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Milí přátelé v mateřských centrech,  

čistě náhodně dnešní Síťoviny s číslem sedm, tedy číslem plnosti, uzavírají éru mého 

redigování Síťovin. Původně – a to hned po založení Sítě mateřských center v roce 2002 – 

jsme posílali souhrnné zprávy či newsletter pod názvem Páteční dopis (inspirace Zpěvy 

pátečními od Jana Nerudy). Sumarizovat aktuality před víkendem nebylo snadné, proto jsme 

se časem rozhodli pro název Úterní dopis. Občas se nepodařilo stihnout poslat Úterní dopis 

v úterý, a tak v rámci diskuze, jak zlepšit a ozvláštnit komunikaci vedení a pracovního týmu 

Sítě s mateřskými centry přišla Katka Kadeřábková Vitochová z Havránku ve Veltrusích 

(spolupracovala tehdy se Sítí v oblasti PR) s nápadem názvu Síťoviny a ten se ujal. Název 

nezavazoval k termínu vydání a zahrnoval Síť i noviny. Původně jsme používaly pdf 

dokument a časem jsme přešli na MailChimp. Jak to bude dál, záleží na novém vedení Sítě 

pro rodinu. 

Redaktorské práci jsem se věnovala ráda, vím však, že občas unikla chyba, a za to se moc 

omlouvám. Sice se říká: „chybování je lidské“, přesto mne to vždy moc mrzelo.  

A právě proto na závěr své „kariéry“ doporučuji: „Nebojte se chyb!“ Nejen naše chyby nás 

učí, motivují a pomáhají našemu růstu! 

 Rut 

  

NOVÉ VEDENÍ SÍTĚ PRO RODINU  

 

ZÁPIS Z ČLENSKÉ SCHŮZE A JEDNÁNÍ RADY 

Výsledky voleb na členské schůzi už znáte z minulých Síťovin, potvrzuje je i zápis členské 

schůze, ten doplňuje zápis jednání rady, tedy správního orgánu Sítě pro rodinu, ve kterém je 

informace o zvolení předsedkyně Aleny Stejskalové z RC Pastelka v Brně – Líšni.  

 

 

 FESTIVAL RODINY 6. 5. – 19. 6. 2022 

  

UŽ 30 LET S NÁMI KVETE KAŽDÁ RODINA 

Festival rodiny bude pomalu v půli, napříč republikou probíhají pestré programy. Na 

festivalových webových stránkách můžete sledovat, co se kde odehrává. Přihlášeno už je 

157 programů a stále je můžete registrovat prostřednictvím online přihlášky. V omezených 

podmínkách loňského roku se uskutečnilo 239 akcí, a tak věříme, že se letos podaří jejich 

počet  minimálně vyrovnat.  

 

https://sitprorodinu.cz/assets/media/files/S%C3%AD%C5%A5oviny/p%C5%99%C3%ADlohy/220428_SpR_%C4%8Dlensk%C3%A1%20sch%C5%AFze_z%C3%A1pis.pdf
https://sitprorodinu.cz/assets/media/files/S%C3%AD%C5%A5oviny/p%C5%99%C3%ADlohy/220428_SpR_%C4%8Dlensk%C3%A1%20sch%C5%AFze_z%C3%A1pis.pdf
https://sitprorodinu.cz/assets/media/files/S%C3%AD%C5%A5oviny/p%C5%99%C3%ADlohy/220428_SpR_sch%C5%AFze%20rady_z%C3%A1pis.PDF
https://www.festivalrodiny.cz/akce-center-2022/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd_nhYi6HR0sp3Fqs1l8bwVHWJHWvs8bkvmsMZQphRALibNdQ/viewform


ZAHRADNÍ SLAVNOST V PRAZE NA KAMPĚ 

V neděli 15. května na Den rodiny jsme v rámci třetího ročníku Festivalu rodiny v samém 

srdci Prahy oslavili dvě velká výročí: 30 let od vzniku prvního mateřského centra v Čechách 

a 20 let od založení Sítě pro rodinu. Na Zahradní slavnosti v parku Kampa si děti i dospělí po 

celý den užívali tvořivých a pohybových workshopů, opičí dráhy, dětského koutku, malování 

na obličej i stezky plné úkolů. Na přípravě a realizaci se podílelo devět členských center. 

