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DOPIS OD
LEONY HOZOVÉ
Milé kolegynû v mateﬁsk˘ch centrech!
Jistû v‰echny víte, jak moc je tûÏké získávat finance pro chod va‰eho
mateﬁského centra. Nemusím se ani zmiÀovat o tom, Ïe v‰e se toãí
kolem rÛzn˘ch dotaãních v˘zev. Najednou jiÏ nejste pouze vedoucími ãi
provozními pracovnicemi centra, musíte zaãít umût, znát a zvládat, jak se
pohybovat na poli fundraisingu a i trochu lobbyingu.
Úplnû prvotním momentem po vzniku nového mateﬁského centra je nutnost navázání kontaktu a spolupráce s místními úﬁady. Z této oblasti
máme v‰echny rÛzné zku‰enosti. V nûkterém mûstû pﬁijmou spolupráci
s nad‰ením, pochopením a samo vedení mûsta ãi obce se snaÏí
v‰emoÏnû pomoci. Ze zku‰enosti z rÛzn˘ch organizací, které pÛsobí po
celé republice, vím, Ïe navázání spolupráce s obcí ãi mûstem je tou
nejsnadnûj‰í variantou. O nûco hor‰í je to jiÏ s navázáním spolupráce
s krajsk˘m úﬁadem. Ano, jistû je pro nás velkou nev˘hodou to, Ïe
pﬁeváÏná vût‰ina na‰ich mateﬁsk˘ch center nespadá do sociálních sluÏeb, proto také ãasto na krajsk˘ch
úﬁadech sly‰íme onu neradostnou zprávu, Ïe neví, kam nás zaﬁadit. Zkusila jsem si udûlat mal˘ prÛzkum
mezi krajsk˘mi koordinátorkami Sítû mateﬁsk˘ch center, jak se kaÏdé spolupracuje s krajsk˘m úﬁadem.
V˘sledek není moc radostn˘. Zjistila jsem, Ïe úﬁady k nám pﬁistupují rÛznorodû. Musíme se nauãit prosadit se v dotaãních ﬁízeních. Mou velkou radou je to, Ïe se nesmíme nechat rozladit prvotním neúspûchem.
Také si myslím, Ïe i na krajsk˘ch úﬁadech o na‰í ãinnosti musí vûdût a mûli by nás znát. Je dobré zvát
pﬁedstavitele samosprávy, státní správy, ale i poslance ãi senátory z na‰eho obvodu na rÛzné velké akce,
které poﬁádá na‰e centrum. Je vhodné se sem tam objednat na úﬁadech a hovoﬁit o své ãinnosti. Také
mohu vﬁele doporuãit seznámit pﬁedstavitele s v˘roãní zprávou ãi pravidelnû psát o va‰í ãinnosti do
místních periodik.
Tûm centrÛm, která uÏ mají svou cestiãku vy‰lapanou, s obecními, mûstsk˘mi ãi krajsk˘mi úﬁady jiÏ
komunikují a mají své v˘sledky, nezb˘vá nic jiného neÏ poblahopﬁát. Zaãínajícím centrÛm mohu poradit,
aby si zkusila s tûmito „znalej‰ími” centry popovídat a zjistit jak na to. V˘bornou cestou jsou i krajská
setkání, kde v tomto smûru mÛÏete spoleãnû sdílet své radosti i problémy.
Jedno je jisté, v‰e je o komunikaci a spolupráci. Proto vám v‰em pﬁeji, abyste byly úspû‰né, aby va‰e
centra vzkvétala pro potﬁeby a radost klientÛ – rodin s dûtmi.

Leona Hozová
viceprezidentka Sítû MC o.s.
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SÍË VE V·ECH PÁDECH
SÍŤ MATEŘSKÝCH CENTER
VÁCLAV HAVEL ZA·TÍTÍ 3. KONGRES MATE¤SK¯CH CENTER V âR
Oslavy 15. v˘roãí vzniku mateﬁsk˘ch center vyvrcholí
30. listopadu 2007 v Paláci Charitas 3. kongresem MC
v âR. Mateﬁská centra vstoupila na scénu obnovující se
obãanské spoleãnosti v novû se rodící demokracii jako
zcela nov˘ fenomén a za patnáct let se jim podaﬁilo
vybudovat v˘znamné postavení. Co jiného by tuto
skuteãnost vyjádﬁilo vûrohodnûji, neÏ pocta Václava
Havla v podobû zá‰tity kongresu.
Mezi úãastníky samozﬁejmû nebudou chybût hlavní
postavy historie mateﬁsk˘ch center v âR, spisovatelka
a publicistka Alena Wagnerová, která pﬁenesla my‰lenku MC do âR, a socioloÏka Jiﬁina ·iklová, která
napomáhala vzniku MC a dodnes je podporuje.
Poãítáme rovnûÏ s úãastí tûch, kteﬁí pomohli a pomáhají vytvoﬁit trvale udrÏitelné podmínky pro mateﬁská
centra, tedy ministra práce a sociálních vûcí Petra
Neãase a jeho námûstka Mariána Ho‰ka. Jednáme
i s dal‰ími v˘znamn˘mi osobnostmi.
Patnáct let v lidském Ïivotû znamená v˘znamn˘ mezník,
období rozhodování jak a kam smûﬁovat svoji budoucí
cestu. Pﬁed kaÏd˘m nov˘m vykroãením je dobré zhodnotit v˘sledky uplynulého ãasu, a tak budou v rámci

kongresu pﬁedneseny v˘sledky dotazníkov˘ch ‰etﬁení,
která jsou zamûﬁena na pﬁínos mateﬁsk˘ch center pro
rodinu a na spolupráci s obcí a s krajem. SíÈ mateﬁsk˘ch center se v posledních letech soustﬁedila na hledání vhodné formy, jak na sebe pozitivnû upozornit na
veﬁejnosti a na úﬁadech. Ty nejlep‰í zku‰enosti budou
rovnûÏ na kongresu prezentovány.
Tû‰íme se i na kolegynû ze Slovenska a Nûmecka, ty
se s námi podûlí o své zku‰enosti s mateﬁsk˘mi
centry.
V rámci kongresu budou pﬁedány certifikáty Spoleãnost
pﬁátelská rodinû nejen mateﬁsk˘m centrÛm. Tentokrát
budou uÏ podruhé vyhlá‰eny celorepublikové v˘sledky
soutûÏe pro zamûstnavatele, kteﬁí poskytují sv˘m
zamûstnancÛm podmínky pro dobré slaìování
rodinného a pracovního Ïivota. Pﬁedávání se zúãastní
ãlenové poroty v ãele s hercem Janem Potmû‰ilem.
I my se pokusíme umoÏnit sladûní úãasti na kongresu
s rodinn˘m Ïivotem a to tím, Ïe tak jako na jin˘ch
akcích poﬁádan˘ch Sítí zﬁídíme hlídání dûtí.
Tû‰íme se na inspirující a posilující setkání lidí zapálen˘ch do dûní v mateﬁsk˘ch centrech a kolem nich.

KAMPANù JAKO PROST¤EDEK K PROSAZOVÁNÍ ROVN¯CH
P¤ÍLEÎITOSTÍ PRO V·ECHNY
Spoleãenství v mateﬁsk˘ch centrech pﬁiná‰í blahodárné
úãinky v‰em zúãastnûn˘m matkám, dûtem, otcÛm
i cel˘m rodinám, ale také komunitû, kde sídlí mateﬁské
centrum, a potaÏmo celé spoleãnosti. Dnes víme, Ïe
mateﬁská centra pomáhají v˘raznû zlep‰ovat podmínky
Ïivota rodin nejen v nejbliÏ‰ím okolí, ale prostﬁednictvím Sítû MC i na celorepublikové úrovni.
SíÈ MC dlouho hledala úãinn˘ prostﬁedek k prosazování
zmûn.
Na‰e pﬁedstava smûﬁovala ke spolupráci, nikdy jsme
nechtûli volit cestu boje, chtûli jsme najít pozitivní
cestu. Pokud si ãlovûk stanoví za cíl svého poãínání
spolupráci s nûk˘m, kdo na poãátku zdánlivû stojí na
druhé stranû bariéry, je dobré podat ruku, nabídnout
pomoc. Paradoxnû totalitní komunistick˘ reÏim, kter˘
hlásal rovnost v‰ech, vytvoﬁil pomyslnou hierarchii, kde
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na nejvy‰‰ím stupni stáli politiãtí pﬁedstavitelé a úplnû
dole obãané. Zvlá‰tní skupinu sehrávali úﬁedníci, kteﬁí
se tváﬁili, Ïe právû oni jsou ten stát. Od obãana se oãekávalo, Ïe bude poslouchat a plnû se spoléhat na „taÈku
stát”. Právû tato v˘chova a toto povûdomí sehrávalo
zpoãátku velkou roli, bylo velmi tûÏké status quo pﬁekonat. A to na obou stranách.
Jedním z pﬁíkladÛ pozitivní cesty jsou kampanû, které
poﬁádáme. Zaãali jsme kampaní k 10. v˘roãí mezinárodního roku rodiny v roce 2004 kampaní Spoleãnost
pﬁátelská rodinû, ta upozorÀuje na ty, kdo podporují
rodinu v podobû nabídky bezbariérového prostﬁedí,
rodinn˘ch slev, snahou o zachování zdravého Ïivotního
prostﬁedí nebo nabídkou takov˘ch pracovních podmínek, které umoÏÀují rodiãÛm slaìování rodinného
a pracovního Ïivota.

