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Milí přátelé v mateřských centrech,  

přes všechny složitosti, které současná doba přináší, je dobré si připomenout, že v našich 

končinách bývalo hůř. A jen díky úsilí našich předků můžeme žít ve svobodné zemi.  

Významným mezníkem, který nás posunul do současné samostatnosti, patří vznik 

Československa 28. 10. 1918. Když jsem hledala zajímavé citáty, které by ilustrovaly touhu 

našich předků po svobodě a demokracii, narazila jsem na stručné a vtipné video, které 

přibližuje osobnost Tomáše Garrique Masaryka. Jeho lapidární poselství zní, že demokracie 

staví na víře, pravdě, svobodě a důstojnosti. Bylo by skvělé, kdyby se nám to tak dařilo!  

Významný mezník potkává i Síť pro rodinu! Těší mne, že od 1. listopadu 2021 převezme 

řízení Sítě Irena Přibylová, která mi byla v posledních letech spolehlivou oporou. Za což jí 

i touto cestou vřele děkuji! 

Já ještě dokončím své působení na pozici prezidentky, a to do členské schůze 28. 4. 2022.  

A pak v rámci Festivalu rodiny v květnu učiním veřejnou tečku za svým působením v Síti pro 

rodinu.  

Držme si palce, aby se nám vše podařilo! 

Rut 

 

ZMĚNY V SÍTI PRO RODINU 

 

NOVÁ ŘEDITELKA  

S radostí oznamujeme, že prezidium Sítě pro rodinu v souladu se stanovami a na základě 

výběrového řízení vybralo Irenu Přibylovou na pozici ředitelky od 1. 11. 2021.  

Irena není pro členy Sítě pro rodinu neznámou osobou. Do Sítě 

přišla před šesti lety z mateřského centra Lidičky v Lidicích. 

Postupně od projektové pracovnice a koordinátorky vzdělávání 

působila na pozici personalistky a manažerky krajských 

koordinátorek a nakonec zastávala byť neoficiálně pozici 

provozní ředitelky.  

Věříme Ireně, že s jejím vedením bude pracovní tým i nadále 

rozvíjet činnost Sítě pro rodinu tak, abychom společně posilovali 

hodnotu rodiny v centrech, ve společnosti i ve firmách.  

A k tomu jí přejeme hodně sil a radost ze smysluplné práce! 

 

 

http://www.staletekoreny.cz/tomas-garrigue-masaryk


PTÁTE SE, 

jsou-li změny v protipandemických opatřeních pro provoz mateřských center?  

Zatím jediná novinka se váže k datu 1. 11. 2021, kdy se zkrátí platnost RT-PCR testů 

na 72 hodin a platnost RAT tzv. antigenních testů na 24 hodin.  

Ministerstvo zdravotnictví doporučuje na pracovištích zejména dodržovat 1,5m rozestup od 

ostatních lidí a pravidelně si umývat či dezinfikovat ruce, také platí povinnost mít ochranu 

dýchacích cest, pokud nelze mít bezpečný odstup mezi sebou (min. 1,5 metru).  

Počet nakažených stále stoupá, takže lze předpokládat, že se opatření budou měnit. Vývoj 

situace budeme i nadále sledovat.  

  

 

PROSAZOVÁNÍ SPOLEČNÝCH ZÁJMŮ  

 

ONLINE SDÍLENÍ SE ZKUŠENÝMI KOMUNÁLNÍMI POLITIČKAMI 2. 11. 2021 

V rámci projektu Příprava na komunální volby 2022 nabízíme online setkání 2. 11. 2021 od 

9:00 do 11:00. Své cenné zkušenosti s kandidaturou a zapojením do vedení obcí budou 

sdílet komunální političky z řad mateřských center: Markéta Khauerová, starostka 

Hodkovic nad Mohelkou, Ludmila Šimková, místostarostka Milovic a Irena Žalovičová, 

starostka Dubé. 

V rámci projektu se už mnohé z vás přihlásily prostřednictvím online přihlášky, kde se 

můžete stále přihlašovat. Online setkání se však můžete zúčastnit i rovnou přes odkaz: 

meet.google.com/ybk-ywbd-oqh 

Pro hladký průběh příprav, budeme rádi za potvrzení účasti na: rut.kolinska@sitprorodinu.cz 

 

VÝZVA NOVĚ ZVOLENÝM POSLANCŮM A POSLANKYNÍM 

V rámci grémia střešních organizací jsme vyzvali nově zvolené poslance a poslankyně, aby 

do programového prohlášení vlády zařadili bod, že budou posilovat hodnotu a stabilitu 

rodiny. 

Máme radost z pozitivních reakcí, a proto věříme, že naše výzva bude vyslyšena. 