Právě jim patří náš obrovský dík za jejich energii a nadšení. Komunitní centrum Kampa, 

acentrum.eu, Mateřské centrum Lidičky, Rodinné centrum Buštěhradský pelíšek, Centrum 

pro rodinu Rudňáček, Mateřský klub Rybička, Rodinné centrum U Motýlků, YMCA Praha, 

Rodinné centrum ZaHRÁTka - jste úžasní, bez vás všech by den nabitý zábavou 

a dobrodružstvím nemohl vzniknout!  

Odpolední kulturní program zahájily vystoupením dětí z CPR Rudňáček a RC ZaHRÁTka, po 

nich vykouzlil na tvářích všech úsměvy báječný Kouzelník Čáry Kluk a divadlo Myš Maš 

a uzavřely ho dvě skvělé kapely BaBa a Backdoorman.Za finanční, materiální i mediální 

podporu děkujeme Ministerstvo práce a sociálních věcí, Praha 1, VLTAVA LABE MEDIA, 

Think Creative.cz, Lidl Česká republika a Česká televize. V neposlední řadě velké díky patří 

i našim partnerům, kteří na slavnosti zajistili nejen dohled, ale i zábavu: Městská policie hl. 

m. Prahy se skákacím hradem a Český červený kříž se svým stánkem, Skautský institut, 

v jehož prostorách se mohli návštěvníci nejen občerstvit, ale také nalézt klidovou zónu 

k odpočinku. Milovníci nošení si na své přišli u koutku firmy Vatanai, a tak trochu jiné 

malování si děti vyzkoušely u stánku Tvoříme pískem. Děkujeme všem, kteří jste za námi 

dorazili, a těšíme se na viděnou při další podobné akci v dalších krajích naší krásné země. 

 

MEZINÁRODNÍ SYMPOSION 

Lichtenštejnský palác poskytl důstojné prostředí mezinárodnímu sympozionu 15. 5. 2022 

ke 30. výročí otevření prvního centra a 20. výročí založení Sítě pro rodinu pod záštitou 

ministra pro evropské záležitosti Mikuláše Beka.  

Představili jsme historii mateřských center jako nového fenoménu občanské společnosti 

v Evropě.  Auditorium pozdravila Alena Wagnerová, která myšlenku mateřských center do 

ČR přinesla z Německa. Probírali jsme roli mateřských center v časech krizí, jako byla 

pandemie a je válka na Ukrajině. Paní profesorka Lenka Šulová vyzdvihla nezastupitelný 

přínos center v oblasti prevence rizikových situací v rodině a ve společnosti. Ředitelka 

odboru rodinné politiky a ochrany práv dětí MPSV Martina Štěpánková Štýbrová ocenila 

práci center a spolupráci se Sítí pro rodinu. Vliv center na formování budoucích postojů dětí 

podtrhla Sára Herrmannová, která vyrůstala v prvním centru. Sandy Schilen z Huairou 

commission  se zaměřila na přínos Sítě pro rodinu na mezinárodním poli.  

Díky podpoře z  programu Erasmus + poskytl sympozion prostor mezinárodnímu síťování 

napříč Evropou – zastoupeny byly Bosna-Hercegovina, Itálie, Francie, Maďarsko, Německo, 

Slovensko, Slovinsko, Srbsko.  

Na závěr došlo na symbolické předání Sítě pro rodinu nové generaci.  

 

MEDIÁLNÍ ODEZVA FESTIVALU RODINY  

Zatím se podařilo Festival rodiny „prodat“ v České televizi:  