Postupnû jsme kampanû roz‰iﬁovali o dal‰í témata
kaÏdodenního Ïivota a vznikly dal‰í kampanû:
• KampaÀ na zlep‰ení mobility s koãárkem ve mûstû
Jak se Ïije s koãárky
• KampaÀ ke zkvalitnûní veﬁejn˘ch prostranství mûst
a obcí Dûtská hﬁi‰tû dnes a pﬁí‰tû.
• KampaÀ na posílení role otce a jejich vtaÏení do Ïivota rodin a do mateﬁsk˘ch center Táta dneska frãí.
Poslední kampaní, kterou uzavﬁeme leto‰ní oslavy
15. v˘roãí vzniku mateﬁsk˘ch center v âR, je kampaÀ
na posílení spolupráce v obcích a na kraji Spolu u kulatého stolu.
SíÈ mateﬁsk˘ch center se rozhodla propojit své
dosavadní kampanû a roz‰íﬁit je v roce 2008 o chybûjící
oblasti tak, aby upozorÀovala na ‰irokou ‰kálu proble-

matiky zdravého Ïivotního stylu. Rodiãe v mateﬁsk˘ch
centrech, zejména matky, se hledáním Ïivotního stylu,
kter˘ by ulehãil a zpﬁíjemnil podmínky Ïivota a pﬁispûl
zároveÀ k posílení zdravého Ïivota, zab˘vají od vzniku
mateﬁsk˘ch center v na‰í zemi. Mnohé zku‰enosti
potvrzují, Ïe je tﬁeba se touto problematikou zab˘vat
souhrnnû a soubûÏnû.
Úvahy nad pﬁirozen˘m a zdrav˘m Ïivotním stylem
mohou b˘t nekoneãné, dÛleÏité v‰ak je neãekat, Ïe se
zdrav˘ Ïivot nûkde sám objeví. KampaÀ by proto nemûla jen otevírat diskusi, ale pﬁedev‰ím hledat moÏná
ﬁe‰ení, jak sobû a pﬁedev‰ím na‰im dûtem umoÏnit
zdrav˘ Ïivot a hlavnû, jak se spoleãnû pﬁirozenou cestou uãit zdravû Ïít. A tak rodiãe, kteﬁí chtûjí pro své dûti
to nejlep‰í, se mohou prÛbûÏnû zapojovat do kampaní
Sítû MC, ale také nás potû‰í, kdyÏ pﬁispûjí sv˘mi
nápady do na‰í kampanû.

SPOLU U KULATÉHO STOLU
Poslední kampaÀ leto‰ního roku by mûla pﬁispût ke
zlep‰ení a prohloubení spolupráce s pﬁedstaviteli obce
a s pﬁedstaviteli krajÛ. Tato spolupráce se totiÏ stává
nezbytnou podmínkou dobrého fungování mateﬁsk˘ch
center. Symbolika kulatého stolu umoÏÀuje rovnost
a vná‰í nov˘ rozmûr do vzájemn˘ch vztahÛ. Vûﬁíme, Ïe
se diskuse u kulatého stolu mÛÏe stát dobr˘m nástrojem partnerské spolupráce v obci. KampaÀ bude probíhat od 1.10. do 2.11. 2007. V obcích, kde se ke
kampani MC pﬁihlásila, a v kaÏdém kraji probûhne
beseda u kulatého stolu se zástupci místního a krajského úﬁadu.
Rozhodnutí poﬁádat kulat˘ stÛl potﬁebuje zdÛvodnûní
nejen pro nás samotné, ale také pro ty, které chceme
oslovit. Jedním z cílÛ Sítû pﬁi poﬁádání kulat˘ch stolÛ je
pokus o partnerskou spolupráci s obecními a krajsk˘mi
úﬁady, to by jako stûÏejní téma se v‰í pravdûpodobností
nikomu nestaãilo. Navíc spolupráce v obcích a s krajsk˘mi úﬁady probíhá - nûkde se uÏ pomûrnû hodnû
daﬁí, jinde stojí na úplném zaãátku. Jednotlivá mateﬁská
centra a krajské koordinátorky si volí téma diskuse
podle situace v konkrétní obci ãi v kraji. Dá se pﬁedpokládat, Ïe témata budou zamûﬁena na spoleãnost pﬁátelskou rodinû, na sluÏby pro rodinu, na Ïivotní prostﬁedí,
na moÏnosti financování mateﬁsk˘ch center nebo souhrnnû na prorodinnou politiku obce ãi kraje.
Víme, Ïe se vyplácí pﬁicházet s nabídkou pomoci, nejen
s pouhou Ïádostí. Pﬁedpokládáme tedy, Ïe u kulatého
stolu se budou nejen pﬁedestírat problémy, ale pﬁedev‰ím zvaÏovat návrhy na moÏná ﬁe‰ení a s nimi urãitû
pﬁijdou v‰ichni „stolující”. Souãástí kampanû je také
dotazníkové ‰etﬁení, mapující pﬁínos MC pro obec a kraj
i spolupráci MC s pﬁedstaviteli obce a kraje. V˘sledky

dotazníkového ‰etﬁení budou prezentovány 30.11.2007
na 3. kongresu mateﬁsk˘ch center v Praze. PrÛbûÏné
v˘sledky ‰etﬁení naznaãují velk˘ posun v pﬁístupu obcí
a krajÛ k mateﬁsk˘m centrÛm, vzbuzují velikou nadûji
pro dosaÏení cíle Sítû MC - smysluplné spolupráce
v obcích i na krajích.
Rut Kolínská,
prezidentka Sítû MC o.s.
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JAK SE ÎIJE
V MATE¤SK¯CH CENTRECH
JAKO Z POHÁDKY...
Bylo nebylo.... Îila jednou jedna obyãejná rodina. Máma, táta a dva kluci. Máma byla na mateﬁské dovolené
uÏ ãtvrt˘ rok. Máma byla poﬁádnû rozhoﬁãená, protoÏe bydlela v krásném a malebném mûsteãku, kde ale
nebylo pro dûti vÛbec nic. Ani dûtské hﬁi‰tû, ani laviãky. Celou první mateﬁskou dovolenou máma jen chodila
a nadávala. Potkala dal‰í mámy, se kter˘mi se skamarádila a nav‰tûvovaly se doma a nadávaly spolu: „Kdyby
tu tak bylo nûco pro dûti, tﬁeba mateﬁské centrum!”
âas utíkal jako voda a mámû z miminka vyrostl roãní ro‰Èák. Do toho se zaãal rozebíhat kolotoã komunálních
voleb. Máma si ﬁekla, Ïe nastal ãas jednat. Pﬁestala nadávat pﬁed obchodem a zaãala shánût podpisy do
petice, aby mohlo vzniknout sdruÏení nezávisl˘ch kandidátÛ ÎENY A MATKY NECHANICKA. PodpisÛ bylo
tﬁeba sehnat pﬁes dvû stû, ale kdyÏ chodíte kaÏd˘ den na vycházky s koãárkem, potkáte spoustu lidí!!!
Zb˘valo sehnat nejlépe 15 stejnû sm˘‰lejících (a zdravû na‰tvan˘ch) lidí. Podaﬁilo se. „Kdo jin˘, neÏ ãlen
zastupitelstva, mÛÏe ovlivnit, aby se zaãalo dít nûco ve prospûch dûtí?” ﬁíkala si máma.
Pﬁi shánûní mamin na kandidátní listinu sehnala i dvû, které byly my‰lenkou vzniku mateﬁského centra
nad‰eny stejnû jako ona. Daly dohromady obãanské sdruÏení a postupovaly podle návodu, jak zaloÏit
mateﬁské centrum, kter˘ na‰ly na internetov˘ch stránkách Sítû mateﬁsk˘ch center. Pro rady zku‰en˘ch si
zajely do MC v Podûbradech, v‰echno obhlédly, na v‰echno se vyptaly, vûnovala se jim paní Jitka Karbulková,
které tímto velmi dûkují, protoÏe jim dodala potﬁebnou odvahu. Odeslaly stanovy a 18.9. 2006 byly registrovány Ministerstvem vnitra âR jako Mateﬁské centrum Nechanice o.s.!
V mûsíci ﬁíjnu byly rozdány i „volební karty”. Îeny a matky získaly dva mandáty! Ve volebním programu
chtûly vybudovat mateﬁské centrum. A na‰e máma? PodrÏte se, byla zvolena místostarostkou mûsta. To se
nám to tedy rozjelo! Nezb˘valo nic jiného, neÏ pﬁesvûdãit ostatní pány radní o dÛleÏitosti podpoﬁit vybudování herny pro dûti. V nevelkém rozpoãtu mûsta se podaﬁilo vyãlenit peníze potﬁebné na rekonstrukci suterénních prostor kulturního domu, které byly roky nevyuÏité.
Mámy se vrhly do práce, zaãaly organizovat rÛzné venkovní akce - Drakiádu, Cestu se svût˘lky za stra‰id˘lky,
karneval, sportovní odpoledne, velikonoãní v˘stavu, získaly svolení vyuÏívat bezplatnû prostory zasedací
místnosti MûÚ v Nechanicích, kde otevﬁely krouÏek hudební a rytmické v˘chovy, na kterém nacviãily s dûtmi
vystoupení pro místní vãelaﬁe. Zprostﬁedkovaly nûkolik zajímav˘ch pﬁedná‰ek a hlavnû, zaãaly sepisovat Ïádosti o vûcné dary a pokou‰ely se Ïádat o první granty. Centrum pﬁihlásily mezi ostatní ãleny Sítû. Právû díky
mnohaleté práci Sítû a ostatních center je jiÏ asi na‰e spoleãnost zvyklá centra podporovat. Získali jsme od
vût‰ích firem vybavení do herny, hraãky, v˘tvarné potﬁeby i dûtské knihy. Podaﬁilo se nám úspû‰nû kontaktovat i místní podnikatele. Od rady Královéhradeckého kraje jsme obdrÏeli 18 000 Kã na vybavení herny. Za tyto
peníze byl objednán nov˘ dûtsk˘ nábytek.
Celoroãní práce v‰ech zapojen˘ch se zaãala úroãit. V den na‰ich prvních narozenin 18.9.2007 pﬁestﬁihneme
pásku do na‰ich nov˘ch a krásn˘ch zrekonstruovan˘ch prostor. Zazvonil zvonec a pohádky byl konec...
P.S. KdyÏ se to takhle napí‰e, není to nic tûÏkého zaloÏit centrum, jen musíte mít ‰tûstí na ty správné lidi !!!

