/assets/media/files/kampan%C4%9B/Festival%20rodiny%202020/FR2020_bannerFB%20ruzova.jpg
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdzl72AU3t7EXeYqU9vsn77v-F7Kw6zuOMh-4GjkdwPtmLIVw/viewform
https://sitprorodinu.cz/assets/media/files/S%C3%AD%C5%A5oviny/S%C3%AD%C5%A5oviny%202020/Festival%20rodiny_2020_v%20case%20pandemie_fin.pdf?utm_source=Zam%C4%9Bstnanci&utm_campaign=27b3a99193-EMAIL_CAMPAIGN_2020_04_29_10_08&utm_medium=email&utm_term=0_6cf93b85b1-27b3a99193-176266101
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co má dcera chtěla.
Z borůvek chutná marmeláda,

kterou má druhá dcera velmi ráda.
A zelený čaj pro maminku

k chvilce odpočinku.
To jsou prostě Vánoce
skoro v polovině roce.

Tak teď už jen hezky poděkovat
a o vaší štědrosti nepochybovat.

Vám všem patří naše díky a to pěkně veliký!!!!!
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ODJINUD

ÚNIA  MATERSKÝCH  CENTIER  NA  SLOVENKU  ZVE  K ZAPOJENÍ  DO
MÍĽE PRE MAMU 2020 

Mezinárodní propojení mateřských center je skvělý nápad, proto doporučujeme využít 
pozvánku za Slovenska i jako aktivitu Festivalu rodiny. Pokud se zapojíte, přihlaste 
svoji procházku i do Festivalu rodiny.  

Milí priatelia v Čechách, 

dlho sme sa zaoberali  myšlienkou na Míľu pre mamu 2020, či  ju v dnešných,  špecifických
časoch  robiť,  alebo nie.  Iste, každá krajina má  svoje protikoronové opatrenia....  No čím
dlhšie sme doma, možno tým viac je dôležité nechať prúdiť do našich sŕdc a duší potešujúce
myšlienky, povzbudivé činy.

Takže ÁNO, Míľa bude, prišla teda otázka, že AKO???

Nuž, a tu je pozvánka na našu spoločnú, celosvetovú virtuálnu MÍľu pre mamu 2020:

Posielame vám všetky informácie, ktoré môžete spokojne využiť. 

Míľa pre mamu 2020 

1. Prejdite si ako rodina minimálne 1 míľu (1 600m), ale môžete pokojne aj viac v termíne  od
4. - 10. mája do 17:00 hod.

2. Zrátajte si počet prejdených kilometrov za celú vašu rodinu

3. Zapíšte sa do zdieľanej kalkulačky. 

4.  Vyzvite  vašich  fanúšikov,  aby  vám  poslali  fotku  z  prechádzky  na  váš  Facebook 
alebo    namaľovaný  obrázok  pre mamu:  srdiečko,  naše  špeciálne  míľové  slniečko  na
vymaľovanie, môžete si stiahnuť aj omaľovávanky.  

Informácie nájdete na  našej webke. Pokiaľ máte otázky, alebo Vás niečo zaujíma, prosím,
kontaktujte ma: Messenger Katarína Jarinová, kjarinova@gmail.com, 00421 902 355 592

Ďakujeme, že ste s nami, myšlienkami sme tiež s vámi. 

Všetko dobré. Katarína Jarinová

SLOVA ZÁVĚREM – PRO POTĚCHU I K PŘEMÝŠLENÍ

Jedna legenda vypráví, že se jednoho dne potkala lež s pravdou. „Dobrý den,“ řekla lež.
„Dobrý den,“ odpověděla pravda. „Nádherný den“, řekla lež. A tak se pravda rozhlédla, aby
se podívala, jestli je to tak. Bylo. „Nádherný den,“ řekla tedy pravda.

„Ještě krásnější je to jezero,“ řekla lež. Tak se pravda rozhlédla, aby viděla, jestli je tomu tak,
a souhlasila.

Lež běžela k vodě a řekla: „Ta voda je ještě krásnější. Plavme!“ Pravda se dotkla vody svými
prsty a opravdu byla nádherná a důvěřovala lži.

Obě si vysvlékly oblečení a klidně plavaly.  Po chvíli  vyšla lež, oblékla se do šatů pravdy
a odešla. Pravda, neschopna obléci se do šatů lži, začala kráčet bez oblečení a všichni se jí
děsili, když ji uviděli.

A tak se to stalo, že dnes lidé raději přijmou lež oblečenou za pravdu, než nahou pravdu.

Jean-Léon Gerôme, 1896

mailto:kjarinova@gmail.com
https://www.materskecentra.sk/mila-pre-mamu/
https://www.materskecentra.sk/wp-content/uploads/2020/03/Oma%C4%BEov%C3%A1nka-UMC.pdf
https://www.materskecentra.sk/wp-content/uploads/2019/05/logo_mpm_cb.pdf
https://www.materskecentra.sk/wp-content/uploads/2019/05/logo_mpm_cb.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfM2Wx47JfvgtlGRPSaClf0JGu1fPgPimwVnHj9KUj7LG4v2Q/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdzl72AU3t7EXeYqU9vsn77v-F7Kw6zuOMh-4GjkdwPtmLIVw/viewform

