
 

SÍŤOVINY          

17/2021  

 

Milí přátelé v mateřských centrech,  

patří k nepochybné skutečnosti, že ani prázdniny čas nezastaví! Jejich půli – bohatou na 

nevšední události – máme za sebou a možná si mnozí přejeme, aby byl srpen klidnější. 

V každém případě pestrost událostí může přinést nevšední příležitosti a bylo by škoda jich 

nevyužít.  

Věnujte proto pozornost novému projektu Sítě pro rodinu k přípravě na komunální volby 

nebo pozvánce na Slovensko.  

Mějme však vedle nevšedních příležitostí i jistotu pevného zázemí a pravidelného rytmu 

života!  

Rut 

 

Ptáte se,  

jak dopadla veřejná sbírka Centra centrům, kterou Síť pro rodinu vyhlásila? 

Ke dni 3. 8. 2021 přišlo 25.221,- Kč od osmi dárců: Archa 77 Jirkov, KC Kampa Praha, 

RC Studánka Tišnov, OS Karo Trutnov, Daria Čapková, Petr Kolínský, Irena Přibylová 

a jeden anonymní dárce. Všem dárcům vřele děkujeme!  

Na základě zjištění potřeb zakoupíme koberec do Rodinného klubu Brouček v Moravské 

Nové Vsi a pošleme příspěvek do Klubíku v Břeclavi.  

Zbylá částka zůstává jako rezerva pro případnou další pomoc centrům, která se dostanou do 

nesnází kvůli živelným pohromám, kterých letošní léto přináší nečekané množství. 

 

Víte, že  

vyhledávání podmínek, které stanovují protipandemická opatření, může být 

i zábavné? 

Například na portále COVID naleznete pro mateřská centra a DDM poslední aktualizaci 31. 

srpna 2021 – zkrátka nadčasové doporučení (možná naznačují, že k další úpravě dojde až 

31. 8. 2021): 

Domy dětí a mládeže a mateřská centra mohou být otevřeny, neboť jsou povoleny 

volnočasové aktivity pro děti (do 18 let), za dodržení následujících podmínek: 

 až 1000 osob uvnitř a 2000 venku 

 všichni účastníci absolvují POC antigenní test (max. 72 hod. před), nebo PCR test (max. 

7 dnů před),  

 domov i centrum musí vést evidenci účastníků na jimi pořádaných aktivitách po dobu 30 

dnů od poskytnutí služby, kdyby bylo třeba provést epidemiologické šetření- jméno 

a příjmení, jak účastníka, tak poskytovatele, jejich kontaktní údaje a čas kdy byla služba 

poskytnuta, 

 podmínka testování a evidence neplatí pro děti do 6 let. 

https://covid.gov.cz/situace/volny-cas/materska-centra-ddm
https://covid.gov.cz/situace/volny-cas/materska-centra-ddm


 

Pokud všichni přítomní nesplní podmínky O-N-T, může být přítomno max. 20 osob. 

Prosíme té novince O-N-T věnujte pozornost. Jedná se o pravidla: Očkování - Negativní 
test – Ochranná lhůta po prodělaném onemocnění .  

 

 

VZDĚLÁVÁNÍ  

PŘÍPRAVA NA KOMUNÁLNÍ VOLBY 2022 

Síť pro rodinu získala drobnou podporu pro půlroční projekt, během kterého bychom vám 

rády nabídly prostor k získání více vědomostí či posílení vašich dovedností tak, abyste se 

případně mohly zapojit do komunálních voleb v roce 2022 nebo se více v komunální politice 

orientovaly.  

V rámci zapojení do projektu se budete moci zúčastnit libovolného počtu z nabídky 

5 workshopů a 3 tematických setkání, kde byste mohly sdílet své zkušenosti. Se vší 

pravděpodobností se většina setkání odehraje online, pokud pandemická situace dovolí, pak 

bychom rády uspořádaly i osobní setkání. 

Do projektu se zapojí i ty z vás, které už v lokální politice působí a své zkušenosti jsou 

ochotné sdílet. Sestavujeme program tak, aby vám nejlépe vyhovoval, proto se na vás 

obracíme s několika dotazy.  

Prosíme vás, vyplňte stručný online dotazník do pátku 13. srpna 2021! Vaše odpovědi nám 

pomohou vybrat témata, která vás nejvíce zajímají. 

  

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE 

 

LAST MINUTE PŘÍLEŽITOST K JEDINEČNÉ CESTĚ „ZA HUMNA“ – NITRA OD 9. DO 

14. SRPNA 2021 

 

Připomínáme pozvánku na Slovensko. Jana Sýkorová stručně popisuje program setkání 

v rámci mezinárodního projektu Lepší rodiče:  

„Témy vyplývajú z našej programovej ponuky – pondelok príchod popoludní – do 16:00, 

uvítacie stretnutie, utorok – časový a finančný manažment žien na materskej dovolenke, 

streda – návšteva MC Mamina Banská Bystrica – znakovanie s bábätkami, popoludní 

čitateľská gramotnosť, štvrtok – montessori pre dospelých, piatok – emócie v rodine i v práci, 

aktívne počúvanie. Sobota – dopoludnie – nadnárodné strednutie plánovanie ďalšej mobility.“ 

Každá zkušenost dobrá, a tak neváhejte a můžete-li se vydat na cestu, pište Janě 

Sýkorové, ředitelce Únie materských centier, o.z, sjs.sykorka@gmail.com (messenger: janka 

sykorka sykorova, +421905922552). Prosíme, pište jí a v kopii: rut.kolinska@sitprorodinu.cz, 

abychom měli přehled. Veškeré výdaje jsou placeny z projektu.  

