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Milí přátelé v mateřských centrech,  

Koronavirus částečně zbrzdil naši činnost, a tak možná dnešní Síťoviny budou trochu víc 

nabité informacemi, přesto jim věnujte pozornost neb posíláme důležité zprávy.  

Nasadím proto uzdu své ruce i svým myšlenkám, abyste měli svěží mysl na pročtení aktualit 

a promyšlení na výzvy k Festivalu rodiny - dejte prosím vědět, jak naše nápady níže vidíte. 

Díky moc! 

Mějte radostné masopustní období a především pevné zdraví! 

Rut 

 

 

 

RADOSTNÁ ZPRÁVA K AKTUÁLNÍM MIMOŘÁDNÝM 

OPATŘENÍM 

 

Ministerstvo zdravotnictví čerstvě oznamuje, že můžete mít centrum otevřeno téměř bez 

omezení. Volnočasové aktivity pro děti (do 18 let) mohou probíhat do 100 přítomných v jeden 

čas. Ministerstvo nabádá ke zvýšené péči úklidu a dbaní hygienických pravidel.  

 

ČLENSKÁ SCHŮZE 

 

HLEDÁME KANDIDÁTKY I KANDIDÁTY DO RADY A KONTROLNÍ KOMISE SÍTĚ PRO 

RODINU, z.s. 

Prezidium Sítě pro rodinu připravuje jednání členské schůze 28. 4. 2022, a proto vyzývá své členy ke 

kandidatuře do rady a kontrolní komise. Zájemci a zájemkyně, prosíme své stručné představení 

a motivaci ke kandidatuře posílejte na adresy všech členek současného prezidia: 

rut.kolinska@sitprorodinu.cz, lenka.sebelova@sitprorodinu.cz, vodrazkovahana@gmail.com, 

barbara.sabachova@kckampa.eu, sarka.pravdova@rcmozaika.cz. 

Děkujeme! 

Pokud potřebujete ke svému rozhodování více informací, můžete se obrátit na kteroukoliv členku 

současného prezidia.  
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ZMĚNY V PRACOVNÍM TÝMU SÍTĚ PRO RODINU 

 

Po více než dvou letech dochází v Síti pro rodinu k personální změně. 

Dovolte nám tedy tímto v Síti přivítat novou kolegyni Danu Richter na pozici krajské 

koordinátorky v Praze a Středočeském kraji. Doufáme, že bude Dana v Síti pro rodinu 

spokojená a že i vy přivítáte svou novou „krakošku“ s radostí a pochopením. 

Také  bychom na tomto místě rádi poděkovali za práci Lence Veszelei a přejeme jí úspěšný 

start v novém profesním životě i pohodu v životě soukromém. Lenko, děkujeme! 

 

FESTIVAL RODINY  

 

UŽ 30 LET S NÁMI KVETE KAŽDÁ RODINA 

Pod tímto motem proběhne letos Festival rodiny od 6. května do19. června. Letošní 3. řádný ročník 

Festivalu rodiny se nese ve znamení 30. výročí otevření prvního mateřského centra v České 

republice a 20. výročí založení Sítě pro rodinu (tehdy pod názvem Sít mateřských center). A to už 

je velký důvod k oslavám.  

Připojujeme bližší informace k přípravě a zapojení akcí do Festivalu rodiny „Průvodce 

Festivalem rodiny pro mateřská centra“.  

Registrovat se můžete prostřednictvím online přihlášky. Prosíme, přihlašujete se co nejdříve!  

 

 

 

SYMPOZION 15. 5. 2022 

V rámci Festivalu rodiny připravujeme 15. 5. 2022 v Praze na Kampě sympozion k oslavě 30. a 20. 

výročí. Sestavujeme doprovodný program a napadá nás: 

 že leckterá centra nabízejí zajímavé předměty či publikace. A tak si říkáme, zda byste měli 

chuť a zájem je prodávat ve stánku v Praze 15. 5.?  

 že v některých centrech máte hudební či divadelní seskupení – dětí či dospělých. A tak si 

říkáme, zda byste své umění byli ochotni předvést v Praze? 

 že více méně ve všech centrech nabízíte kreativní workshopy.  A tak si říkáme, jestli byste 

měli zájem je nabídnout v rámci doprovodného programu?  

 že máte bohaté zkušenosti s divadly či muzikanty pro děti. A tak bychom byli moc rádi, 

kdybyste s námi mohly sdílet vaše zkušenosti.   

https://sitprorodinu.cz/assets/media/files/kampan%C4%9B/Festival%20rodiny%202022/FR%2022_pruvodce.doc
https://sitprorodinu.cz/assets/media/files/kampan%C4%9B/Festival%20rodiny%202022/FR%2022_pruvodce.doc
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd_nhYi6HR0sp3Fqs1l8bwVHWJHWvs8bkvmsMZQphRALibNdQ/viewform


Možná vás napadne ještě něco dalšího, a tak neváhejte a napište (rut.kolinska@sitprorodinu.cz) či 

zavolejte (603 271 561).  

Vřelé díky za vaše odpovědi! 

Bude skvělé, když se nám podaří připravit setkání, kde se vzájemně obohatíme a inspirujeme.  

 

PROSAZOVÁNÍ SPOLEČNÝCH ZÁJMŮ 

 

JEDNÁNÍ S MINISTREM MARIANEM JUREČKOU 

V pondělí 7. 2. 2022 jsme se spolu se zástupci Rodinného svazu a Unie center pro rodinu 

a komunitu sešli s panem ministrem. Hlavním tématem našeho setkání byla podpora 

preventivních programů. Marian Jurečka nás ujistil, že prevenci vnímá jako velmi důležitou 

a že jí hodlá věnovat patřičnou pozornost. Domluvili jsme se na další spolupráci. Nejprve 

však musí vybrat a jmenovat náměstka/yni, který/á bude mít prorodinnou politiku v gesci.  

 

LEGISLATIVA 

 

UZNÁNÍ ČÁSTEČNÉHO VÝPISU Z EVIDENCE SKUTEČNÝCH MAJITELŮ U SPOLKŮ 

ŽÁDAJÍCÍCH O DOTACE Z ÚZEMNÍHO ROZPOČTU 

Stanovisko Ministerstva financí k uznání částečného výpisu z evidence skutečných 

majitelů u zapsaných spolků žádajících o dotace z územního rozpočtu: 

Pro doložení údajů o skutečném majiteli právnické osoby podle § 10a odst. 3 písm. f) 

bodu 2 lze u zapsaných spolků nahradit předložení úplného výpisu z evidence 

skutečných majitelů podle § 16 zákona č. 37/2021 Sb. o evidenci skutečných 

majitelů, předložením výpisu částečného podle § 114 zákona č. 37/2021 Sb.  

 

ODJINUD   

 

ZTRÁTY a NÁLEZY  

Pod tímto motem proběhne letos Národní týden manželství od 14. do 20. února. Síť pro 

rodinu se  stala jedním z prvních partnerů. Mnohá členská centra se každoročně připojují své 

programy zaměřené na posilování partnerských vztahů a připojovat se je možné i nadále.  

Další informace přináší tisková zpráva. 
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SLOVA ZÁVĚREM – PRO POTĚCHU I K PŘEMÝŠLENÍ 

 