14. 5. ve Studiu 6:  

https://www.ceskatelevize.cz/porady/10441287766-studio-6-vikend/222411010120514/    

https://www.festivalrodiny.cz/zahradni-slavnost-na-kampe/
http://carykluk.cz/
mpsv.cz
https://www.praha1.cz/
https://www.vlmedia.cz/
https://thinkcreative.cz/
https://www.lidl.cz/
ceskatelevize.cz
https://www.mppraha.cz/
https://www.mppraha.cz/
https://cckpraha1.cz/
https://www.skautskyinstitut.cz/skautsky-institut-v-rybarne
https://www.vatanai.cz/
https://www.tvorime-piskem.cz/
https://www.festivalrodiny.cz/mezinarodni-sympozion/
https://cs.wikipedia.org/wiki/Alena_Wagnerov%C3%A1
https://lenkasulova.com/
https://huairou.org/governing-council/
https://huairou.org/governing-council/
https://www.naerasmusplus.cz/
https://www.ceskatelevize.cz/porady/10441287766-studio-6-vikend/222411010120514/


Ve večerních Událostech 15. 5. najdete kratičkou zprávu z Kampy (začíná na 39:22): 

https://www.ceskatelevize.cz/porady/1097181328-udalosti/222411000100515/    

A také ve Svátečním slovu 15. 5. se zmiňuje založení nové tradice Festivalu rodiny: 

https://www.ceskatelevize.cz/porady/880349-svatecni-slovo/ 

Zdá se, že je našlápnuto získat pro Festival rodiny mediální partnerství České televize! 

I proto je dobré, aby počet letošních programů naznačil stabilní ukotvení Festivalu rodiny.  

Díky všem, kdo jste přiložili a ještě přiložíte ruku k dílu! 

 

VZDĚLÁVÁNÍ  

 

TANEČKY A HRY S PÍSNIČKOU  

Přijďte se společně naučit, co se osvědčilo a inspirujte svým oblíbeným tanečkem či hrou 

ostatní účastníky/ice kurzu. 

Jedná se o praktický workshop a inspiromat pro pedagogy, chůvy a lektorky cvičení s dětmi. 

Samozřejmostí je tištěný materiál s texty a možnost nahrát si melodie dle potřeby. 

Místo konání: BRNO – prezenční workshop (Školka Pastelka, Poláčkova ul. 13, Brno – 

Líšeň) 

Termín: 27. 5. 2022 v čase 17:00 – 19:30 hod. 

lektorka Mgr. Lenka Nováková 

Více informací k akci zde. 

Přihlásit se můžete do 24. 5. 2022 ZDE. 

 

PRVNÍ POMOC - DĚTI 

Kurz první pomoci u dětí je zaměřen na všeobecné postupy a to nejen na samotnou 

resuscitaci, ale především na celkové zvládnutí situace a procvičení život zachraňujících 

dovedností. Na kurzu se naučíte to, co by měl umět každý – co dělat, když jde někomu 

o život. 

Kurz je vhodný i pro praktickou přípravu na zkoušku profesní kvalifikace Chůva pro děti 

v dětské skupině a Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky. 

Místo konání: PRAHA – prezenční seminář 

Termín: 3. 6 2022 v čase 9:00 – 15:00 hod. 

lektorka Mgr. Pavla Medková 

Více informací k akci zde. 

Přihlásit se můžete do 31. 5. 2022 ZDE. 

 

KURZ „PŘÍPRAVA KE ZKOUŠCE PROFESNÍ KVALIFIKACE CHŮVA“ 

Kurz, který cíleně připravuje ke zkoušce profesní kvalifikace, je sestaven ze tří celodenních 

seminářů, jejichž obsah vychází z kvalifikačního standardu. Semináře vám nejen pomohou 

https://www.ceskatelevize.cz/porady/1097181328-udalosti/222411000100515/
https://www.ceskatelevize.cz/porady/880349-svatecni-slovo/
http://sitprorodinu.cz/assets/media/files/Vzd%C4%9Bl%C3%A1v%C3%A1n%C3%AD/220527_Pozvanka_Tane%C4%8Dky%20a%20hry%20s%20p%C3%ADsni%C4%8Dkou_BRNO.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfsXqEYN2keI0ojGb3Esuos_HuQQ9-fmYG-1Cx7Zbn_GgIfbQ/viewform
https://sitprorodinu.cz/assets/media/files/Vzd%C4%9Bl%C3%A1v%C3%A1n%C3%AD/Ch%C5%AFva%20v%20DS/220603_Pozvanka_1.pomoc_Praha.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScH73WsYcdBhaV8XD_IxImIVlQgFRI86pnOw9hadW63Fljt5w/viewform


s teoretickou přípravou ke zkoušce, ale také vám pomohou získat sebejistotu pro získání 

kvalifikace k výkonu vaší vysněné práce. 

