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Milí přátelé v mateřských centrech,  

fascinuje mne barvitost vašich aktivit v rámci Festivalu rodiny! Sleduji je na facebookových 

stránkách Sítě pro rodinu. Je skvělé, že mnohé vaše programy směřujete na celou rodinu, 

tedy napříč generacemi. Přesto tuším, že generace teenagerů bývá mimo. Což je docela 

přirozené, jak trefně vyjádřil Marek Eben v citátu, který s vámi sdílím na konci dnešních 

Síťovin.  

A tak tentokrát přeji všem rodičům puberťáků pevné nervy a naději, že vše dobře dopadne!  

Rut 

 

Víte, že  

v rámci Festivalu rodiny připravilo MC Paleček anketu pro prarodiče s názvem:  

"Babičko, dědečku, práskni to Palečku". 

Jak píší v úvodu, uvědomují si, prarodiče jsou důležitou součástí rodiny a také se věnují 

svým vnoučatům a vnučkám. A proto se v dotazníku ptají například, jak s vnoučaty tráví čas.   

Pomozte jim získat hodně odpovědí a šiřte dotazník ve svém okolí.   

 

FESTIVAL RODINY  

 

FESTIVAL RODINY NA VLNÁCH  

Druhé setkání z cyklu čtyř podvečerů pro rodiče přineslo inspiraci pro mnohé rodiče, jak 

předcházet drobným i větším nedorozuměním. I toto setkání můžete shlédnout na YouTube.   

A těšit se můžete ještě na:  

https://www.facebook.com/sit.pro.rodinu
https://www.facebook.com/sit.pro.rodinu
https://veselypalecek.cz/
https://www.survio.com/survey/d/V3J1E3C1N1T5K1S4J?fbclid=IwAR0--O_0YlmciZqVmdvvVF8QHIIfjPBCaU9Swg1JRmgEz74uJF_GWsSdYiE
https://www.youtube.com/watch?v=yavwVVe7Srk


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 jeho 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) 

Prosíme, přihlašujte se na každé setkání zvlášť. Potřebujeme to k vykazování do projektu. 

A navíc je pro nás dobré vědět, s jakou účastí můžeme počítat.  

 

SOUTĚŽ – LOSOVÁNÍ  20. 6. 2021 

Soutěže se účastní každý, kdo přihlásí svoji akci do  konce Festivalu rodiny, tedy do 20. 

6.2021. Čekají na vás ceny z Lidlu, Rossmanna a od Think Creative. Rozdělení cen letos 

proběhne losováním, které  proběhne online 21. 6.  v 11:00 hodin v rámci s celorepublikové 

intervize zaměřené na vyhodnocení letošního ročníku Festivalu rodiny.  

 

SPOLEČNOST PŘÁTELSKÁ RODINĚ  

 

AUDIT A FACEBOOK SPR 

Za podmínky vstřícné slaďování rodinného a pracovního života budeme i letos oceňovat 

firmy certifikátem Společnost přátelská rodině. Otevřeli jsme registraci pro firmy z celé 

České republiky a všech velikostí i zaměření, které se snaží o zaměstnanecky vstřícnou 

a otevřenou firemní kulturu, věnují se udržitelnosti v podnikání a minimalizují dopad na 

životní prostředí. Loni se olomouckého kola – i přes výjimečnou situaci na trhu práce – 

zúčastnilo sedm firem. Doufáme, že i letos se podaří oslovit dostatečné množství 

zaměstnavatelů, které získají díky auditu zpětnou vazbu na míru prorodinného firemního 

klimatu.  Za tipy na regionální firmy bez ohledu na jejich zaměření či velikost budeme 

rádi!  

Kromě toho jsme v digitálním prostoru vytvořili místo, kde se chceme tématy souvisejícími 

s trhem práce a firemní kulturou zabývat: audit Společnost přátelská rodině má své 

facebookové stránky. Chceme vytvořit místo nejen pro sdílení zkušeností s auditem 

Společnost přátelská rodině, ale také propojovat různé cílové skupiny a sdílet informace 

s přesahem do oblastí jako je diverzita, rovné příležitosti, flexibilní formy práce a další. Snad 

se nám podaří vytvářet obsah autentický a čtivý. Sledujte nás!   

Lenka Lenochová 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSecnV_oBV5w9MuOn2zbpon0_TuDeslUCVpGD57aoMECSKZUIw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScPXzNrarWdot1x_vi7QUuSiW9_A2jLswH42oL4eN4ymP1yyg/viewform
https://1url.cz/OKWUO
https://www.facebook.com/spolecnostpratelskarodine


ULOVENO V SÍTI 

 

V JAKÉ DOBĚ ŽIJETE VY? A V JAKÉ CHCETE ŽÍT? 

Dobrý den, zdravím z Rodinného a vzdělávacího centra Holoubek do Sítě pro rodinu. 

Podívejte se na krátké video, které vzniklo jako součást aktivit vzdělávacího projektu 

Rovnoprávnost s rozumem. Naším záměrem je odlehčeným způsobem přitáhnout pozornost 

k tématu rovnoprávnosti.  

Vlaďka Krejčíková 

 

ODJINUD 

 

SÍŤ K OCHRANĚ DEMOKRACIE  

Zajímavé čtení přináší souhrnná zpráva expertů Sítě k ochraně demokracie o stavu naší 

demokracie v období pandemie.  

 

 

 

SLOVA ZÁVĚREM – PRO POTĚCHU I K PŘEMÝŠLENÍ 

Možná, že puberta je jeden z nástrojů, jak příroda pečuje o lidský rod, aby nevyhynul. 

Protože člověk by asi nikdy dobrovolně neopustil to bezpečí vlastní rodiny, kde je o něj 

postaráno milujícími rodiči a rodiče by asi těžko přenesli přes srdce, že to rozkošné 

a bezproblémové dítě najednou odchází. Ale pak přijde spásná puberta a z toho rozkošného 

dítěte se stane nesnesitelný jedinec, který opovrhuje svými rodiči, jejich hudbou, jejich 

oblečením, jejich životním stylem, takže nakonec jednou, když praští dveřmi a odejde, rodiče 

to jakž takž přežijí.  

Co je zajímavé, že hned venku na toho nesnesitelného jedince čeká jiný nesnesitelný 

jedinec, ovšem opačného pohlaví, který také před chvílí někde praštil dveřmi a ti dva 

nesnesitelní pocítí k sobě tak neuvěřitelnou náklonnost, že spojí své životy a stanou se 

z nich ti báječní milující rodiče, od kterých by žádné dítě neodešlo, nebýt puberty. Je to podle 

mě velmi rozumné, a co příroda dělá, dobře dělá. 

Marek Eben 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=6iohMgze5Rk
https://www.ochranademokracie.cz/aktuality/demokracie-v-poslednim-roce-prosla-zkouskou-hrozby-ale-ustala-prinasime-souhrnnou-zpravu-expertu-site-k-ochrane-demokracie