Mgr. Hana Jaro‰ová
MC Nechanice o.s.
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âAS JE RELATIVNÍ
Dobr˘ den v‰em ze Sítû, ãasto na vás myslím, a i já oceÀuji va‰i práci a dûkuji vám za ni.
MÛj pﬁíbûh je tro‰ku zvlá‰tní, nicménû asi ne neobvykl˘. AlespoÀ doufám!?
PÛsobila jsem v MC Mateﬁídou‰ka od zaãátku a spoluzakládala jsem ho. Mûla jsem tehdy jednoho tﬁíletého
syna. Byly jsme v‰echny plné euforie, daﬁilo se nám, mûly jsme velikou podporu ostatních maminek, po té
i rodiãÛ. BohuÏel ne tolik od mûsta. První prostory nám poskytla církev. (Cel˘ chod MC od zaãátku aÏ do
dne‰ní doby je podrobnû popsán na webov˘ch stránkách: www.mcmateridouska.wz.cz).
Po ãase nám mûsto nabídlo prostory v novû postaveném DPS, prostory byly vyhovující, ale aãkoliv nám (pár
lidem) pﬁipadala kombinace senior + dítû dobrá, nedûlalo to dobrotu. Po nutné anketû, která dopadla v ná‰
neprospûch, opou‰tíme tyto prostory. Mezi tím se v tomto období (podzim 2006) uskuteãÀují volby a mûní
se osazenstvo na MÚ, a protoÏe se potíÏ v DPS táhla del‰í dobu, byl správn˘ ãas ji ﬁe‰it. Mûsto nám poskytlo
prostory b˘valé prodejny, sice dál od centra Hejnic, ale vût‰í a vyhovující. A tak jsme spoleãn˘mi silami zaãali
!pﬁed! Vánocemi zvelebovat, natírat a zkrá‰lovat místo, kde bude dobﬁe fungovat a prosperovat MC pod
nov˘m vedením.
A tím se dostávám k jádru vûci, o které chci napsat.
Zaãátkem roku, myslím, v lednu 2006 mû oslovili „budoucí” lídﬁi „na‰eho” volebního sdruÏení Za lep‰í
Hejnice, obcházeli lidi, kteﬁí napﬁ. pÛsobí v organizacích, jsou úspû‰ní v podnikání, uãitele, nebo mistry
v místní stﬁední ‰kole s otázkou, jestli nám vyhovuje práce radních a co bychom vidûli jako zmûnu?
Byla to pro mû velice lákavá ‰ance, cokoli zmûnit, jako pro obãanku malebn˘ch Hejnic, tak i jako pﬁedsedkyni
MC v jeho prospûch. Zaãalo se v‰e rozjíÏdût, byla sepsána petice, se kterou jsme obcházeli obãany Hejnic,
a ti sv˘m podpisem stvrdili souhlas se zaloÏením volebního sdruÏení nezávisl˘ch kandidátÛ. A tak jsme
vznikli a nezb˘valo neÏ ãekat, co pﬁinesou volby.
No, ale jak ‰el ãas, zaãalo mû pﬁepadat „nûco”, co sice bylo popsatelné, a v mnoha knihách popsané, a co
jsem na kurzech mnohokrát sly‰ela, ale co Mù pﬁece nemohlo pﬁepadnout, a tím je VYHO¤ENÍ. Pﬁestala jsem
b˘t aktivní v Mateﬁídou‰ce, zaãala jsem se více vûnovat rodinû, která mû potﬁebovala, a hlavnû sama sobû, na
mou osobu jsem ãasto pﬁi záchvatech práce a pÛsobení pro ostatní lidiãky zapomínala. Ano, myslela jsem
více na ostatní, aby se dobﬁe bavili pﬁi akcích, aby se nûjakou chybou nezmaﬁil chod MC, prostû jsem Ïila
s MC, v MC. Díky trpûlivosti mého muÏe a podpoﬁe rodiny jsem toto období zvládala a bojuji s ním dodnes.
Velké DÍKY patﬁí hlavnû dûvãatÛm z Mateﬁídou‰ky, které pﬁevzaly v nelehké chvíli otûÏe mateﬁského centra,
právû na sklonku roku 2006 s ve‰kerou zodpovûdností a úskalími, a dlouho téÏ trpûlivû vyãkávaly, kdy se
„probudím” a jestli se vÛbec „probudím”. Za to jim dûkuji, za jejich práci je jim odmûnou obrovsk˘ úspûch
MC, spokojenost dûtí a rodiãÛ a v‰ech zasvûcen˘ch v této organizaci.
Nastal ãas voleb, takhle jsem je je‰tû neproÏívala, aãkoliv, jen co jsem nabyla osmnácti let a mûla jsem moÏnost volit zmûnu, vÏdy jsem tak udûlala. Z pûti stran a sdruÏení se nás z na‰eho „dostali” ãtyﬁi z kandidátÛ
„k moci”. Jeden je místostarostou na MÚ, jeden v radû mûsta, v kulturní komisi a v zastupitelstvu a dal‰í dva
vãetnû mû jsme v zastupitelstvu mûsta. Po volbách se markantnû zmûnil pﬁístup MÚ k obãanÛm, je vidût
kaÏd˘ den nûjak˘ pokrok, zvelebování mûsta, je za nimi, námi, vidût opravdu kus práce.
A ptáte se, jestli to mÛÏeme ovlivnit, ANO i na zastupitelstvu se rozhoduje o vûcech, které jsou velmi rozhodující a dÛleÏité pro rozvoj mûsta ãi organizací. Mám z této práce dobr˘ pocit a i kdyÏ nyní odpoãívám
poslední pÛlrok na rodiãovské dovolené, protoÏe mému druhému synovi budou v únoru ãtyﬁi roky a první
nastupuje do ‰koly, ãerpáme síly a pﬁitom se tû‰ím na dal‰í práci a vysílám do vesmíru pozitivní energii, aby
byla. A pﬁedem dûkuji!!
No a co ﬁíci závûrem, pﬁeji v‰em, aby s intuicí a nutnou existenãní nutností poslouchali i srdce.
DrÏím paleãky.
Monika Machanová
MC Mateﬁídou‰ka, Hejnice
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ZA NA·IMI HUMNY
PROJEKT ODMALIČKA
VON KLEIN AUF
INFORMACE O PROJEKTU