ČERVEN 2022 

Termíny jednotlivých seminářů: 2. 6., 3. 6. a 9. 6. 2022 vždy v čase 9:00 – 15:00 

hod, navazující zkouška profesní kvalifikace je pak vypsána na termíny 17. 6. 2022 nebo 24. 

6. 2022, případně další dle domluvy. 

Lektorky: Mgr. Pavla Medková, Mgr. Jana Šrytrová, Mgr. Irena Přibylová 

Více informací ke kurzu zde.  

Přihlásit se můžete do 27. 5. 2022 ZDE. 

ZKOUŠKA PROFESNÍ KVALIFIKACE CHŮVA PRO DĚTI V DĚTSKÉ SKUPINĚ 

(kód: 69-073-M) 

Zkouška dle zákona 179/2006 Sb. vám umožní získat odbornou způsobilost pro práci 

v dětské skupině, splnit požadavek na zdravotnického pracovníka v týmu pečujících 

osob dětské skupiny a založit vlastní dětskou skupinu. 

DOPLŇKOVÁ ZKOUŠKA PROFESNÍ KVALIFIKACE CHŮVA PRO DĚTI V DĚTSKÉ 

SKUPINĚ (kód 69-073-M)  

Zkouška určená uchazečům, kteří již získali kvalifikaci Chůva pro děti do zahájení povinné 

školní docházky (kód 69-017-M) a mohou tak absolvovat zkoušku pouze z vybraných 

(doplňujících) odborných kompetencí. 

AKTUÁLNĚ VYPSANÉ TERMÍNY ZKOUŠEK JSOU: 27. 5., 10. 6., 17. 6., 24. 6. 

 

ZKOUŠKA PROFESNÍ KVALIFIKACE CHŮVA PRO DĚTI DO ZAHÁJENÍ 

POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY (KÓD 69-017-M) 

Zkouška dle zákona 179/2006 Sb. vás opravňuje k získání vázané živnosti „Péče o dítě do 

3 let věku v denním režimu“. Dále je kvalifikací pro práci v dětských skupinách, v mateřských 

školách (chůva pro dvouleté děti v MŠ) či v mateřských centrech.  

AKTUÁLNĚ VYPSANÉ TERMÍNY ZKOUŠEK JSOU: 27. 5., 10. 6., 17. 6. 

 

CELOREPUBLIKOVÁ INTERVIZNÍ SETKÁNÍ PRO MATEŘSKÁ CENTRA  

Těmito setkáními pro vás chceme vytvořit prostor pro sdílení radostí, starostí, výzev, 

inspirací či potřeb napříč republikou.  

Také bychom jako střešní organizace s vámi rádi diskutovali o vašich specifických 

problémech, abychom mohli do budoucna lépe reagovat na vaše potřeby. 

Pokud se chcete seznámit a sdílet informace a inspiraci s obdobně fungujícími centry, 

přijměte pozvání na toto setkání. 

 

INSPIRACE, VÝZVY A POTŘEBY MATEŘSKÝCH CENTER, KTERÁ FUNGUJÍ 

PŘEVÁŽNÉ DOBROVOLNICKÝM ZPŮSOBEM 

Místo konání: ONLINE 

Termín: 31. 5. 2022 v čase 9:00 – 11:00 hod. 

http://sitprorodinu.cz/assets/media/files/Vzd%C4%9Bl%C3%A1v%C3%A1n%C3%AD/kurzy%20PK/202206_Pozv%C3%A1nka_kurz_p%C5%99%C3%ADprava_k_ZPK%20ch%C5%AFva.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfAh06cSUSdo0avTMs8iK5HIPlAOI4KHfAD8ZOXGIeOKTw5Ow/viewform


Více informací k akci zde.  

Přihlásit se můžete do 30. 5. 2022 ZDE. 