Veškeré výdaje jsou plně hrazeny z projektu Erasmus+. Cestování se doporučuje vlakem 

nebo autem. Podmínky jsou zatím buď očkování, nebo negativní PCR test či 180 dní po 

prodělání covidu. 

 

 

 

https://covid.gov.cz/situace/onemocneni-obecne-o-opatrenich/system-o-n-t-ockovani-prodelana-nemoc-test
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeBZmWwByFRKoS5GW53ZADkRVSUJMuBPfO8GX2NEw9F7KXlRA/viewform
mailto:sjs.sykorka@gmail.com
mailto:rut.kolinska@sitprorodinu.cz


 

PROSAZOVÁNÍ SPOLEČNÝCH ZÁJMŮ  

 

NOVELA ZÁKONA O DĚTSKÝCH SKUPINÁCH 

Potvrdilo se, že usilovná a trpělivá práce se vyplatí! Síť pro rodinu patřila k iniciátorům 

vzniku dětských skupin i usilovného zápasu o jejich záchranu: 8 let trvalo, než se je podařilo 

legislativně ukotvit, za 6 let získaly oblibu a ocenění rodičů, nakonec skoro 2 roky trval boj 

o jejich zachování.  

Konečně "selský rozum" zvítězil a Poslanecká sněmovna novelu poslala do Senátu. Na 

poslední chvíli se podařilo prosadit kompromis, který sice není zcela ideální, ale v mnohém 

respektuje naše zásadní požadavky – děti mohou navštěvovat DS do předškolního věku, je 

určen normativ na dítě ((do 3 let cca 9,6 tisíc Kč, od tří let cca 4 – 5 tisíc Kč), příspěvek od 

rodičů je zastropován na 4 tisíce Kč pro děti do tří let, název dětská skupina zůstává. Co 

vzbuzuje trochu pochybnosti je důraz na zdravotní vzdělání u vzdělání pečujících osob o děti 

do tří let a na pedagogické o děti od tří let, což jistě lze nějak zvládnout.  

Pevně věříme, že Senát PČR též dá novele zákona o DS zelenou! V každém případě ještě 

napíšeme senátorům a senátorkám, aby novelu (jakkoliv není dokonalá) podpořili. Napsat 

vašim senátorům či senátorkám můžete i vy (viz seznam)! 

 

ODJINUD 

 

NEBUĎ PADLEJ NA HLAVU A ODHLASUJ TO! 

Síť pro rodinu podporuje iniciativu Vyrůstat doma, která usiluje o zákaz umísťování dětí do tří 

let do ústavní péče. V pátek 6. 8. 2021 na mimořádné schůzi bude Poslanecká sněmovna 

PČR o zákazu hlasovat. Iniciativa považuje za přínosné dát poslancům najevo, že nás, kteří 

změnu zákona podporují, je dost. Že je dost těch, kterým záleží na osudu malých dětí.  

Můžete se zapojit i vy! Možnosti způsobu zapojení popisují na FB stránce. 

 

 

LEPŠÍ ZAMĚSTNÁNÍ PRO SÓLO MÁMY 

Aperio zve samoživitelky do programu SAMA, ALE SILNÁ. Podrobnosti najdete na letáku. 

 

 

SLOVA ZÁVĚREM – PRO POTĚCHU I K PŘEMÝŠLENÍ 

Výjimečnosti v kontrastu se všedností: 

Celý život čekáme na výjimečného člověka místo toho, abychom obyčejné lidi okolo nás 

změnili na výjimečné. 

Hans Urs Von Balthasar 

 

Kritika je daň, kterou člověk platí veřejnosti za to, že mu dovolí být výjimečným. 

Jonathan Swift 

 

https://www.senat.cz/xqw/xervlet/pssenat/historie?cid=pssenat_historie.pHistorieTisku.list&forEach.action=detail&forEach.value=s4818
https://www.senat.cz/senatori/index.php?ke_dni=3.8.2021&O=13&lng=cz&par_2=2
https://www.facebook.com/events/525190918718733/?acontext=%7B%22ref%22%3A%2252%22%2C%22action_history%22%3A%22%5b%7B%5C%22surface%5C%22%3A%5C%22share_link%5C%22%2C%5C%22mechanism%5C%22%3A%5C%22share_link%5C%22%2C%5C%22extra_data%5C%22%3A%7B%5C%22invite_link_id%5C%22%3A421845862943351%7D%7D%5d%22%7D
https://sitprorodinu.cz/assets/media/files/S%C3%AD%C5%A5oviny/p%C5%99%C3%ADlohy/Let%C3%A1k%20Sama,%20ale%20siln%C3%A1%202021.pdf


 

Nejbolestivější je, až příliš se ztratit v lásce k někomu jinému a zapomenout, že i vy sami jste 

výjimeční. 

Ernest Hemingway 

 

Ono totiž není šedivých dnů, které bují svou všedností. To jsou jenom unavené oči, které 

nechtějí vidět jejich svátečnost. 

Jan Werich 

 

 

Připadá-li ti tvůj všední den ubohým, nestěžuj si na něj. Stěžuj si na sebe, že nejsi dost silný, 

abys přivolal svá bohatství. Tvořivému člověku není nic nuzné, ani žádné místo ubohé a 

lhostejné. 

Rainer Maria Rilke 

 

 

 

 

 