Projekt je realizován díky spolupráci s ãesko-nûmeck˘m koordinaãním centrem TANDEM z Plznû
a nûmeckého ¤ezna a díky podpoﬁe Nadace Roberta Bosche.
Na ãeské stranû probíhal od dubna leto‰ního roku jako seznamování rodiãÛ s nejmen‰ími dûtmi s cizím
jazykem a kulturou. Nyní pokraãoval na nûmecké stranû spoleãnû stráven˘m ãasem ãesk˘ch i nûmeck˘ch
úãastníkÛ a exkurzí v mateﬁsk˘ch ‰kolách partnera. V‰ichni máme zájem spolupráci dále prohlubovat, takÏe
se tû‰íme je‰tû v tomto roce na nûkolik setkání na obou stranách a samozﬁejmû na „vyuãování” nûmãiny jak
pro dûti, tak pro dospûlé zase od záﬁí.
Z deníkÛ úãastníkÛ zájezdu
Do Chemnitz jsme jeli na náv‰tûvu na‰eho partnera, neziskové organizace KJF e.V. (Kinder,-Jugend- und
Familienhilfe) v projektu Odmaliãka (Von klein auf). Tato organizace je tro‰ku vût‰í neÏ na‰e sdruÏení, má
350 zamûstnancÛ. Spravuje nûkolik mateﬁsk˘ch ‰kol, ‰kolních druÏin, zájmov˘ch center, poraden a specializovan˘ch „sociálních” zaﬁízení pro rodinu.
Náv‰tûva nás od prvního dne mile pﬁekvapovala vstﬁícností a péãí. Velk˘ dík patﬁí panu Frankovi Kaltofenovi,
jednateli organizace, kter˘ mimo jiné umí v˘bornû ãesky, takÏe nevázla ani sloÏitûj‰í komunikace.
Byli jsme ubytovaní v témûﬁ novém internátu s dokonal˘m vybavením a velikánsk˘m hﬁi‰tûm. Objekt slouÏí
dûtem se sluchov˘m a ﬁeãov˘m postiÏením, v dobû prázdnin v‰ak vût‰ina dûtí odjela na dovolenou s rodiãi.
Jídlo (velmi chutné a maximálnû dostaãující) nám zaji‰Èovala podorganizace partnera, vãetnû dobrovolníkÛ.
Program byl také velmi dobﬁe promy‰len s ohledem na nejmen‰í úãastníky.
Odpolední pﬁíjezd, seznamování
25. 7. 2007 stﬁeda
Chvilku jsme sice bloudili po neãekanû obrovském Chemnitz, ale nakonec v‰ichni dorazili na pﬁedem urãené
místo. Po ubytování a obãerstvení jsme si díky krásnému poãasí v‰ichni dobﬁe aktivnû odpoãinuli pﬁi venkovních hrách. Veãer probûhlo grilování a první seznamování.
Náv‰tûva první ‰kolky, prohlídka mûsta, lanové hﬁi‰tû, rozhovory
26. 7. 2007 ãtvrtek
Po pestré snídani, kde nás uvítaly ãesko-nûmecké cedulky (Tee – ãaj, chleba – Brot apod.) jsme se ‰li podívat
do mateﬁské ‰kolky Buntes Kinderwelt (pestrobarevn˘ dûtsk˘ svût). Zatímco se na‰e dûti zapojily do hraní
s místními na zahradû ‰kolky, paní ﬁeditelka Fr. Treue nás provedla po vnitﬁních prostorech a ukázala bûÏn˘
provoz. Mile nás pﬁekvapila benevolence „Erzieherinen” (vychovatelek) pﬁi venkovních hrách ãi volném
pohybu dûtí po budovû. Okouzleni jsme byli i v˘zdobou a já osobnû nezapomenu na Picasso-‰neka. Po
obûdû jsme vyrazili na prohlídku ãtvrtmilionového mûsta Chemnitz vãetnû historické radnice nebo mûstského
muzea. Obrovská zmrzlina a zastávka v lanovém centru byla tﬁe‰inkou na pomyslném dortu. Veãer probûhl
opût v pﬁátelské atmosféﬁe s grilováním nûmecko – ãesk˘ch dobrot.
(Jarmila a Tomá‰ek BÛchovi)
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Náv‰tûva druhé ‰kolky, kreativní stezka, ma‰inka, povídání u ohnû
27. 7. 2007 pátek
Ráno se na‰i hostitelé postarali o na‰e pﬁevezení na kraj Chemnitz, kde nás pﬁed budovou dal‰í mateﬁské
‰koly uvítaly dûti ãesk˘m pozdravem. Poté jsme se vydali do nedalekého lesíka na stezku, kterou pﬁipravili
lidé z Kreativního centra. âeské i nûmecké dûti spoleãnû plnily zajímavé úkoly. Pro pﬁíklad jsem vybrala dva
z nich: poznat jen ãichem, co je ukryto ve skleniãce, chodit bosi se zavázan˘ma oãima po rÛzn˘ch materiálech (kamínky, klacíky, vlna, seno, mech...) a snaÏit se uhodnout, po ãem to zrovna ‰lapu. Po obûdû v M·
jsme se vydali do lesoparku Küchwald na projíÏìku ma‰inou úzkokolejkou. Zbytek odpoledne jsme strávili na
zahradû hostující M·, kde nás zaujala spousta odli‰ností od zahrad kadaÀsk˘ch M·. Napﬁíklad schválnû
vytvoﬁené „terénní vlny”, místo na kompost, strom na lezení, zahrádka s bylinkami, a také rodiãe, kteﬁí nespûchali, ale chvíli v klidu je‰tû pobyli na zahradû s dítûtem nebo hovoﬁili s vychovatelkou. Veãer jsme opékali
„tûsto na klacku” a povídali si aÏ do ãasn˘ch ranních hodin.
(Andrea Hamáková s rodinou)
Slavnosti svûtla
28. 7. 2007 sobota
Po úÏasné snídani a dopoledni stráveném
v areálu internátu (kde jsme byli ubytováni)
jsme odjeli na Slavnosti svûtla (Lichtenfest),
které se konaly na ostrovû v místním parku.
Poãasí se zpoãátku tváﬁilo rozumnû, ale do hodiny bylo v‰echno jinak…..ale Slavnosti svûtla
jsme si nenechali pokazit. Místo vstupného
dûti musely vytvoﬁit lodiãky se svítícím krouÏkem, které se po setmûní poslaly na vodu.
Následovala plavba na lodi, ze které dûti mûly
asi nejvût‰í záÏitek. Pﬁi procházce parkem jsme
mûli moÏnost nav‰tívit nûkolik stánkÛ kreativních center – na v˘robu lampiónÛ, stojánkÛ na
svíãky a nechybûla také keramická dílna
s hrnãíﬁsk˘m kruhem. Pak nám bohuÏel poãasí ukázalo, Ïe ono je pánem, a spustila se
prÛtrÏ… ostatnû Frank nám ﬁekl, Ïe tak je to
bohuÏel kaÏd˘ rok. Promoãení, ale s úsmûvem
jsme zatleskali krásné duze, která nám po
chvíli ukázala, Ïe na kaÏdé nepﬁíjemnosti je
nûco dobrého. Následoval prÛvod s vyroben˘mi i zakoupen˘mi lampióny rozli‰n˘ch tvarÛ a barev, doprovázen˘ orchestrem, smûrem Küchwald, kde
probíhalo pﬁedstavení Kosmonautického krouÏku. Dal‰í úÏasn˘ záÏitek pro dûti a vlastnû i pro dospûlé,
protoÏe vidût na vlastní oãi odpálení raket, raketoplánÛ, nebo létajícího talíﬁe (vyroben z CD) je opravdov˘
záÏitek, vhledem k tomu, Ïe nûkteré rakety sestrojily uÏ 10leté dûti. A pak uÏ zb˘valo jen se vrátit zpátky na
ostrov a uÏít si finále Slavnosti svûtel - ohÀové vystoupení a ohÀostroj.
(Sabina Dolenská a Mat˘sek)
Rozlouãení a odjezd
29. 7. 2007
Bûhem dopoledne jsme na rozlouãenou pﬁedvedli vedení KJF na‰i práci na hodinách nûmãiny. Dûti mûly trochu trému, ale v‰e se povedlo a paní Dietrich s panem Kaltofenem pﬁedali dûtem dáreãky. Po vzájemném
uji‰tûní, Ïe na‰e spolupráce bude urãitû nadále pokraãovat, jsme za de‰tivého poãasí odjeli domÛ do Kadanû.
Hana VodráÏková, ﬁeditelka RADKA o. s., jenÏ provozuje MC Radka, KadaÀ
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PÒL NA PÒL
ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI
ŽEN A MUŽŮ
T¤ÍRYCHLOSTNÍ RODIâOVSKÁ DOVOLENÁ – MÁ NEBO NEMÁ SMYSL?
Uprostﬁed ãervence (17.7.) uspoﬁádal ministr práce a sociálních vûcí Petr Neãas spolu s prezidentkou
Sítû mateﬁsk˘ch center Rut Kolínskou kulat˘ stÛl na téma Bát se ãi nebát rÛzn˘ch rychlostí rodiãovské
dovolené. K diskusi, která byla jakousi platformou názorÛ k pﬁipravované reformû, pﬁizvali odborníky
a odbornice ze státní správy, v˘zkumného ústavu práce a sociálních vûcí a neziskov˘ch organizací.
Konkrétnû v diskusi vystoupili: námûstek ministra práce a sociálních vûcí Marián Ho‰ek, zastupující ﬁeditelka
odboru rodinné politiky MPSV Kateﬁina Pﬁíhodová, ﬁeditelka odboru sociální politiky MPSV Marie Kudlová,
vedoucí oddûlení sociálních dávkov˘ch systémÛ MPSV Michaela Kepková, Martin Jára z Ligy otevﬁen˘ch
muÏÛ, pﬁedsedkynû Klubu dvojãat a víceãat Klára Rulíková, pﬁedsedkynû sdruÏení Nová trojka Martina
Pojarová, ex-ﬁeditelka Gender Studies Alena Králíková, Olga Ne‰porová a Sylva Ettlerová z V˘zkumného
ústavu práce a sociálních vûcí, psycholoÏka Ilona ·paÀhelová a Marcela ·ubrová z organizace Aperio.
Na úvod pﬁedstavil Petr Neãas cel˘ koncept tﬁírychlostní rodiãovské dovolené a zdÛraznil, Ïe „pﬁedstavovan˘
návrh je souãástí reformy veﬁejn˘ch financí, není ale koncipován jen s cílem sníÏení v˘dajÛ státního rozpoãtu,
n˘brÏ sleduje jeden z podstatn˘ch cílÛ reformy veﬁejn˘ch financí, a to podporu rodin s dûtmi ve smyslu
moderní flexibilní rodinné politiky, která v˘raznûji umoÏní rodiãÛm zvolit vlastní strategii pﬁi harmonizaci
péãe o dítû a v˘konu povolání.”
Ministr mj. podtrhl, Ïe zvaÏuje návrh otcovské dovolené v délce alespoÀ 5 dní, které by bylo moÏné ãerpat
v prÛbûhu prvních dvou mûsícÛ po narození dítûte. Uvedl, Ïe si je vûdom, Ïe otcové ãerpají v tomto období
ãást své standardní dovolené ze zamûstnání, a proto je hodlá tímto zpÛsobem dále podpoﬁit v zapojení do
péãe o dítû od jeho raného vûku. Naznaãil také, Ïe do budoucna by rád vidûl tuto otcovskou dovolenou je‰tû del‰í.
Tﬁi rychlosti a jejich konkrétní podoba
âerpání rodiãovského pﬁíspûvku (RoP) bude i nadále pﬁedcházet penûÏitá pomoc v mateﬁství (PPM)
v délce 28 t˘dnÛ vdan˘m i osamûl˘m matkám a 37
t˘dnÛ pouze po porodu vícerãat. V pﬁípadû volby
rychlej‰í varianty (do dvou let vûku dítûte) bude mûsíãní pﬁíspûvek dosahovat 11 400 korun, klasické
(trvající do 3 let vûku dítûte) 7 600 korun a pomalej‰í, tedy do 4 let vûku dítûte, 3 800 korun.
K pomalej‰ímu ãerpání je nutno je‰tû dodat, Ïe po
PPM nebo od narození dítûte náleÏí rodiãi pﬁíspûvek
v základní (neboli klasické) v˘mûﬁe do 18 mûsícÛ
vûku dítûte a dále ve sníÏené v˘mûﬁe do 48 mûsícÛ
vûku dítûte. Pﬁevedeno do dal‰ích ãísel to znamená,
Ïe Ïenû náleÏí po porodu PPM za cca 5 mûsícÛ (22
t˘dnÛ) plus celková v˘‰e ãerpání RoP 212 800 Kã
(za 13 mûsícÛ ve v˘‰i 7 600 Kã a 30 mûsícÛ ve v˘‰i
3 800 Kã), nebo celková v˘‰e RoP od narození 250
800 Kã (za 18 mûsícÛ ve v˘‰i 7 600 Kã a 30 mûsícÛ
ve v˘‰i 3 800 Kã).
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U zdravotnû postiÏen˘ch dûtí je zachován nárok na
RoP do 7 let vûku dítûte v základní v˘mûﬁe.
Ministr ve své prezentaci zdÛraznil dva rozhodovací
momenty: po ukonãení ãerpání PPM pro volbu
rychlej‰í rodiãovské dovolené a v 18. mûsíci vûku
dítûte pro klasickou ãi pomalej‰í rychlost. ZároveÀ
pﬁiznal, Ïe v koneãném souãtu celkov˘ch ãástek na
tﬁi rychlosti ãerpání RoP je mírná preference dána
tzv. klasickému modelu, tedy RoP trvajícímu do 3 let
vûku dítûte. V souvislosti s moÏností zapojení obou
rodiãÛ do péãe zmínil, Ïe volba typu rychlosti se
vztahuje vÏdy k nejmlad‰ímu dítûti v rodinû a je nezmûnitelná (a to ani pﬁi zmûnû oprávnûné osoby).
Michaela Kepková poté v diskusi dodala, Ïe do návrhu zákona je zavedena tzv. fikce umoÏÀující i otci
ãerpat nejrychlej‰í rodiãovskou dovolenou.
Zákonné právo neomezenû si pﬁivydûlávat pﬁi pobírání rodiãovského pﬁíspûvku je nadále zachováno.

Co na to diskutující?
Aãkoli se vût‰ina z nich shodla na tom, Ïe nov˘
model rodiãovské dovolené je pﬁíleÏitostí vût‰í svobody
volby pro rodiãe, jak nejlépe sladit péãi o dítû
a rodinu se zamûstnáním a posílit jejich zodpovûdnost, zmínili i problematické rysy konceptu. Ilona
·paÀhelová za mínus návrhu povaÏuje nutnost
rozhodovat se o volbû mezi rychlej‰ím (tj. do dvou
let vûku dítûte) a klasick˘m ãerpáním (tedy do 3 let
vûku dítûte) po ukonãení pobíraní penûÏité podpory
v mateﬁství, coÏ je zhruba v 6 mûsících vûku dítûte.
Dal‰í pﬁekáÏkou, jíÏ se dostává pozornosti jiÏ dnes
v souvislosti s tzv. baby-boomem, je nedostatek
zaﬁízení péãe o dûti. To bude je‰tû akutnûj‰í v pﬁípadû rodiãÛ, kteﬁí zvolí rychlej‰í verzi rodiãovské
dovolené. Pozornosti se dostalo i moÏnosti neomezeného pﬁiv˘dûlku a ãásteãn˘m ãi flexibilním úvazkÛm, které jsou v âeské republice vyuÏívány jen ve
velmi omezené míﬁe, aã jsou - pﬁi jejich správném
nastavení - jednou z moÏností, jak efektivnû slaìovat rodinné povinnosti s prací.
¤ada zástupkyÀ a zástupcÛ nevládního sektoru se
shodla také na potﬁebû realizace informaãní kampanû, která by souãasn˘m i budoucím rodiãÛm
osvûtlila novou podobu ãerpání rodiãovské dovolené a zároveÀ by motivovala otce k jejímu vyuÏívání.
”Zaji‰tûní” péãe o dûti
Ministr v této souvislosti pﬁedstavil alternativní varianty k souãasn˘m mateﬁsk˘m ‰kolkám a jeslím, pﬁiãemÏ jesle vidí - ve shodû s Rut Kolínskou - pouze
jako krajní ﬁe‰ení. Zmínil napﬁíklad tzv. vzájemnou
rodiãovskou v˘pomoc, moÏnost hlídání dûtí v mateﬁsk˘ch centrech nebo hlídání dûtí zaji‰tûné zamûstnavatelem. Co se t˘ká v˘pomoci mezi rodiãi,

