
SÍŤOVINY         

11/2021  

 

 

Milí přátelé v mateřských centrech,  

čeká nás neobvykle rušný čas! Přiznám se, že smekám klobouk před vaší činorodostí 

v běžných dobách, natož nyní, kdy pandemie zamotala našimi životy a plány! 

Opět jsme stáli před rozhodnutím Festival rodiny letos kvůli nejistým podmínkám „odpískat“. 

Nakonec i v kontextu loňského ročníku, který se neočekávaně vydařil, jsme myšlenku zavrhli. 

Naším záměrem je vytvořit novou tradici, která upozorňuje nejen na hodnotu 

a nezastupitelnou roli rodiny, ale zároveň i na širokou škálu programů mateřských center 

v oblasti prevence rizikových jevů v rodině a ve společnosti, stejně tak je cílem představit 

mateřská centra jako zásadní pilíř komunitního života.  

A to se nepodaří jedním ročníkem, jedná se o vytrvalostní běh. Jak známo, kdo se jednou 

zastaví, zůstane stát opodál.  

Přijímejme proto Festival rodiny jako vzácnou příležitost, jak společně posilovat hodnotu 

rodiny navzdory nepřízni kolem nás a také jak společně rodinu oslavit! 

Připomínám slova Václava Havla, která vyslovil k 15. výročí vzniku prvního mateřského 

centra a připojuji se k jeho přání, které je stále aktuální: 

„Myslím na vás všechny, které pomáháte lepším podmínkám života rodin, na všechny, které 

přispíváte k rodičovské a komunitní odpovědnosti, na všechny, které bráníte sociálnímu 

vykořenění, na všechny, které svým bližním přinášíte naději.  

Individualizovaná a komercionalizovaná společnost podporuje spíš dehumanizaci a izolaci. 

To sice není výlučně českým rysem, přesto v nápravě za zeměmi s fungující a rozvinutou 

občanskou společností pokulháváme.  

Přeji vám proto, abyste si dobrý pocit a zasloužený důvod k hrdosti opravdu užily. Vždyť kolik 

takových příležitostí máme?“  

Rut 

 

 

 



Víte, že  

do Festivalu rodinu přihlásilo zatím 64 center celkem 181 akcí napříč celou 

Českou republikou? Akcí či programů však proběhne více, protože některá centra 

přihlásila více akcí najednou.  A víte také, že přihlašovat se můžete po celou dobu 

trvání festivalu, tedy do 20. 6. 2021? 

Do celkového počtu nepočítáme cyklus 4 online setkání Festival rodiny na vlnách.   

Přihlašovat své aktivity můžete i nadále prostřednictvím online formuláře. 

Prosíme vás, pokud se vám nepodaří z jakýchkoliv důvodů avizovaný program 

uskutečnit, dejte vědět vaší krajské koordinátorce, abychom mohli seznam 

aktualizovat podle skutečnosti. 

 

Ptáte se,  

zda se musíte předem přihlašovat na historicky první setkání Na síti o Síti a zda se 

téma bude týkat jen Festivalu rodiny?  

Přihlašovat se předem nemusíte, stačí se připojit v 9:00 přímo na tomto odkaze. 

Festival rodiny se jako téma nabízí, neb právě 7. 5. začíná. Okruhy dotazů však nejsou nijak 

limitovány! Na vaše jakékoliv dotazy budou odpovídat především Rut Kolínská a Irena 

Přibylová, počítat však můžete i s dalšími členkami pracovního týmu či prezidia. 

Těšíme se na vás! 

 

FESTIVAL RODINY NA VLNÁCH  

 

Připravili jsme cyklus čtyř podvečerů pro rodiče na aktuální témata. Nečekané okolnosti 

trochu zamávaly přípravami a muselo dojít ke změně termínu posledního podvečeru na 6. 6. 

2021. Čas platí vždy od 17:00 do 19:00.  A témata též zůstávají: 

10. 5. MOJE DÍTĚ a virtuální sítě – Interaktivní webinář pro rodiče s hranými scénkami 

o nebezpečích virtuálního světa pod vedením Petra Šmída a Michaela Ksandra (Přihlášení 

prostřednictvím online formuláře do 9. 5. 2021) 

17. 5. Základ dobrých vztahů v rodině – komunikace s nadhledem se Zdeňkem 

Okleštěkem (Přihlášení prostřednictvím online formuláře do 16. 5. 2021) 

24. 5. Co je netolismus a jak mu předejít? – o zásadách, jak u dětí závislosti na internetu 

předcházet, případně kam se obrátit o pomoc při jejím řešení promluví Petr Šmíd a Jan 

Veselý (Přihlášení prostřednictvím online formuláře do 23. 5. 2021)  

7. 6. Konstruktivní výměna názorů nebo nebezpečná manipulace? – Rozdíly přiblíží 

Antonín Křoustek z Bílého kruhu bezpečí (Přihlášení prostřednictvím online formuláře do 6. 6. 