 

INSPIRACE, VÝZVY A POTŘEBY MATEŘSKÝCH CENTER, KTERÁ FUNGUJÍ 

PŘEVÁŽNÉ PROFESIONÁLNÍM ZPŮSOBEM  

Místo konání: ONLINE 

Termín: 7. 6 2022 v čase 9:00 – 11:00 hod. 

Více informací k akci zde. 

Přihlásit se můžete do 6. 6. 2022 ZDE. 

 

INTERVIZNÍ SETKÁNÍ SE SEMINÁŘEM NA TÉMA NÁRODNÍ DOTAČNÍ TITUL 

RODINA MPSV PRO NOVÁČKY I POKROČILÉ 

Místo konání: ONLINE 

Termín: 16. 6 2022 v čase 13:00 – 15:00 hod. 

Více informací k akci zde. 

Přihlásit se můžete do 14. 6. 2022 ZDE. 

 

PROFI – AKADEMIE PRO MATEŘSKÁ CENTRA 

Jste mateřské centrum, které je otevřené změnám? Chcete se ještě víc 

profesionalizovat, ale chybí vám finanční i časové možnosti pro systematickou 

změnu? Ocenili byste pomoc na míru ušitou vašim potřebám, kdy vás profesionálové 

individuálně provedou procesem řízení lidí, PR, efektivním fundraisingem, principy on-

line komunikace a dalšími oblastmi? Pak zpozorněte a čtěte dále! 

Síť pro rodinu vám nabízí možnost, jak změnu, která bude mít skutečný dopad na vaši 

činnost, realizovat. „Profi – Akademie pro mateřská centra“ je projekt napsaný přímo pro 

mateřská centra. Jeho cílem je formou mentoringů, konzultací, tematických workshopů, 

seminářů a stáží podpořit vaši udržitelnost a posílit vaše interní procesy směrem k větší 

profesionalitě. 

Dostanete možnost soustředit se na vlastní rozvoj. Na základě individuální analýzy potřeb si 

sami určíte, na které oblasti se chcete nebo potřebujete – v rámci dalšího rozvoje organizace 

– soustředit. Tím vznikne váš individuální plán. K uskutečnění plánovaných změn budete mít 

k dispozici mix nástrojů: od individuálního mentoringu a konzultací s odborníky na danou 

oblast až po workshopy, semináře a stáže, díky kterým budete mít možnost meziregionálně 

sdílet inspirativní dobrou praxi.  

Do projektu se může zapojit pouze 24 členských mateřských center Sítě pro rodinu, a to 

ve dvou vlnách.  

Jestli vás projekt zaujal, sledujte svou e-mailovou schránku. Ještě tento týden 

obdržíte zprávu  s podrobnějšími informacemi a odkazem na přihlášení do projektu. 

 

 

 

https://sitprorodinu.cz/assets/media/files/Vzd%C4%9Bl%C3%A1v%C3%A1n%C3%AD/220531_MPSV_Pozvanka_SEMC_CR_dobrovolnicka_online.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfZKzEn79Pt9qcc0tMDw914blddnB5ErPWESMAhSIZS7aGmXw/viewform
https://sitprorodinu.cz/assets/media/files/Vzd%C4%9Bl%C3%A1v%C3%A1n%C3%AD/220607_MPSV_Pozvanka_SEMC_CR_profi_online.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe4vKrqEVviVmhsAC8soDdP_54itGnnIsb7ox_C5nDNYWmaVg/viewform
https://sitprorodinu.cz/assets/media/files/Vzd%C4%9Bl%C3%A1v%C3%A1n%C3%AD/2022_MPSV_Pozvanka_Intervize+SEM_NDT%20Rodina.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd9DCm6kR1djoZzi9mF4avmnBRFx8H4NeyHzJ_p3SzpjuCoEA/viewform


SLOVA ZÁVĚREM – PRO POTĚCHU I K PŘEMÝŠLENÍ 

Pel mel naposled: 

Zítra budu tím, co vybuduji dnes. Dnes jsem tím, co jsem vybudoval včera. 

James Joyce 

Že nedostanete vždy, co chcete, je někdy obrovské štěstí. 

Dalajláma 

Aby člověk mohl žít čestně, musí se rvát, být se, mýlit se, prohrávat a věčně zápasit. 

Lev Nikolajevič Tolstoj 


