
 

SÍŤOVINY 
22/2018  

 

  

Milí přátelé v mateřských centrech, 

 

posílám letmé letní pozdravení ze Sítě pro rodinu v naději, že se k vám dostane. Občas 

slýchávám, že některým z vás letní měsíce uvolní ruce a konečně můžete v klidu číst Síťoviny. 

 

Tentokrát vás prosím zejména o podporu nominovaných žen do soutěže Žena regionu. Bylo by 

skvělé, kdyby se v různých krajích objevily na předních místech právě ženy z center, proto 

podpořte „vaši“ ženu a zapojte do hlasování i co nejvíce dalších lidí (nejen z centra). 

Vás, kteří jste v kraji, ve kterém nebyla Sítí nominovaná osobnost, prosím dejte hlas jedné 

z níže uvedených. Zkusme tak demonstrovat svoji sounáležitost. Děkujeme! 

 

Mějte dobrou volbu! 

Rut    

  

 

Víte, že... 
 

 

můžete podpořit svým hlasem v soutěži Žena regionu, některou ženu z řad mateřských 

center? 

Rozhodli jsme se každým rokem jmenovat skvělé ženy z MC do soutěže Žena regionu. 

Krom toho, že všechny aktivní ženy v mateřských centrech patří mezi výjimečné 

osobnosti, může účast v soutěži pomoci zviditelnění činnosti center. 

Letos jsme zkušebně poslali nominaci do šesti regionů, příští rok bychom zkusili do všech. 

Jmenovat lze sice do každého regionu, ale hlasovat je možné jen z jedné adresy (do 31. 8. 

2018). Proto doufáme, že hlasování rozšíříte mezi svými přáteli, aby všechny jmenované získaly 

co nejvíce hlasů. Uvádíme je v abecedním pořadí. 

Marcela Bradová – MC Klubíčko, Kroměříž 

Daria Čapková – krajská koordinátorka Sítě pro rodinu v Kraji Vysočina 

Dana Hubálková – Cesta pro rodinu, Žamberk   

Kateřina Kulhánková Čejková – Impakt, Dub u Prachatic 

Jitka Svobodová – RC MaTáta, Brno 

Hana Vodrážková – Radka, Kadaň 

  

http://www.zenaregionu.cz/zena/886/marcela-bradova
http://www.zenaregionu.cz/zena/891/daria-capkova
http://www.zenaregionu.cz/zena/889/dana-hubalkova
http://www.zenaregionu.cz/zena/888/katerina-kulhankova-cejkova
http://www.zenaregionu.cz/zena/887/jitka-svobodova
http://www.zenaregionu.cz/zena/890/hana-vodrazkova
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NAŠE RODINNÉ STŘÍBRO – BUCHTY 

 

O tom, že nejsou buchty jako buchty, se můžete přesvědčit v novém příspěvku do naší sbírky 

rodinného stříbra. Poslala nám ho obětavá a milující babička 4 vnoučat Jaroslava Marková z 

RK Motýlek, Hodkovice nad Mohelkou. Za příspěvek jí děkujeme. A kdo další se podělí se svým 

rodinným stříbrem? 

  

 

Vzdělávání 
 

KURZ „PŘÍPRAVA KE ZKOUŠCE PROFESNÍ KVALIFIKACE CHŮVA PRO DĚTI DO 

ZAHÁJENÍ POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY“ – SRPEN 2018, PRAHA 

Nově přípravný kurz ke zkoušce profesní kvalifikace Chůva pro děti do zahájení povinné školní 

docházky otevřeme v srpnu. 

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

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

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

kvalifikace k výkonu vaší vysněné práce. 

Podrobnější informace naleznete v pozvánce. 

Přihlášky na kurz přijímáme do 25. 7. 2018 nebo do naplnění kapacity pomocí on-line 

formuláře přihlášky (k dispozici ZDE). Do 3 dnů od vašeho přihlášení do kurzu budete 

kontaktováni s dalšími informacemi. 

Pro domluvení termínu zkoušky a v případě potřeby dalších informací pište 

na: irena.pribylova@sitprorodinu.cz. 

  

SRPNOVÉ TERMÍNY ZKOUŠEK PROFESNÍ KVALIFIKACE CHŮVA 

Dovolujeme si vás upozornit na nejnověji vypsané prázdninové zkouškové termíny: 3. 8., 17. 8., 

18. 8. a 25. 8. 2018. 

Pro více informací nebo přihlášení pište na: irena.pribylova@sitprorodinu.cz. 

  

V ZÁŘÍ SE SEJDEME POD JABLONÍ – SEMINÁŘ 8. 9., BRNO  

Přijměte pozvání na další z řady inspirativních seminářů, tentokrát zaměřený na cvičení rodičů 

s dětmi. 

Pod vedením lektorky Mgr. Lenky Novákové získáte inspiraci k tomu, jak uchopit tvorbu hodiny, 

sestavit hodinu a využít různorodých pomůcek při cvičení s dětmi. 

Tento seminář z důvodu velkého zájmu po roce opakujeme, je vhodný pro lektory/ky cvičení 

s dětmi i pro rodiče. 

Podrobnější informace naleznete v pozvánce. 

Přihlášky na seminář přijímáme do 3. 9. 2018 nebo do naplnění kapacity pomocí on-line 

https://sitprorodinu.cz/assets/media/files/kampan%C4%9B/2018/Jaroslava%20Markov%C3%A1_Rodinn%C3%A9%20st%C5%99%C3%ADbro%20Buchty.pdf
https://sitprorodinu.cz/assets/media/files/kampan%C4%9B/2018/Jaroslava%20Markov%C3%A1_Rodinn%C3%A9%20st%C5%99%C3%ADbro%20Buchty.pdf
https://sitprorodinu.cz/assets/media/files/Vzd%C4%9Bl%C3%A1v%C3%A1n%C3%AD/kurzy%20PK/201808_Pozv%C3%A1nka_kurz_p%C5%99%C3%ADprava_k_ZPK.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf07tnbEPJ6K3LLacXChn6xCIehE9zsqRNwloKWAx0qfNz5Aw/viewform
mailto:irena.pribylova@sitprorodinu.cz
mailto:irena.pribylova@sitprorodinu.cz
https://sitprorodinu.cz/assets/media/files/Vzd%C4%9Bl%C3%A1v%C3%A1n%C3%AD/kurzy%20PK/20180908_Pozvanka_pohyb_Brno.pdf


 

formuláře přihlášky (k dispozici ZDE). 

 

Prosazování společných zájmů 

 

 

DALŠÍ STŘÍDÁNÍ NA MINISTERSKÉM POSTU MPSV 

 

Sotva se nám podařilo navázat spojení s novým ministrem Petrem Krčálem, rýsuje se další 

výměna. Stane-li se ministryní avizovaná Jana Maláčová, máme naději, že se nám podaří 

pokračovat ve spolupráci, kterou s ní vedeme na postu ředitelky odboru rodinné politiky a 

politiky stárnutí.   

 

SLOVA ZÁVĚREM – PRO POTĚCHU I K PŘEMÝŠLENÍ 

Mezi tím, co chceme a co musíme, se utváří celý náš život. 

 

Představte si to ticho, kdyby lidé říkali jen to, co vědí. 

 

Bože, jak jednoduchý recept na šťastný život - to, co děláme, dělat z lásky k věci. 

  

3x Karel Čapek 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfFdtNffeAErNK9WoWP5pxylr1u688KxvrtDxeEzhEgqMCcdw/viewform