2021) 

Podrobnosti najdete v pozvánce. 

Cyklus online setkání je zdarma a je určen nejen vám z vedení center, ale také všem 

rodičům z řad vašich návštěvníků. Proto jim pozvánku neváhejte rozeslat !  

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdMmHjtozZg5-wgJWtGSQGqvE3gg2lA-lFwlFIyrIogxLOS0Q/viewform?form=MY01SV&OCID=MY01SV
https://sitprorodinu.us13.list-manage.com/track/click?u=7e5405a4a8578bb8aedf5d411&id=6d78630312&e=1cb49fdb5e
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScxvwuiTS18gat2c0oVwkm_H75lOja_zWNeCbvhZHjOy4Xfng/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf_C7ctsuixuZ9W99rY93V3ce0bVdJBX9dftRw1Bz43yqyNCQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSecnV_oBV5w9MuOn2zbpon0_TuDeslUCVpGD57aoMECSKZUIw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScPXzNrarWdot1x_vi7QUuSiW9_A2jLswH42oL4eN4ymP1yyg/viewform
https://sitprorodinu.cz/assets/media/files/S%C3%AD%C5%A5oviny/p%C5%99%C3%ADlohy/NaVlnach_blok.pdf


TISKOVÁ ZPRÁVA 

V pondělí 3. 5. 2021 vyšla tisková zpráva a seznam akcí, které do té doby byly přihlášené. 

Tiskovou zprávu jsme rozeslali na celorepublikový medialist, který vedeme. A krajské 

koordinátorky ji rozeslaly na krajská média.  

První konkrétní reakce přinesla krátký vstup do živého vysílání Radia Proglas v pátek 7.5. 

2021 v 8:35 k zahájení Festivalu rodiny.  

 

SPOLEČNÉ PUBLIC RELATIONS  

 

Zahájili jsme sdílení festivalových programů a aktivit na Facebookových stránkách Sítě pro 

rodinu. Stejně tak počítáme s prezentací na webových stránkách www.festivalrodiny.cz. 

Potřebujeme tedy od vás podklady: pozvánky, odkazy na vaše webové anebo facebookové 

stránky, kde informujete o festivalových programech a další materiály, které můžeme použít. 

Prosíme vás tedy o posílání – ideálně co nejdříve – a to na adresu: info@siprorodinu.cz 

a v kopii vaší krajské koordinátorce. Děkujeme! 

 

SOUTĚŽ 

Letošní soutěž jsme zcela zjednodušili. Soutěží za vás vaše přihlášené aktivity, které 

slosujeme online 21. 6. 2021 v 11:00 na celorepublikovém intervizním setkání, na kterém 

vyhodnotíme letošní ročník a nastíníme možné směřování Festivalu rodiny v roce 2022.  

Čekají na vás příjemné ceny z Lidlu, Rossmanna a Think Creative.  

 

SPOLEČNOST PŘÁTELSKÁ RODINĚ 

Tradičně vyhlašujeme soutěž Společnost přátelská rodině k Mezinárodnímu dnu rodiny. 

Letos to nebude jinak, k vyhlášení dojde 17. května 2021 a nabídneme tak firmám unikátní 

audit, který se zaměřuje na strategii podpory rodiny jako konkurenční výhodu firmy. 

 

 

SLOVA ZÁVĚREM – PRO POTĚCHU I K PŘEMÝŠLENÍ 

Inspirace pro Festival rodiny 

Květiny se kývaly, vlnily, chvěly a natahovaly se ke světlu. Jiné, ještě ve stínu, se třásly touhou 

dostat se na světlo… Jsme slunečnice zapomenuté ve tmě. Instinktivně se otáčíme za 

nejnepatrnějším světýlkem, protože hladovíme po světle, totiž po lidském teple. 

Thérèse de Saint Phalle  

https://sitprorodinu.cz/public-relations/festival-rodiny.html
https://www.facebook.com/sit.pro.rodinu
https://www.facebook.com/sit.pro.rodinu
www.festivalrodiny.cz
mailto:info@siprorodinu.cz


 

 

 

 


