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Milí přátelé v mateřských centrech, 

 

už se to nedá nevidět – Advent stojí za dveřmi. Jak jsme na tom? Máme uklizeno nebo teprve 

budeme uklízet? 

 

V roce 2003 jsem v rozhlasovém pořadu „Jak to vidí“ hovořila na konci listopadu o tom, jak náš 

táta vždy zdůrazňoval, abychom především měli uklizeno – slovy Jana Amose Komenského – 

v komůrce srdce svého. A vzápětí se kamnářům nedopatřením podařilo zaplavit celý náš byt 

sazemi. Vše bylo pokryto půlcentimetrovou vrstvou sazí, 14 dnů jsme neměli ani možnost bydlet 

doma. Naštěstí kamarádka z mateřského centra část naší rodiny ubytovala. Další děti bydlely u 

spolužáků.  Úklid nebral konce, nakonec na Štědrý den o půl čtvrté ráno jsme si šťastně řekli, že 

je čisto tak, abychom mohli Vánoce přece jen slavit doma. 

 

Mějte v adventním čase především dostatek času na uklízení „komůrek vašich srdcí“! 

Rut 

    

  

 

Víte, že... 
 

sympozionu „Kam došla česká rodina“ (22. listopadu 2018) se zúčastnilo 70 osobností 

z řad mateřských center, odborníků, politických představitelů a firem (a k tomu 2 děti)?  

 

Prožili jsme společně šest hodin nabitých množstvím inspirativních informací a časem pro 

sdílení. Není snadné přiblížit atmosféru dne. Časem zavěsíme prezentace, díky kterým budete 

moci čerpat sdělená data a fakta.   



 

 

 

 

  

 

Zeptali jsme se, 
 

 

jak to je s povinností evidence skutečných majitelů společností? 

Z Ministerstva spravedlnosti ČR došla odpověď na dotaz povinnosti NNO zapsat se do evidence 

skutečných majitelů (§ 118b odst. 1 zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických 

a fyzických osob a o evidenci svěřenských fondů). Z odpovědi, kterou přikládáme, vyplývá, že 

sice povinnost se týká všech právnických osob zapsaných ve veřejném rejstříku, ale!: 

teprve v příštím roce budou připravovány změny v právní úpravě evidence skutečných majitelů, 

tedy v tuto chvíli je zbytečné pro běžné spolky zapisování jejich skutečného majitele.  

 

Mezitím ještě zveřejnili na webových stránkách justice novou upřesňující informaci: „Právnické 

osoby zapsané do obchodního rejstříku mají zapsat svého skutečného majitele do 1. ledna 

2019; ostatní právnické osoby zapsané do dalších veřejných rejstříků (včetně svěřenských 

fondů zapsaných do evidence svěřenských fondů) pak musí svého skutečného majitele zapsat 

do 1. ledna 2021.“ 

  

 

Kampaň 2018 

 

https://sitprorodinu.cz/assets/media/files/S%C3%AD%C5%A5oviny/S%C3%AD%C5%A5oviny%202018/s%C3%AD%C5%A5oviny%2033%202018/POVINNOST%20EVIDENCE%20SKUTECNYCH%20MAJITELU.pdf
https://issm.justice.cz/


 

NAŠE RODINNÉ STŘÍBRO 

 

Vskutku pohádkové čtení pro nás v rámci naší kampaně připravila Kateřina Hadačová z RC 

Pampeliška v Březnici. Za příspěvek mockrát děkujeme. 

 

  

 

Uloveno v Síti 
 

 

SEZNAMTE SE S NOVÝM ČLENEM SÍTĚ PRO RODINU: MC STŘÍBRO 

 

Přestože se k nám Rodinné centrum Stříbro z plzeňského kraje připojilo již o prázdninách, ještě 

jsme neměli možnost vás pořádně seznámit. Tak pojďme dnes na to  

 

Odjinud 

 

METODA HODNOTOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ CYRIL MOONEY  

Škola Cyril Mooney nabízí kurzy metody hodnotového vzdělávání Cyril Moone. Metoda staví na 

spolupráci pedagogů, dětí i rodičů a můžete ji též využít v mateřských centrech. Více informací 

přináší letáček a webové stránky: www.skolacyril.org 

 

 

 

 

NABÍDKA SEMINÁŘŮ PRO VAŠE MATEŘSKÉ CENTRUM 

V rámci projektu „Škola pro mě“ vám nabízíme uspořádání seminářů přímo ve vašem 

mateřském centru. 

 

Semináře a přednášky se týkají výchovy a vzdělávání, rodičovství a partnerství, 

rodinných vzorců a komunikačních bariér ve vztazích, ženských témat i cykličnosti žen a 

dívek. 

 

„Myslím, že jsou to témata, která řeší mnoho rodičů a jako dlouholetá členka Sítě pro rodinu (RC 

Putti, ukončuje po 10 letech svou činnost) bych ráda nabídla centrům touto cestou své 

zkušenosti.  

Tyto přednášky a kurzy některé organizace financují samy nebo z dotačního programu “Rodina” 

MPSV,“ říká Veronika Vieweghová, organizátorka seminářů. 

  

Více informací naleznete na www.skolaprome.eu a www.veronikavieweghova.cz, případně 

vám vše důležité zodpoví přímo Veronika Vieweghová (775 298 664). 

https://sitprorodinu.cz/assets/media/files/kampan%C4%9B/2018/Rodinn%C3%A9%20st%C5%99%C3%ADbro%20Kate%C5%99ina%20Hada%C4%8Dov%C3%A1.pdf
http://www.skolacyril.org/
https://sitprorodinu.cz/assets/media/files/S%C3%AD%C5%A5oviny/S%C3%AD%C5%A5oviny%202018/s%C3%AD%C5%A5oviny%2033%202018/Seznam%20pr%CC%8Cedna%CC%81s%CC%8Cek.pdf
https://sitprorodinu.cz/assets/media/files/S%C3%AD%C5%A5oviny/S%C3%AD%C5%A5oviny%202018/s%C3%AD%C5%A5oviny%2033%202018/Seznam%20pr%CC%8Cedna%CC%81s%CC%8Cek.pdf
https://sitprorodinu.cz/assets/media/files/S%C3%AD%C5%A5oviny/S%C3%AD%C5%A5oviny%202018/s%C3%AD%C5%A5oviny%2033%202018/Seznam%20pr%CC%8Cedna%CC%81s%CC%8Cek.pdf
http://www.skolaprome.eu/
http://www.veronikavieweghova.cz/


 

A na fotografie ze zářijového kurzu v MC Impakt se můžete podívat na FB 

------------------------------------ 

SLOVA ZÁVĚREM – PRO POTĚCHU I K PŘEMÝŠLENÍ 

 

Advent – čas očekávání 

 

Všechno začíná touhou. 

Nelly Sachsová 

 

Život je čekání na to, kdy se sny změní ve skutečnost. 

Victor Hugo 

 

Jak má člověk vědět, co očekává od budoucnosti, když ani neví to, co chce od přítomnosti. 

François de La Rochefoucauld 

 

Být statečný je milovat někoho bezpodmínečně, bez očekávání čehokoli nazpět. Jen dávat. To 

vyžaduje odvahu, protože nechceme padnout na obličej nebo zůstat otevřeni ranám osudu. 

Madonna 

 

Když vám život nabízí sen naprosto za hranicemi vašich největších očekávání, není rozumné truchlit, 

když nadejde jeho konec. 

Stephenie Meyer 

https://www.facebook.com/impakt.dub/