která je známá i dnes, av‰ak bez jejího právního zakotvení, pﬁipravuje MPSV revizi Ïivnostenského zákona (ve smyslu úpravy kvalifikaãních podmínek
nutn˘ch pro zabezpeãení Ïivnosti) a dále zavedení
speciální sluÏby rodiãovské v˘pomoci mimo rámec
Ïivnostenského podnikání. ZároveÀ Petr Neãas zdÛraznil, Ïe „stát nemá ‰anci zakládat mateﬁské ‰koly:
tato iniciativa je na obcích.”
Naopak reálnû vidí hlídání dûtí na pracovi‰ti formou
nasmlouvání externího subjektu zaji‰Èujícího péãi
v prostorech zamûstnavatele, a to v podobû mikrojeslí, dûtského koutku nebo firemní ‰kolky. Ministr
také pﬁislíbil, Ïe „MPSV bude v rámci dal‰ích návrhÛ
usilovat o zavedení daÀové podpory pro zamûstnavatele poskytující nebo jinak podporující sluÏby péãe
o dûti.”
Dal‰í diskuse?
Ministr Petr Neãas závûrem uvedl: „Podobná setkání
povaÏuji za velmi dÛleÏitá pﬁi formování na‰ich zámûrÛ co nejúãinnûji pomoci rodinám s dûtmi. Jejich
ovûﬁování zpûtnou vazbou s odborníky smûﬁuje
k dosaÏení spoleãného cíle: zlep‰it postavení rodin
s dûtmi a nabídnout jim mnohem ‰ir‰í vûjíﬁ moÏností skloubit péãi o dûti s prací neÏ doposud. Proto
budu podporovat konání dal‰ích podobn˘ch kulat˘ch stolÛ.”
Ideální by bylo k takov˘m diskusím pﬁizvat nejen jiÏ
úãastné nevládní organizace, ale i zamûstnavatele v âeské republice pÛsobí jiÏ ﬁada tûch, kteﬁí jistou
formu podpory péãe o dûti zvaÏují ãi realizují
- a v neposlední ﬁadû také odbory…
Alena Králíková,
Gender Studies, o.p.s.

„CHTùLI BYCHOM PROSADIT LIBERÁLNùJ·Í PRINCIP Z HLEDISKA
PÉâE O DùTI,” ﬁíká místopﬁedseda vlády a ministr práce a sociálních vûcí Petr Neãas
Ministerstvo práce a sociálních vûcí v ãele s Petrem Neãasem pﬁichází s ﬁadou zajímav˘ch zmûn, které by
mohly pﬁispût ke slaìování pracovního a osobního Ïivota. Zaãnou se uskuteãÀovat jiÏ od pﬁí‰tího roku. Pro
zamûstnavatele se chystají úlevy na daních, budou-li provozovat firemní ‰kolky ãi jinak podporovat zamûstnance peãující o dûti. Plánuje se roz‰íﬁení sluÏeb mateﬁsk˘ch ‰kol na dûti jiÏ dvouleté. A podpora alternativních stﬁedisek péãe o dûti.
Z na‰ich zku‰eností vím, Ïe ﬁada zamûstnavatelÛ je
jiÏ v souãasné dobû silnû motivována k zakládání firemních ‰kolek. Pﬁipravujete nûjaká konkrétní zv˘hodnûní pro zamûstnavatele, kteﬁí budou firemní
‰kolku provozovat?

Chci prosadit, aby se tato záleÏitost stala standardní
souãástí daÀového systému, kter˘ by umoÏnil zamûstnavateli odeãítat od daní ãástky, které poskytuje zamûstnancÛm na péãi o dítû, vãetnû provozu
firemní mateﬁské ‰kolky.
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Budou zv˘hodnûní také zamûstnavatelé, kteﬁí budou
„pouze” mateﬁskou ‰kolku ve svém okolí podporovat?
Velmi úzce to souvisí s pﬁedchozí odpovûdí. Jedná
se mi obecnû o podporu ochoty zamûstnavatelÛ
podporovat péãi o dûti sv˘ch zamûstnancÛ, tedy nejenom vlastní firemní ‰kolky, ale napﬁíklad i pﬁíspûvkem na péãi, kter˘ by byl poskytován buìto pﬁímo
zamûstnanci, aby si sám zajistil péãi o dítû, nebo
nûjakému pﬁed‰kolskému zaﬁízení nebo instituci,
které by tuto péãi o dûti zamûstnancÛm zaji‰Èovaly.
Zamûstnavatelé, kteﬁí by firemní ‰kolky rádi provozovali, ãelí znaãn˘m obtíÏím pﬁedev‰ím na stranû
zákona, kter˘ je v oblasti zakládání mateﬁsk˘ch ‰kolek velmi pﬁísn˘. Jak postupujete v této oblasti, uvaÏuje se o roz‰íﬁení / zjednodu‰ení zákona?
Zde je nutné zdÛraznit, Ïe toto nespadá do kompetence rezortu ministerstva práce a sociálních vûcí,
ale do kompetence rezortu ministerstva ‰kolství,
mládeÏe a tûlov˘chovy. Já osobnû preferuji, aby byl
legislativní systém nastaven tak, Ïe by byla na jedné
stranû zaji‰tûna kvalitní péãe o dûti a na stranû
druhé by nevznikaly zbyteãné legislativní bariéry
proti roz‰íﬁení moÏnosti péãe o dûti mimo jejich
vlastní rodinu.
UvaÏujete o tom, Ïe by tyto ‰kolky byly otevﬁené
i pro ‰ir‰í veﬁejnost (pro dûti rodiãÛ, kteﬁí ve firmû
zamûstnáni nejsou)?
VÏdycky prosazuji svobodu volby, vãetnû svobody
smluvního vztahu. Pokud by byl zamûstnavatel
ochoten napﬁíklad firemní ‰kolku otevﬁít ‰ir‰ímu
spektru veﬁejnosti, nejsem proti. Jsem ov‰em pﬁesvûdãen, Ïe toto má b˘t ponecháno zcela na
smluvní volnosti.
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ZvaÏujete umoÏnûní zakládání dal‰ích druhÛ alternativních zaﬁízení péãe o dûti (mikrojesle atd.)?
Pﬁiznám se, Ïe nejsem pﬁíli‰ zastánce pﬁed‰kolsk˘ch
zaﬁízení peãujících o dûti do dvou let vûku dítûte, ãili
tradiãních jeslí nebo mikrojeslí. Na druhé stranû jsem
pﬁesvûdãen, Ïe i vzhledem k tomu, Ïe prakticky ãtvrtina dûtí mezi druh˘m a tﬁetím rokem je jiÏ v mateﬁské
‰kolce, je moÏné roz‰íﬁit tyto opatrovatelské nebo
pﬁed‰kolské aktivity na dûti od dvou let. Jsem také
pﬁesvûdãen, Ïe by mûly b˘t v˘razn˘m zpÛsobem
odli‰ovány aktivity, kdy je peãováno skuteãnû pouze
o nûkolik dûtí, od vût‰ích zaﬁízení. V tom prvním
pﬁípadû není nutné pﬁíli‰ tvrdû trvat na rÛzn˘ch kvalifikaãních kritériích, zákonn˘ch pﬁedpisech apod. âili
rozvoj tûchto mikrozaﬁízení v obecné péãi peãujících
o dûti, aÈ uÏ v podobû mikro‰kolek aÏ po akreditované
poskytovatele vzájemné rodiãovské v˘pomoci, by byl
podle mého názoru velmi vhodnou cestou. Chtûli
bychom opravdu roz‰íﬁit spektrum sluÏeb. To
znamená, Ïe vedle v˘‰e popsan˘ch cest bychom
chtûli prosadit liberálnûj‰í princip z hlediska péãe
o dûti provozované podle Ïivnostenského zákona
i zavedením nûkter˘ch nov˘ch institutÛ, jako je napﬁ.
akreditovan˘ poskytovatel vzájemné rodiãovské v˘pomoci. V˘chodiskem je roz‰íﬁení stávající nabídky
sluÏeb péãe o dûti, zejména dûti od 2 let vûku, dále
zv˘‰ení finanãní dostupnosti tûchto sluÏeb a minimální zatíÏení státního rozpoãtu. Rodiã, kter˘ sám
ﬁádnû peãuje o své vlastí dûti celodennû do 6 let vûku
by mohl hlídat aÏ ãtyﬁi dal‰í dûti s platbou maximálnû
5 000 korun, ale na smluvním základû. Vzhledem
k tomu, Ïe takov˘ rodiã je státní poji‰tûnec z hlediska
zdravotního poji‰tûní, neplatil by zdravotní ani sociální poji‰tûní. Jednalo by se o dobu vylouãenou
a z hlediska sociálního poji‰tûní by platil pouze daÀ.
Tento model je velmi roz‰íﬁen˘ napﬁíklad v takov˘ch
zemích, jako je Francie, Nûmecko, Rakousko nebo
·v˘carsko. Ve Francii je o 18 % dûtí do tﬁí let vûku peãováno prostﬁednictvím licencovan˘ch (registrovan˘ch)
peãovatelek, které o tyto dûti peãují ve své domácnosti
s podporou státu. V Nûmecku i v Rakousku mÛÏe b˘t
tímto zpÛsobem hlídáno rovnûÏ maximálnû pût dûtí.
ZvaÏujete nûjaké dal‰í zmûny v dané oblasti?
Chceme vést velice intenzivní dialog s ministerstvem
‰kolství, mládeÏe a tûlov˘chovy v této oblasti, protoÏe celá ﬁada vûcí spadá do jejich oblasti. Jak˘ je
ãasov˘ horizont pro dané zmûny? Chceme je postupnû zavádût pﬁedev‰ím v prÛbûhu pﬁí‰tího roku.
Lada Wichterlová,
Gender Studies, o.p.s.

