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Milí přátelé v mateřských centrech,  

kalendářní rok i jeho tradice se rok co rok opakují a naštěstí ani pandemie ho nezastaví. 

Oslava různých svátků a významných dnů sice probíhá hodně jinak než obvykle, ale to nic 

nemění na jejich důležitosti. Osobně považuji Velikonoce za nejdůležitější událost v roce. 

Přijímám je jako křesťanský svátek, který připomíná, že v životě je důležité odpuštění a oběť, 

aby mohlo nastat něco nového. Což se ostatně prolíná i v tradičních lidových zvycích 

spojených s koncem zimy a s příchodem jara.  

Sice předpověď počasí ještě naznačuje, že letos jaro stále nemá vyhráno, avšak jednu jistotu 

máme, totiž že určitě přijde, na to se můžeme společně těšit!  

 

Rut 

Víte, že  

jsme Síť pro rodinu zapojili do projektu Energie rodiny. Projekt nabízí příležitost pro 

mateřská centra získat volné finance. 

Pokud se naše informace vám ještě nedostala, pak se více dozvíte v informačním dopise 

z 25. března.  Prosíme, věnujte informacím pozornost i proto, že je třeba, abyste se 

a vyjádřili k dotazu na uveřejnění vašeho centra na seznamu na webových stránkách 

projektu. Vaše případné mlčení budeme považovat za souhlas. 

 

 

Ptáte se,  

jak se rýsuje novela zákona č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě 

v dětské skupině? 

Rádi bychom se stali posly dobrých zpráv. Přes veškeré snahy včetně oslovení všech 

poslankyň a poslanců s argumentací se například věkovou hranici do tří a od tří let nedaří 

zlomit, ani další naše požadavky. Včera novelu projednával garanční výbor (Výbor pro 

sociální politiku), jednání bylo přerušeno do příští schůze výboru. Z jakých důvodů nepíšou. 

Zůstává tedy otázkou, zda přerušení je ve prospěch věci nebo proti. Jsme stále ve střehu 

a vývoj situace sledujeme.                 

Rut Kolínská                                                                                                                                                                                                                                                      

 

https://www.energierodiny.cz/
https://sitprorodinu.cz/assets/media/files/S%C3%AD%C5%A5oviny/p%C5%99%C3%ADlohy/210325_ER_info%20MC_fin.doc.pdf


VZDĚLÁVÁNÍ 

 

POMÁHAT SI A VYTVÁŘET PŘÍLEŽITOSTI PRO LEPŠÍ ZÍTŘKY 

Díky spolupráci na projektu Energie rodiny nabízíme 20. 4. od 17:00 online setkání s Mgr. 

Pavlou Sedláčkovou nad tématem: S dětmi doma v této době a jak neztratit kontakt se 

školou a světem. Více informací a přihláška. 

FESTIVAL RODINY 

 

FESTIVAL RODINY – INSPIROMAT  

Na přípravách Festivalu rodiny pracuje i prezidium a náš pracovní tým Sítě pro rodinu. 

V průběhu pěti týdnů vám a rodičům z vašich center nabídneme online setkání nad tématy, 

která přinesl čas. Například jak smysluplně využívat IT technologie a jak k tomu vést naše 

děti, ale i jak předcházet konfliktům, které přináší pandemie. 

A co chystáte vy? Věříme, že v období týdnů od 7. do 20. června budete pořádat tradiční 

akce ke Dni matek, Mezinárodnímu dni rodiny, ke Dni dětí i ke Dni otců.  Víme, že to se vší 

pravděpodobností nebudou veliké akce, jako bývaly před pandemií, ale to vůbec nevadí. 

Vždyť i uprostřed omezení můžeme společně oslavit rodinu a její jednotlivé členy. 

Prosíme, přihlaste své programy co nejdříve prostřednictvím online přihlášky, abychom na 

ně mohli upozornit v tiskové zprávě o zahájení Festivalu rodiny.  

 

PUBLIC RELATIONS 

 

SÍŤ PRO RODINU: SDÍLENÍ, SPOLUPRÁCE, PODPORA 

 

Pod tímto titulkem najdete na straně 34 v magazínu městské části  Praha 1 JEDNA článek o 

Síti pro rodinu  

 

ULOVENO V SÍTI 

 

NOVÝ ČLEN: CENTRUM KOMUNITNÍCH AKTIVIT TRHOVÉ SVINY 

I v nepříznivé době provázené neradostnými zprávami o končících centrech svítí mezi mraky 

slunce. 

Přečtěte si hezké představení nově přijatého Centra komunitních aktivit Trhové Sviny rukou 

jeho koordinátorky. Děkujeme za něj a přejeme spoustu krásných chvil a hodně sil!  

 

https://sitprorodinu.cz/assets/media/files/S%C3%AD%C5%A5oviny/p%C5%99%C3%ADlohy/ER_pozvanka_povidani_PSEDL.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdMmHjtozZg5-wgJWtGSQGqvE3gg2lA-lFwlFIyrIogxLOS0Q/viewform
https://www.praha1.cz/app/uploads/2021/03/JEDNA_brezen_2021_www-1.pdf
https://www.praha1.cz/app/uploads/2021/03/JEDNA_brezen_2021_www-1.pdf
https://sitprorodinu.cz/assets/media/files/S%C3%AD%C5%A5oviny/p%C5%99%C3%ADlohy/CKA%20TS.pdf


 

 

 

SLOVA ZÁVĚREM – PRO POTĚCHU I K PŘEMÝŠLENÍ 

 

Lidé se obávají neznáma. Jest pravda, že každé opuštění starého znamená nejistotu - skok 

do tmy. Avšak kdo chce pomoci sobě a jiným, musí opustit dobré, aby mohl vybojovat lepší. 

Nesmí držeti pevně vrabce v hrsti jen proto, že je lepší než holub na střeše.  

Bez odvahy ke změně není zlepšení, a tak není ani blahobytu! 

Tomáš Baťa 

 

 

 


