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Milí přátelé v mateřských centrech,  

přemýšlela jsem, jak vyjádřit své pocity z průběhu letošních adventních dnů, nakonec dění 

asi nejlépe vystihuje parafráze citátu Ladislava Vančury: „Tento způsob adventu zdá se mi  

poněkud nešťastným“. Advent a Vánoce sice nestojí na trzích, přesto však adventní 

a vánoční trhy dodávají ulicím nezaměnitelnou atmosféru.  

K adventu však patří i velký úklid, a to zejména ten nejdůležitější – úklid v  „komůrce srdce 

svého“, řečeno slovy Jana Amose Komenského. To, co doporučují nejrůznější současní 

koučové a terapeuti, není nic nového. Vyrovnat se sám se sebou v období adventu se nám 

může stát tím nejpotřebnějším vánočním darem! 

„Poněkud nešťastně“ probíhal celý letošní rok, ale na druhou stranu, když se ohlédneme, co 

všechno se nám společně podařilo a co všechno jsme prožili, musíme uznat, že máme být 

za co vděčni!  

A tak přijímejme výzvy, které pandemie zákonitě přináší, jako příležitost k hledání 

a objevování nových a nevyzkoušených cest!  

Mějte naději nových začátků!   

Rut 

 

 

ZMĚNY V SÍTI PRO RODINU 

HLASOVÁNÍ PER ROLLAM – VÝSLEDKY  

Děkujeme všem, kdo se vyjádřili na výzvu k hlasování, které prezidium vyhlásilo 13. 11. 2021 

s termínem do 5. 12. 2021.  



Dle stanov je hlasování per rollam platné za účasti třetiny všech členů Sítě pro rodinu. 

K době hlasování měla Síť 261 právoplatných členů z řad právnických osob a 2 členky - 

fyzické osoby, tedy k platnosti hlasování bylo zapotřebí účast v počtu minimálně 88.   

Jaké jsou výsledky hlasování? 

Hlasování I – ke změně stanov: pro nové znění stanov platné s účinností od 15. dubna 

2022 hlasovalo 97 členů, nikdo nebyl proti.  

Hlasování II – ke změně výše členského příspěvku: o zvýšení členského příspěvku 

hlasovalo 104 členů, 3 hlasy proti.  

Výše ročního členského příspěvku pro řádné členy – členská centra na rok 2022 bude tedy 

2.000,- Kč, s možností požádat o snížení členského příspěvku do minimální částky 500,- Kč. 

Výše ročního členského příspěvku pro řádné členy – fyzické osoby 500,- Kč.  

 

PUBLIC RELATIONS  

DNY VDĚČNOSTI ZDRAVOTNÍKŮM,... 13. – 19. prosince 2022 

Zdravotníci a další pečující o nemocné už druhým rokem pracují ve ztížených podmínkách, 

často na úkor vlastních rodin, přesto se zejména v poslední době stali terčem útoků, a to 

bohužel nejen slovních. A proto jsme se domluvili spolu s Rodinným svazem ČR a Unií 

center pro rodinu a komunitu na vyhlášení Dnů vděčnosti zdravotníkům, … (za tečkami je 

možné doplnit každého, kdo během pandemie nasazuje velké úsilí ve prospěch nemocných). 

Věříme, že zapojením do Dnů vděčnosti společně oceníme práci, kterou zdravotníci a další 

lidé odvádějí, a že nespravedlivé útoky přehluší projevy solidarity a chvály.  

Zapojit se může každý, a to symbolicky připevnit viditelně náplast se srdíčkem 

na oblečení (stačí ručně namalovat), s dětmi také můžete připravit přání, obrázky či vzkazy 

pro zdravotníky; popřípadě předat kytičku nebo drobnou pozornost dle úvahy a domluvy 

s konkrétním pracovištěm. 

Přikládáme tiskovou zprávu, plakátky na Facebook a Twitter a další materiály k šíření. 

Prosíme, přidejte se nejen symbolicky, ale také šiřte informaci o Dnech vděčnosti 

zdravotníkům, …, mezi rodinami, se kterými spolupracujete, do spolupracujících organizací 

i ve svém okolí. 

 

 

 

https://sitprorodinu.cz/assets/media/files/S%C3%AD%C5%A5oviny/p%C5%99%C3%ADlohy/TZ_Dny%20vdecnosti%20zdravotnikum.pdf
https://sitprorodinu.cz/assets/media/files/S%C3%AD%C5%A5oviny/p%C5%99%C3%ADlohy/Dny_vdecnosti_FB,IG.jpg
https://sitprorodinu.cz/assets/media/files/S%C3%AD%C5%A5oviny/p%C5%99%C3%ADlohy/Dny_zdravotn%C3%ADk%C5%AFm_Twitter.jpg


ODJINUD 

 

POUKÁZKY PRO SAMOŽIVITELKY A SAMOŽIVITELE NA NÁKUP V ALZE 

Ještě jsme nevyčerpali limit určený pro Síť pro rodinu poukázek na nákup za 1.000,- Kč 

(platné do konce roku 2021) pro samoživitelky a samoživitele.  

Věříme, že poukázka může pomoci nejen s nákupem vánočních dárků. Řešila jsem včera 

smutný příběh z Jihu Čech, při hovoru sdílela koordinátorka jednoho centra nadšení žen, 

které poukázku využily. Bylo by proto škoda nabídku nevyužít. 

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

a samoživitele, vyplňte online formulář s potřebnými daty (Jméno a příjmení, e-mailová 

adresa, adresa bydliště, věk dítěte/dětí). Poukázka přijde elektronicky, proto je potřeba 

i jejich e-mail. Pokud by s tím někdo mohl mít problém, prosíme o součinnost.  

Děkujeme všem, kdo se na této pomoci podílíte!  

 

SLOVA ZÁVĚREM – PRO POTĚCHU I K PŘEMÝŠLENÍ 

 

 

 

 
 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSecuNp_kA1vj8pPEXhzezfmN9THzDvqyCV4MTDhkM2brkHYYA/viewform