ÎENA MEZI PARAGRAFY,
ROZUMEM A CITEM…
BEZPLATNÉ PORADENSTVÍ
Bezplatné právní poradenství zamûﬁené na rovnost pﬁíleÏitostí na trhu práce je poskytováno prostﬁednictvím telefonické linky v úter˘ 9.00 – 11.00 hod. a v pátek 16.30 – 18.30 hod. na ãíslech
224 913 350, 774 913 350, osobního (pﬁedem domluveného) setkání a pﬁedev‰ím prostﬁednictvím on-line webové poradny (http://www.rovneprilezitosti.cz).

Na va‰e dotazy odpovídají:
Ana Králíková LuÏaiç
se narodila 1976 v Sarajevu, Bosna a Hercegovina, vystudovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy. UÏ za
studií spolupracovala s organizací âlovûk v tísni a úãastnila se pﬁíprav filmov˘ch festivalÛ v Banja Luce
(Bosna a Hercegovina) a Praze. V souãasné dobû pracuje jako advokátní koncipientka v advokátní kanceláﬁi
Sophos a spolupracuje zejména s Gender Studies. V oblasti práva se zamûﬁuje zejména na právo pracovní
a rodinné, zvlá‰tû pak na oblast prosazování rovn˘ch pﬁíleÏitostí.
Ivana Spoustová
se narodila v roce 1964 v Praze, vystudovala v Praze vysokou ‰kolu ekonomickou (1986) a právnickou
fakultu Univerzity Karlovy (2005). Pracovala jako obchodní ﬁeditelka, vyuãovala na stﬁední ‰kole angliãtinu,
ekonomii a právo. JiÏ více neÏ tﬁi roky spolupracuje s neziskovou organizací proFem a v rámci projektu AdvoCats
for Woman se zamûﬁuje na poskytování pﬁímé právní pomoci Ïenám - obûtem (nejen) domácího násilí vãetnû
jejich zastupování u soudÛ. Autorsky se podílí na vypracování odborn˘ch publikací vydávan˘ch organizací
proFem. V oblasti práva se zamûﬁuje zejména na právo rodinné a trestní a na oblast poru‰ování práv Ïen v na‰í republice.

V¯BùR Z NEJâASTùJ·ÍCH DOTAZÒ
Doba urãitá a mateﬁství

Mohou mne za to postihnout?

Otázka: Mám smlouvu na dobu urãitou do záﬁí 2008
(za mateﬁskou dovolenou kolegynû). SnaÏím se otûhotnût. Zajímalo by mû, zda bych dostávala mateﬁskou, pokud bych rodila napﬁ. v srpnu, kdyÏ mi
konãí smlouva v záﬁí. Pﬁípadnû kdybych rodila aÏ po
skonãení smlouvy, mûla bych nárok na mateﬁskou?
Dûkuji moc za odpovûì.

Otázka: Pracuji ve ‰kolství. Na konci tohoto
‰kolniho roku 2007 jsem dostala smlouvu na dobu
neurãitou se skuteãností, Ïe jsem zatajila své tûhotenství. KdyÏ nyní nastoupím do práce a oznámím,
Ïe jsem tûhotná, mÛÏu mít z toho nûjak˘ postih?
Nebo záleÏí ãistû na mnû, kdy tuto skuteãnost oznámím? Za odpovûì pﬁedem velmi dekuji.

Odpovûì: Nárok na penûÏitou pomoc v mateﬁství
budete mít, pokud budete mít odpracováno 270 dní
v prÛbûhu dvou let do dne odchodu na mateﬁskou
dovolenou, pﬁiãemÏ nezáleÏí na tom, zda budete
zamûstnaná, ãi nikoli.

Odpovûì: Pﬁi podpisu pracovní smlouvy nemusíte
své tûhotenství uvádût a zamûstnavatel se na to ani
ptát nesmí. Po tûhotenství vût‰inou následuje mateﬁská a rodiãovská dovolená. To jsou pﬁekáÏky
v práci na stranû zamûstnance a jako takové byste
je mûla oznámit svému zamûstnavateli bez zbyteãného odkladu.
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Otázka spojená s mateﬁskou / rodiãovskou
Otázka: K 26.8.2007 mi konãí 3letá rodiãovská dovolená. Chtûla jsem nastoupit na pÛvodní místo
(zdravotní laborant mikrobiologie), ale zamûstnavatel ho pro mû nemá. Má jiná dvû, jedno jako
zdrav. laborant biochemie, ale jen na poloviãní
pracovní pomûr nebo místo v lékárnû na pln˘ úvazek, ale se sníÏením mzdy, protoÏe nemám na
tento obor kvalifikaci. Má na toto právo?
Odpovûì: Po skonãení ãerpání rodiãovské dovolené je zamûstnavatel povinen pﬁidûlit Vám práci
podle pÛvodní pracovní smlouvy, není jen povinen
zaﬁadit Vás na Va‰e pÛvodní pracovi‰tû. Jakákoliv
zmûna smlouvy je pak moÏná jen na základû souhlasu obou stran, tedy pokud nebudete se zmûnou
souhlasit, jsou povinni Vás zamûstnat v souladu
s pÛvodní pracovní smlouvou.

MATE¤SKÉ LOBOVÁNÍ ANEB BOURÁNÍ BARIÉR
B˘val˘ prezident Václav Havel ve svém poselství
k 15. v˘roãí vzniku mateﬁsk˘ch center v âeské
republice napsal:
„Velmi si cením vytrvalosti, s níÏ uÏ patnáct let pﬁekonáváte nejen problémy, které jste si pﬁedsevzaly,
ale i ty, které vám pﬁipravuje lidská lhostejnost a byrokracie. DrÏím vám palce, abyste se v pﬁí‰tích letech setkávaly s tím lep‰ím, co v ãeské spoleãnosti
dﬁíme.”
Myslím si, Ïe pﬁesnû vystihl situaci. Strastiplná
cesta, kterou se nov˘ fenomén zvan˘ mateﬁské
centrum prodíral rodící se demokratickou spoleãností, má skuteãnû za sebou tvrd˘ údûl matek, které
se navzdory podmínkám rozhodly zaloÏit mateﬁské
centrum.
Díky „mateﬁskému neklidu”, kter˘ nutí matky neãekat, aÏ jim pomysln˘ „taÈka stát” splní jejich pﬁání,
vzniklo po celé republice témûﬁ dvû stû tﬁicet mateﬁsk˘ch center. Pﬁib˘vání mateﬁsk˘ch center a jejich
spolupráce pﬁispûlo k pochopení síly spoleãného
hlasu, a to nejen v obcích, ale i na celorepublikové
úrovni. Pravda, hlas zpoãátku naráÏel na pomûrnû
vysoké a tvrdé bariéry.
První impuls k zásadnímu vstupu na scénu politického lobováni vyvolala lidská zá‰È na malém mûstû.
V dobû, kdy platil zákon o státní sociální podpoﬁe,
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pﬁi‰lo z Litomy‰le anonymní udání, Ïe v mateﬁském
centru dochází k hlídání dûtí a Ïe nikdo nekontroluje,
zda matky nepﬁekraãují zákonem stanovené tﬁi dny
v mûsíci. Situace se vyhrotila tak, Ïe hrozilo zavﬁení
mateﬁského centra. V tu chvíli (1997) se na mne
koordinátorka MC v Litomy‰li obrátila o pomoc.
Pamûtníci si to moÏná je‰tû pamatují, tehdy ze
zákona O státní sociální pomoci vypl˘valo, Ïe rodiã
mÛÏe pobírat rodiãovsk˘ pﬁíspûvek do ãtyﬁ let vûku
dítûte, pokud o dítû celodennû peãuje. V rámci
tohoto zákona bylo moÏné nechat si bez „ztráty”
pﬁíspûvku pohlídat dítû maximálnû 3 dny v mûsíci
v jeslích, mateﬁské ‰kole nebo „jiném obdobném
pﬁed‰kolním zaﬁízení”. Právû termín „jiné obdobné
pﬁed‰kolní zaﬁízení” vyvolal dlouho anabázi vyjednávání.
Ministerstvo práce a sociálních vûcí jsem se snaÏila
oslovit a poÏádat o navázání kontaktu del‰í dobu, ale
bez odezvy. Tentokrát byl konkrétní a naléhav˘
dÛvod, kter˘ se ve svém dÛsledku mohl t˘kat v‰ech
center. Nejprve jsme dostaly z MPSV vyjádﬁení, Ïe
mateﬁská centra ministerstvo povaÏuje za „jiná
obdobná pﬁed‰kolní zaﬁízení”. Na na‰i Ïádost
o ﬁe‰ení situace si nás skoro rok pﬁehazovali jako
horkou bramboru, aÏ jsme se (Jitka Hermannová
a já) nakonec (1998) se‰ly s pracovnicemi odboru
sociálních dávek.

PﬁedloÏily jsme dva problémy, které jsme chtûly
ﬁe‰it:
1. Hlídání v mateﬁsk˘ch centrech není srovnatelné
svojí podstatou s umístûním dítûte v jeslích nebo
mateﬁské ‰kolce.
2. MoÏnost nechat si pohlídat dítû tﬁi dny v mûsíci
nemá logiku, kdyÏ mûsíc má alespoÀ ãtyﬁi t˘dny.
Jak má napﬁíklad ﬁe‰it situaci matka, která chodí
napﬁíklad na pravidelné rehabilitaãní cviãení a
nemá kam dát své dítû.
Diskuse zaãala pﬁedstavením smyslu a ãinnosti
mateﬁsk˘ch center. To vyvolalo neãekanou reakci
ministersk˘ch úﬁednic. Dozvûdûly jsme se, Ïe matky
s mal˘mi dûtmi mají b˘t doma, starat se o dítû, protoÏe
„my” (my‰leno stát) jim to platíme. Na takovou diskusi jsme nebyly pﬁipraveny, pﬁesto jsme se snaÏily
najít porozumûní, ale marnû. KaÏd˘ ná‰ argument
byl shozen ze stolu.
Úﬁednice, které vychovávaly své dûti v dobách totalitního reÏimu, nebyly schopné pochopit smysl svépomoci v mateﬁsk˘ch centrech, ani to, Ïe matka
bûhem pobytu v centru o dítû peãuje stejnû dobﬁe
jako doma, naopak mu otevírá daleko bohat‰í podnûty
pro rozvoj jeho schopností a dovedností, vãetnû nenásilného zaãleÀování do spoleãnosti vrstevníkÛ.
Diskusi na toto téma nakonec uzavﬁely s tím, Ïe mateﬁské centrum lze zaﬁadit do kategorie dané zákonem: „jiné obdobné pﬁed‰kolní zaﬁízení”. Marnû
jsme se bránily, Ïe to popírá samu podstatu mateﬁského centra jako zaﬁízení obãanské svépomoci.
Diskuse nad druh˘m problémem pak byla celkem
rychle ukonãena vysvûtlením, Ïe tﬁi dny jsou odvozeny od nemocensk˘ch dávek, které zamûstnanec
také dostává po dobu tﬁí dnÛ. Na‰e Ïádost o struãn˘
zápis z jednání byla zamítnuta s odÛvodnûním, Ïe
jsme nic písemného nepﬁinesly, tedy ani nic písemného nedostaneme. Odcházely jsme zdrceny a bez
chutû cokoliv dûlat dál! V tuto chvíli jsem velmi ocenila, Ïe ‰la Jitka se mnou. Nedovedla jsem si pﬁedstavit, Ïe bych tam byla sama. Jitka mne po celou
dobu povzbuzovala a pﬁidávala argumenty, kdyÏ mi
do‰la zásoba.
KdyÏ jsme pozdûji nabraly nové síly a rozebíraly situaci, uvûdomily jsme si, jak ‰patnû se jedná, kdyÏ
nepotkáte správné lidi ve správnou dobu. Rozhodly
jsme se dát na‰im krokÛm systém a tím jsme
odstartovaly lobbyistickou ãinnost na podporu mateﬁsk˘ch center a na podporu vytváﬁení lep‰ích podmínek pro Ïivot rodin.

