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Milí přátelé v mateřských centrech,  
 
víte, kde vznikla tradice adventních věnců? S textem, na který odkazuji, se váže historka 
o zlobivém chlapci, kterého dali za trest do temnice, kam mu děti začaly nosit svíčky. Den po dni 
pak přibývalo světla. A to pak prý byla motivace pro Johanna Hinricha Wicherna k vytvoření 
prvního adventního věnce.  Symbolika přibývajícího světla odráží škálu paralel – světlo vyhání 
temnotu, ozařuje a otevírá lidská srdce, láska zdolává zlobu a nenávist, dobro poráží zlo a mohli 
bychom vyjmenovávat souvislosti působení světla na náš život. Podobně jako zaznívá z citátů 
v závěru. 
 
Kéž se i nám daří šířit poselství světla!  

Rut 
    

  

 

Víte, že... 
 

Síť pro rodinu oslovil Spolek přátel Petrské čtvrti s milou nabídkou? A sice věnovat 
nám výtěžek z adventního koncertu, který tradičně pořádají.  
 
Pokaždé si totiž vybírají jednu z neziskovek, které v Petrské čtvrti působí. Výtěžek, který bývá 
kolem tisíce korun, použijeme na vzdělávací nabídku pro vedení center, aby jejich práce 
přinášela co největší užitek rodinám po celé republice. 
 
Koncert se odehraje v pátek 7. 12. 2018 v kostele sv. Petra Na Poříčí, Biskupská 13, Praha 
1, budete-li náhodou nablízku, zastavte se, rádi vás uvidíme. 



 
 



 

  

 

Ptáte se 
 

 

jaká bude v roce 2019 vzdělávací nabídka Sítě pro rodinu?  
 
Během prvních dvou měsíců proběhnou určitě 2 tradiční semináře, a to Účetnictví a účetní 
závěrka v NNO a Psaní výroční zprávy nemusí být nutné zlo. Dále plánujeme kreativní 
workshop tvorba papírových klobouků, což se váže k Zahradním slavnostem v rámci 
Festivalu rodiny (viz dále).  
Další nabídku budeme upravovat na základě projektových možností, a především podle vaší 
potřeby. Prosíme proto, pište náměty na vzdělávací aktivity Ireně 
Přibylové: irena.pribylova@sitprorodinu.cz.   

  

 

Kampaň 2019 
 

 

FESTIVAL RODINY A ZAHRADNÍ SLAVNOSTI 
 
Připomínáme, že na rok 2019 plánujeme celorepublikově viditelný Festival rodiny. V 
průběhupěti týdnůod 11. 5. do 17. 6. (tedy v období, kdy se slaví Den matek, Mezinárodní den 
rodiny, Den dětí či Den otců) chceme nejen oslavit rodinu, ale také upozornit na programy, které 
centra připravují pro jednotlivé členy rodiny nebo naopak společně pro členy rodiny všech 
generací.  
 
Pojícím programem budou Zahradní slavnosti, které mohou mít různorodou podobu. Jedna 
z nich proběhne v Praze na Žofíně v sobotu 18. 5. 2019. Připravujeme manuál pro vaše potřeby 
a také workshop tvorby kreativních klobouků, které neodmyslitelně k zahradní slavnosti patří, 
navíc jeho tvorba nabízí spolupráci pro celou rodinu.  
 
  

 

Kampaň 2018 
 



 

NAŠE RODINNÉ STŘÍBRO 
 
Říkáte si někdy, že máte doma moc hrnečků? Podívejte se na povídání o "rodinném stříbře", 
které nám poslala Eva Velíšková ze Lnářů v jižních Čechách. Je to až neuvěřitelné. 
 
  

 

Odjinud 
 

STAVÍME VÁM SEN 
 
Členské centrum Sítě pro rodinu MC KidzTown v Kolíně se zapojilo do vskutku zajímavé 
soutěže. Přihlásili do ní svůj projekt na přestavbu mateřského centra. Projekt, který získá 
největší počet hlasů, pak bude realizován. A to nejlepší: realizaci budou provádět studenti 
z tamních středních stavebních škol, konkrétně Jonáš a jeho parta! Díky této soutěži tak vítěz 
získá realizaci a kluci pořádnou praxi. 
Kidztown ale potřebuje naši pomoc. Hlasujte pro projekt číslo 1! Každý může udělit až 3 hlasy 
jednomu projektu. Věnujete 20 vteřin svého času a pomozme jim, aby se realizoval právě jejich 
projekt. 
 
Odkaz zde: https://www.lepsimisto.cz/stavime-vam-sen/#hlasovat 
 
Děkujeme za podporu! 
  

SLOVA ZÁVĚREM – PRO POTĚCHU I K PŘEMÝŠLENÍ 
 
Advent – čas přibývajícího světla 
 
Nemáš-li sílu, abys hořel a šířil světlo, aspoň je nezastiňuj. 
Lev Nikolajevič Tolstoj  
 
Abys osvětloval světlem jiné, musíš nosit slunce v sobě. 
Romain Rolland 
 
Temnota nemůže vyhnat temnotu, to dokáže jen světlo. Nenávist nemůže vyhnat nenávist, to 
dokáže jen láska. 
Martin Luther King 
 
Světlo má moc zahnat tmu, ne naopak. Kdekoli totiž vzchází světlo, tam tma brzy buď řídne, 
nebo mizí. A naopak tma nemá sil, aby odstranila světlo. 
Jan Amos Komenský 
 
Úsměv stojí méně než elektřina a dává více světla. 
Archibald Joseph Cronin 
 
Člověk je bytost tragická, podrobená mnohým slabostem, omylům, trápením a přece dychtivá 



 

zažehnávati v sobě a v sobě udržovati světlo, oheň prométheovský, svůj lidský jas. 
Josef Čapek  

 

 	

 


