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Milí přátelé v mateřských centrech, 

 

letošní podzim nabízí mnoho zajímavých příležitostí k setkání. Některá už máme za sebou – 

například kulatý stůl a konferenci v Olomouci, ta se olomouckému magistrátu opravdu vydařila. 

Síť pro rodinu to obzvlášť těší, neb konference se děla díky ocenění Obec přátelská rodině, na 

jejímž vzniku máme zásadní podíl. Chcete-li nasát trochu konferenční atmosféry, 

můžete nahlédnout do prezentací.  

 

Těším se na každou příležitost, kdy můžeme sdílet naše radosti i strasti.  

 

Kéž babí léto ještě dlouho prozařuje všední dny! 

  

Rut 

  

 

 

 

Víte, že...  

 

 

 

bychom rádi získali přehled o výsledcích kandidátek z řad MC v komunálních volbách 

2018?  

 

Naším cílem je prezentovat, jak se centra zapojují do komunální politiky, a zároveň chceme 

usilovat o získání případné podpory na posilování vaší osobní kapacity pro výkon funkce.  

 

Prosíme vás proto o vyplnění online dotazníku, a to nejpozději do neděle 14. 10. 2018.  

 

 

 

Ptáte se  
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zda Síť pro rodinu podpořila kampaň Jsme fér.  

Na výzvu, ve které jsme se ptali na váš názor, se ozvalo několik center s nesouhlasným 

stanoviskem, a tak jsme se rozhodli kampaň nepodpořit.  

Osobně a sama za sebe jsem se zúčastnila veřejného slyšení v Poslanecké sněmovně PČR. 

Zaskočilo mne, jaká panuje i mezi vzdělanými lidmi neznalost, mnozí se totiž domnívají, 

homosexualita je nemoc, která se dá vyléčit, popřípadě naučené chování, ba přímo zvrhlost, 

která nás ohrožuje.  

Znám poměrně dost rodičů, kteří se velmi těžce vyrovnávali s tím, že jejich děti jsou 

homosexuální.  A také vím, jak těžké je pro člověka přijmout svoji homosexuální identitu.   

Na slyšení jsem se dotázala, jak a čím může jednopohlavní manželství ohrozit manželství 

heterosexuální.  Zdůraznila jsem, že v Síti nemáme jednotný názor, proto mluvím jen za sebe. 

Přesto jsem byla citovaná v článku na Novinky.cz jako zakladatelka hnutí MC.  

Budu vždy podporovat tradiční rodinu, ale vím, že je důležité naučit se respektovat jiné rodinné 

modely. A pevně věřím, že i přes odlišné názory můžeme v Síti spolupracovat. 

Rut Kolínská 

 

 

 

Legislativa  

 

 

 

PŘIPOMÍNKOVÉ ŘÍZENÍ  

Síť pro rodinu, z.s. byla zařazena mezi připomínková místa vlády ČRa dostáváme 

k připomínkám zákony, které se týkají oblastí spojených s rodinou.  

Nyní se jedná o návrh zákona, kterým se mění zákon č. 247/2014 Sb., o poskytování 

služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších 

předpisů, a zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve 

znění pozdějších předpisů. 

Vzhledem k dodržování diskrétnosti, neposíláme znění plošně, ale pokud vedete dětskou 

skupinu a měli byste zájem se vyjádřit, pak neváhejte a napište nám, abychom vám poslali 

znění návrhu. Rádi vaše názory zapracujeme. Vaše vyjádření potřebujeme do pátku 26. 10. 

2018. 

  

 

 

 

Public Relations  
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GENDERMAN ROKU 

 

Znáte muže, který se nějakým způsobem veřejně zasazuje o rovnost žen a mužů? 

Například lokálního zastupitele, který u vás aktivně řeší navýšení míst ve školkách nebo 

rozvoj dětských hřišť? Či novináře, který se ve svých textech kriticky vyjadřuje 

k nadužívání moci muži v české politice? Či umělce, který se veřejně hlásí k aktivnímu 

rodičovství? Nebo učitele, který se snaží aplikovat rovný přístup k dětem v praxi? Nebo 

nějakého skvělého tátu, který prosazuje svým chováním rovné příležitosti žen mužů? 

 

Pak ho můžete nominovat do druhého ročníku soutěže Genderman roku. Cílem 

soutěže  Otevřené společnosti o.p.s. je zviditelnit a propojovat muže, kteří veřejně odmítají 

sexismus a sami přemýšlí, co by muži mohli/měli/musí učinit, aby ženy a muži v ČR měli 

stejnou startovní čáru. 

 

Mateřská centra tak mají jedinečnou příležitost prezentovat svoji činnost a nominací 

poděkovat mužům, kteří centrum podporují.   

 

Svoji mužskou osobnost nominujte prostřednictvím webového formuláře 

na https://www.genderman.cz,kde naleznete též pravidla soutěže. Uzávěrka nominací je 31. 

10. 2018.  

 

Inspiraci můžete najít  tiskové zprávě z loňskaa více o projektu Genderman. 

 

 

 

Uloveno v Síti  

 

 

 

RENDEZ-VOUS S MARCELOU BRADOVOU 

 

Doporučujeme rozhlasový rozhovor s Marcelou Bradovou, vítězkou 9. ročníku ocenění 

Žena regionu ve Zlínském kraji, zakladatelkou a ředitelkou Mateřského centra Klubíčko 

v Kroměříži. Marcele vřele děkujeme za skvělou prezentaci činnosti center! 

  

 

 

 

Odjinud  

 

 

CENY VIA BONA 

Nadace Viapřijímá nominace do 22. ročníku ceny Via bona. Ústředním motivem Ceny Via 

Bona 2019 jsou DOBRÁ SOUSEDSTVÍ.Nadace Viahledá jednotlivce, skupiny, podnikatele a 

menší firmy, kterým záleží na tom, jak se žije v jejich okolí a něco pro to dělají. 
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Vyhlášené kategorie: 

SRDCAŘ= jednotlivci i kolektivy, které něčemu hezkému věnují svůj čas, energii a/nebo 

peníze, MLADÝ SRDCAŘ= srdcaři do 26 let, DOBRÁ FIRMA= živnostníci, malé a střední 

firmy, které konají dobro ve svém okolí, ZÁVĚŤ POMÁHÁ = dobročinný dar ze závěti (formou 

budoucího příslibu, nebo in memoriam), DÁRCOVSKÁ VÝZVA= ambasadoři výzev, kteří tímto 

způsobem do pomoci vtahují i další.  

Podrobnější informace o Ceně, aktuálním ročníku i jednotlivých kategoriích najdete na 

stránce Nadace Via.  Nominace přijímají do 16. prosince 2018. 

 

 

  

  

 

 

3x o předsudcích 

 

Kdo zničil byť jeden předsudek, je dobrodincem lidstva. 

Nicolas Chamfort 

 

Cestování zabíjí předsudky, bigotnost a úzkoprsost. 

Mark Twain 

 

Předsudky se překonávají hůř než rozumové důvody. 

Miroslav Horní 
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