Pﬁed kaÏd˘m startem je nutné se dobﬁe pﬁipravit,
a tak jsme zjistily, Ïe musíme:
1. zpracovat poﬁádné dokumenty, které by vystihovaly podstatu mateﬁsk˘ch center
2. sehnat odbornou podporu tûchto argumentÛ
3. zaãít hledat i argumenty, které vyvrátí mylnou pﬁedstavu, Ïe mateﬁské centrum je pﬁed‰kolní zaﬁízení
4. najít více „spﬁíznûn˘ch du‰í”
5. b˘t pﬁipraveny formálnû:
• téma jednání musíme mít s sebou vÏdy
i v písemné podobû
• nebát se diskutovat
• chodit na jednání minimálnû v dvojici
• b˘t trpûlivé
V jednání s MPSV jsme pokraãovaly. SnaÏily jsme
získat z odboru sociálních dávek písemné vyjádﬁení,
proto jsme si zaãaly korespondovat, ale nepodaﬁilo
se nám získat konkrétní odpovûdi na v‰echny na‰e
otázky. Tûm zásadním se odpovídající úﬁednice vÏdy
vyhnula.
Na druhou stranu se nám podaﬁilo získat z ministerstva ‰kolství, mládeÏe a tûlov˘chovy, kam spadá
problematika pﬁed‰kolních vzdûlávacích zaﬁízení,
potvrzení, Ïe mateﬁská centra nejsou klasifikována
jako „pﬁed‰kolní zaﬁízení”. Potvrzení se stalo podkladem pro v‰echna MC, kde nastal problém.
Pozdûji jsme je‰tû poÏádaly o pomoc Úﬁad vládního
zmocnûnce pro lidská práva. První opravdov˘ v˘sledek se dostavil aÏ po pûti letech, to se k na‰emu
lobování pﬁipojila i Asociace pro rovné pﬁíleÏitosti.
A koneãnû do‰lo v roce 2001 ke zmûnû zákona
a moÏnost nechat si pohlídat dítû byla prodlouÏena
ze tﬁí dnÛ na pût v mûsíci. Mateﬁská centra za tu
dobu získala takov˘ kredit, Ïe problém se zaﬁazováním mezi „jiná obdobná pﬁed‰kolní zaﬁízení” sám od
sebe ustal.
Ná‰ první vstup na lobbyistické pole zaãal, jak jsem
se zmínila, neslavnû a mûl letité pokraãování, neÏ
pﬁinesl drobn˘ v˘sledek. ZároveÀ v‰ak dlouhé úsilí
pﬁineslo ﬁadu zku‰eností a vyvolalo vedlej‰í efekty.
Na‰e lobbyistické snaÏení trvá dodnes a postupem
ãasu se nezmûnila jen témata, kter˘mi se zab˘váme,
zmûnilo se celospoleãenské klima, kredit Sítû MC
a díky tomu i v˘sledky na‰eho snaÏení.
Z pozice matek, které jsou „jen” doma a proto
niãemu nerozumí, jsme docílily partnerského vztahu
s ministerstvem práce a sociálních vûcí.
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Zpûtnû vidûno vím, Ïe na‰e poãáteãní kroky lze pﬁirovnat ke skoku do chaotick˘ch spoleãensk˘ch
a politick˘ch vod v na‰í zemi, aniÏ bychom pﬁedem
mûly vyzkou‰eno, zda v nich umíme plavat. Vedlo
nás hluboké pﬁesvûdãení, Ïe to co dûláme a chceme
prosadit, je správné. Dnes vím, Ïe sebesilnûj‰í motivace nestaãí. Je dobré pracovat ve skupinû a dobﬁe
se pﬁipravit.
Proces mezi prvním zásadním vstupem na cestu
lobování a dne‰ní situací není moÏné jednodu‰e
popsat, zahrnuje ãasto spletité okolnosti, sloÏité
pﬁekonávání pﬁekáÏek i dlouhé ãekání na vhodnou
pﬁíleÏitost. Vy‰lapávání cesty potﬁebovalo trpûlivé
a houÏevnaté nasazení, které v první fázi nepﬁiná‰elo viditeln˘ v˘sledek, naopak ãasto zklamání
a nepochopení. Úsilí o zmûnu trvalo léta, v˘sledky
se zaãaly dostavovat postupnû a na pokraãování.
Napﬁíklad moÏnost nechat si pohlídat dítû bez ztráty
rodiãovského pﬁíspûvku se od 1.1. 2006 pro rodiãe
dûtí ve vûku od tﬁí do ãtyﬁ let prodlouÏila na ãtyﬁi hodiny dennû, navíc si rodiã, kter˘ je s dítûtem doma,
mÛÏe neomezenû pﬁivydûlávat a zároveÀ je‰tû pobírá rodiãovsk˘ pﬁíspûvek.
Podstatné je, Ïe dne‰ní stav se blíÏí na‰í pÛvodní
pﬁedstavû o partnerské spolupráci s úﬁady, politiky
a odborníky. Bûhem cesty za partnerskou spoluprací
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jsme na podporu na‰ich nápadÛ získali nejen odborníky z ﬁad psychologÛ a sociologÛ, ale i podporu
poslancÛ a senátorÛ v obou komorách parlamentu.
Na‰e cesta lobování na‰la po deseti letech otevﬁené
dveﬁe na ministerstvo práce a sociálních vûcí.
DÛkazem této otevﬁené partnerské spolupráce je pﬁíprava konání diskuse u kulatého stolu 17. ãervence
2007. My jsme pﬁi‰li s návrhem besedy a tématu,
pan ministr ho pﬁijal a spoleãnû jsme akci pﬁipravovali vãetnû vydání spoleãné pozvánky a tiskové
zprávy.
Tato situace vyvedla z míry i média. Pﬁed konáním
kulatého stolu jsem byla s námûstkem Mariánem
Ho‰kem v âeské televizi v publicistickém poﬁadu
Dobré ráno, redaktorka se nás ptala, co budeme na
kulatém stolu ﬁe‰it, v ãem spoãívá ná‰ konflikt.
Nemohla pochopit odpovûì námûstka Ho‰ka: „My
se nescházíme kvÛli konfliktu, ale chceme spoleãnû
hledat nejlep‰í varianty ﬁe‰ení návrhu zákona.”
„Bezbariérová” spolupráce je pro nás velkou v˘zvou
do budoucna. Bude záleÏet na nás, jak v ní budeme
pokraãovat. Na‰ím souãasn˘m cílem je stabilizovat
dne‰ní stav, aby ho nemohla ohrozit zmûna politického vedení po pﬁí‰tích volbách.
Rut Kolínská, prezidentka Sítû MC o.s.