  

VZDĚLÁVÁNÍ  

 

ZKOUŠKY PROFESNÍ KVALIFIKACE CHŮVA – NOVÉ TERMÍNY 

Listopadový termín pro složení zkoušky profesní kvalifikace chůva pro děti do zahájení 

povinné školní docházky je obsazen, ještě je možné se přihlásit na 10. 12. 2021. 

Před zkouškou můžete využít i možnosti osobní konzultace. Pro více informací a pro 

přihlášení ke zkoušce kontaktujte Irenu Přibylovou na irena.pribylova@sitprorodinu.cz. 

 

https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/05/P%C5%99%C3%ADprava-pracovi%C5%A1t%C4%9B-na-covid-19_12052020.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeBZmWwByFRKoS5GW53ZADkRVSUJMuBPfO8GX2NEw9F7KXlRA/viewform
https://meet.google.com/ybk-ywbd-oqh?hs=122&authuser=0
mailto:rut.kolinska@sitprorodinu.cz
https://sitprorodinu.cz/assets/media/files/S%C3%AD%C5%A5oviny/p%C5%99%C3%ADlohy/Programove%20prohlaseni_%20hodnota%20rodiny.pdf
mailto:irena.pribylova@sitprorodinu.cz


ODJINUD 

 

POUKÁZKY PRO SAMOŽIVITELKY A SAMOŽIVITELE NA NÁKUP V ALZE 

Alza nabídla prostřednictvím Nory Fridrichové poukázky na nákup za 1.000,- Kč (platné do 

konce roku 2021) pro samoživitelky a samoživitele, a to za podmínky, že každý dostane jen 

jednu poukázku, aby se dostalo na co nejvíce lidí.  

A tak se na vás obracíme, pokud máte ve svém okolí potřebné samoživitelky a samoživitele, 

vyplňte online formulář s potřebnými daty. Jedná se o 100 kusů poukázek, proto neváhejte 

s vyplněním.  

Poukázka přijde elektronicky, proto je také potřeba jejich e-mail. Pokud by s tím někdo mohl 

mít problém, prosíme o součinnost.  

Věříme, že poukázka může pomoci s nákupem vánočních dárků. Děkujeme všem, kdo se na 

této pomoci podílíte! 

 

 

BABIČKY SAMOŽIVITELKY  

Rýsuje se i pomoc České spořitelny cílená na babičky samoživitelky (případně dědečky 

samoživitele – zatím se v našich řadách takový neobjevil, což neznamená, že neexistuje). 

Víme, že mezi žádostmi o nákup se občas babičky samoživitelky našly, proto pokud o nějaké 

víte, napište na e-mail: rut.kolinska@sitprorodinu.cz a v kopii dejte vaši krajskou 

koordinátorku. Budeme potřebovat jméno a příjmení, adresu a počet dětí, které má v péči 

a případně stručný popis situace. 

Jakmile budeme vědět více, dáme obratem vědět přímo vám.  

 

SLOVA ZÁVĚREM – PRO POTĚCHU I K PŘEMÝŠLENÍ 

Citáty z historie před vznikem Československa 28. 10. 1918 i ty po jeho vzniku patří 

k živým odkazům i pro současnost: 

Věřím i já Bohu, že po přejití vichřic hněvu, hříchy našimi na hlavy naše uvedeného,  

vláda věcí tvých k tobě se zase navrátí, ó lide český! 
Jan Ámos Komenský 

Pyšným, libovolným jednáním nezíská si nikdo důvěry lidu. 
Božena Němcová 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSecuNp_kA1vj8pPEXhzezfmN9THzDvqyCV4MTDhkM2brkHYYA/viewform
mailto:rut.kolinska@sitprorodinu.cz


Pracujme tak, abychom vlast předali potomkům lepší,  

než v jakém stavu nám ji zanechali předkové. 
Josef Jungmann 

Má-li naše demokracie své nedostatky, musíme překonávat ty nedostatky,  

ale ne překonávat demokracii. 
Tomáš Garrigue Masaryk 

Všichni vladaři světa se nejvíc děsí toho, že by to měli zkusit jinak, neslýchaně a obráceně; 

nic není konzervativnější než lidské vládnutí. 
Karel Čapek 

Národ kupodivu není nikdy spasen ani ztracen vítězstvím nebo porážkou jedné strany,  

je-li v něm rozumnost rovnoměrně rozložena. 
Ferdinand Peroutka 

Pravda zvítězí, ale dá to fušku. 
Jan Masaryk 

Člověče, mysli trochu na druhé. Nemysli si, že jenom ty jsi důležitý.  

Na každém záleží zrovna tolik, jako na tobě. 
Jan Masaryk 

 

 