ZKU·ENOSTI, O KTER¯CH
SE NEMLUVÍ
NAHLAS O ONEMOCNùNÍ, KTERÉ VA·EMU DÍTùTI MÒÎE VZÍT
SLUCH âI DOKONCE ÎIVOT
Nedávno se mi dostal do rukou v˘tisk PÛl na pÛl. Se zájmem jsem si jej pﬁeãetla a právû pﬁi ãetbû rubriky
„Zku‰enosti, o kter˘ch se nemluví” mne napadlo, Ïe bych se ráda se ãtenáﬁkami a ãtenáﬁi podûlila o svÛj pﬁíbûh. Patﬁím totiÏ do skupiny lidí, kteﬁí o sv˘ch zku‰enostech chtûjí mluvit, uÏ jen proto, abych upozornila ostatní
rodiãe na nebezpeãí, jeÏ mohou ohrozit Ïivot a zdraví jejich dûtí.
Vloni v létû ná‰ nejmlad‰í syn Ondra, kterému byl tehdy rok a pÛl, tûÏce onemocnûl zánûtem mozkov˘ch blan
zpÛsoben˘m pneumokokovou bakterií. Uvûdomuji si, Ïe mÛÏeme mluvit o obrovském ‰tûstí, protoÏe Ondra tuto
zákeﬁnou chorobu pﬁeÏil. Pﬁesto bude po cel˘ Ïivot bojovat s následky svého onemocnûní – ztrátou sluchu.
A pﬁitom to tak vÛbec nemuselo b˘t…
V‰e zaãalo jako pomûrnû „banální” zánût stﬁedního ucha, kter˘ Ondrovi zjistil ORL lékaﬁ v KromûﬁíÏi. Pﬁi
kontrolní náv‰tûvû v nemocnici primáﬁ synovi ucho píchl a pﬁedepsal kapky. Mal˘ ale zaãal v noci zvracet, mûl
horeãku, a tak jsme ráno jeli do nemocnice v Pﬁerovû. Lékaﬁka nás ale poslala s ãípky na sníÏení horeãky zpátky
domÛ. Ondrovi v‰ak horeãka stále stoupala a navíc jsme si v‰imli, Ïe nemÛÏe pﬁedklonit hlaviãku – zaãala mu
tuhnout ‰íje. Dostali jsme podezﬁení, Ïe mÛÏe jít o zánût mozkov˘ch blan, s nímÏ jsme se jiÏ setkali u star‰ího
syna. Proto jsme se vydali znovu do nemocnice, kde jsme lékaﬁce sdûlili své podezﬁení. Pﬁesto k provedení lumbální punkce, která by zjistila pﬁítomnost zánûtu mozkov˘ch blan, lékaﬁi pﬁistoupili aÏ v noci. Odebran˘ vzorek
na‰e podezﬁení potvrdil. Ondra dostal ihned antibiotika a mûl b˘t sanitkou pﬁevezen do Fakultní nemocnice
v Ostravû. Na pﬁevoz jsme museli zase dlouhé dvû hodiny ãekat.
V Ostravû Ondru pﬁijali na dûtské ARO. Lékaﬁi nám nedávali mnoho ‰ancí, mal˘ byl na tom opravdu zle.
Prodûlal tu postupnû tﬁi nároãné operace a nûkolik dní bojoval doslova o svÛj Ïivot. KdyÏ uÏ se po nûkolika t˘dnech zaãal zotavovat, mysleli jsme si, Ïe máme vyhráno. JenÏe v lázních jsem zaãala pochybovat o tom, jestli
Ondra sly‰í. Pﬁestával ﬁíkat slova, která umûl pﬁed onemocnûním. A aãkoliv se mûl jinak k svûtu, následkem
tûÏké nemoci ztratil sluch. A tak pro nás zaãal nov˘ kolotoã zji‰Èování informací a bûhání po odborn˘ch vy‰etﬁeních, aby Ondra mohl získat kochleární implantát. Ten mu mÛÏe vrátit sluch a dát mu tudíÏ ‰anci zaﬁadit se do
bûÏného Ïivota. Lékaﬁi doporuãují uskuteãnit tuto operaci do tﬁí let vûku dítûte a nám se zaãíná ãas pomalu krátit. Neztrácíme v‰ak nadûji. Prozatím se uãíme znakovou ﬁeã, která jde Ondrovi v˘teãnû. Nyní uÏ víme, Ïe tento
dramatick˘ pﬁíbûh se vÛbec nemusel stát. Netu‰ili jsme, Ïe proti pneumokokÛm existuje úãinné oãkování.
Vlastnû jsme ani nevûdûli, co v‰echno tato baktérie mÛÏe zpÛsobit. A s nedostatkem informací jsme se pot˘kali
po celou dobu nemoci i zotavování. Kdybychom se aktivnû nesnaÏili hledat ﬁe‰ení, jak Ondrovi pomoci pﬁekonat
souãasn˘ handicap, moÏná by nemûl ani ‰anci nás opût sly‰et.
A právû proto jsme se s manÏelem rozhodli, Ïe o na‰í zku‰enosti nebudeme mlãet. Chceme, aby pﬁedev‰ím
rodiãe mûli co nejvíce informací nejen o tom, co pneumokok zpÛsobuje, ale také o zpÛsobu, jak je moÏné pneumokokov˘m nemocem pﬁedcházet. I proto jsme zaloÏili obãanské sdruÏení Nahlas, kde si rodiãe mohou vymûÀovat své zku‰enosti a získat potﬁebné informace. Pﬁáli bychom si, aby nás bylo sly‰et hodnû nahlas, neboÈ
Ïivot a zdraví na‰ich dûtí je pro nás naprosto to nejdÛleÏitûj‰í!
Kateﬁina Kalovská, obãanské sdruÏení Nahlas
P.S. Pokud by se s námi nûkteré ãtenáﬁky/ãtenáﬁi chtûli podûlit o své zku‰enosti s bojem proti pneumokokov˘m
onemocnûním nebo by naopak potﬁebovali získat praktické rady pro své dûti, které jiÏ prodûlaly tato ãi podobná
onemocnûní, mohou napsat na adresu k.kalovska@nahlas-os.cz, pﬁípadnû nav‰tívit na‰i webovou stránku
www.nahlas-os.cz.
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V¯MùNA ZKU·ENOSTÍ

SPOLUPRÁCE SE STAROSTOU Mâ PRAHA - BùCHOVICE
ZKU·ENOSTI Z PROJEKTU LOCAL TO LOCAL
Ohlédnu-li se zpût za uplynul˘m rokem, kter˘ jsme strávili nejen nad realizací projektu Obnovy
dûtského hﬁi‰tû v rámci projektu Local to Local, napadá mû ke spolupráci s místní radnicí nûkolik poznatkÛ:
1. Iniciativa z na‰í strany – zﬁejmû je to dáno tím, Ïe aktivita v neziskovkách je na denním
poﬁádku. Jednodu‰e, úpravû veﬁejn˘ch prostranství se na‰e mûstská ãást pomûrnû vûnuje,
nikdy se v‰ak nezeptá na názor veﬁejnosti. V‰e dûlají s nejlep‰ím zámûrem, ov‰em dle sv˘ch
my‰lenek. Domnívám se, Ïe zeptat se na názor buì v místních novinách nebo maminek
prostﬁednictvím na‰eho centra, by mohlo b˘t o mnoho pﬁínosnûj‰í. VÏdyÈ kolik takov˘ch
„nápadÛ” maminky ãasto kritizují. A proto jsme neãekali, Ïe nebo aÏ nás radnice osloví, ale
sami pﬁi‰li s nápadem.
2. Konkrétní Ïádosti bylo vyhovûno – projednali jsme se starostou návrh úpravy hﬁi‰tû pﬁi zapojení místních rodiãÛ. Na‰i iniciativu starosta vﬁele pﬁivítal, zﬁejmû i z hlediska úspory finanãních
prostﬁedkÛ mûstské ãásti. O tomto kroku informoval zastupitelstvo a nûkolikrát se s námi setkal, abychom dojednali podrobnosti. VÏdy byl velmi naklonûn pomoci nám i s tûÏkostmi.
3. Místní podmínky – je ov‰em tﬁeba ﬁíci, Ïe napﬁíklad v jednání se starostou máme oproti velk˘m
mûstsk˘m ãástem nebo mûstÛm v˘hodu. Jsme totiÏ místní, a protoÏe jsou Bûchovice malá
mûstská ãást, lidé „starousedlíci” jsou tu vzájemnû provázaní, znají se, a tak se i pracovní
vztahy navazují lépe. Vedoucí na‰eho mateﬁského centra je se starostou témûﬁ sousedka. Tato
situace v‰ak nûkde mÛÏe b˘t naopak nev˘hodou.
4. Pohled politika – a poslední poznámka, která je podle mne také dost v˘znamná, a to, Ïe vût‰inu
aktivit politik vyvíjí s cílem získat pﬁízeÀ voliãÛ. I toho lze v jednání vyuÏít, vÏdyÈ rodiãÛ, kteﬁí
jsou doma s dûtmi, tu Ïije dost a zajímá je, jak jim jejich volení zástupci naslouchají a co pro nû
dûlají. Tak se nám napﬁíklad podaﬁilo, Ïe nad akcí, jejíÏ souãástí bylo i otevírání obnoveného
dûtského hﬁi‰tû, starosta pﬁijal zá‰titu. Je to dobrá pﬁíleÏitost veﬁejnû ukázat svou podporu dobr˘m vûcem.
Jak bych své úvahy shrnula? PovaÏuji za dÛleÏité nezapomínat, s jak˘mi zájmy a cíli ta která strana
do jednání vstupuje. Jsou totiÏ odli‰né, ale právû jejich odli‰nost pﬁiná‰í nepﬁeberné mnoÏství moÏností, jak uspût a najít spoleãnou ﬁeã.

Bc. Melanie Zajacová,
MC Klub mal˘ Neposeda
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SPOLUPRÁCE S JIHOMORAVSK¯M KRAJEM
V Jihomoravském kraji je situace moÏná tro‰ku specifická, protoÏe k navázání spolupráce s krajem jsme vyuÏily
osobních kontaktÛ jedné z maminek. Jí také vdûãíme za pﬁízniv˘ stav, kter˘ mezi jihomoravsk˘mi mateﬁsk˘mi
centry a krajsk˘m úﬁadem panuje. Inu, není nad to znát hejtmana je‰tû z dob, kdy starostoval v brnûnské mûstské ãásti.
Bezprostﬁedním podnûtem k oslovení krajského úﬁadu bylo nevypsání dotaãních titulÛ na volnoãasové aktivity
pro dûti a mládeÏ na rok 2006, kde si na svou ãinnost mohla Ïádat i mateﬁská centra. Na tento rok totiÏ kraj vypsal dotace pouze na vybavení táborov˘ch základen. A protoÏe paní úﬁednice z odboru ‰kolství, která tyto dotaãní programy zpracovávala, mateﬁsk˘m centrÛm fandí, poradila nám moÏné ﬁe‰ení. Obrátit se na Jana
Husáka, pﬁedsedu Sportovní komise JMK, která tyto dotaãní tituly vypisuje. Napsaly jsme tedy panu Husákovi
otevﬁen˘ dopis a poÏádaly ho jménem jihomoravsk˘ch MC o podporu. Pan Husák se zaãal o fenomén mateﬁsk˘ch center zajímat, v lednu 2006 se zúãastnil konference Sítû v Brnû a my‰lenkou MC se nadchnul. Díky jeho
intervenci získala jihomoravská MC poãítaãové vybavení v rámci projektu Nadace âEZ a z rozpoãtu kraje byly
uvolnûny finance na dodateãné dotace pro MC. Je ale nutné dodat, Ïe volební rok 2006 byl v mnohém v˘jimeãn˘.
Situace s krajsk˘mi dotacemi pro rok 2007 se opakovala. Tentokrát jsme v‰e ﬁe‰ili jiÏ pﬁes kanceláﬁ hejtmana.
A i letos kraj na‰el ve svém rozpoãtu finanãní rezervy na podporu MC.
Máme to ‰tûstí, Ïe pan hejtman Juránek je prorodinn˘m aktivitám naklonûn, úãastní se akcí poﬁádan˘ch mateﬁsk˘mi centry.
Konkrétními v˘sledky spolupráce jihomoravsk˘ch MC s krajsk˘m úﬁadem jsou:
• setkávání ke dni matek
• rodinné pasy
• schÛzky s partnery – snaha o formulování prorodinné politiky kraje a vznik komise pro rodinu
• finanãní podpora mateﬁsk˘ch center v JMK, i kdyÏ zatím nesystémová
• zá‰tity hejtmana aktivitám MC v JMK
Vypadá to idylicky, ale dobﬁe víme, Ïe je pﬁed námi je‰tû spousta práce. Tak nám drÏte palce.

Daniela Pevná, krajská koordinátorka Sítû MC v Jihomoravském kraji
s pﬁispûním Hanky Beránkové z MC Studánka, Ti‰nov

KOMUNIKACE S KRAJSK¯M Ú¤ADEM JIHOâESKÉHO KRAJE
A KRAJSKÁ KONFERENCE JIHOâESK¯CH MATE¤SK¯CH CENTER
Prvotní motivací ke kontaktování Krajského úﬁadu Jihoãeského kraje v âesk˘ch Budûjovicích bylo pﬁedání
základních informací o existenci mateﬁsk˘ch center v kraji a jejich ãinnosti, o ãinnosti krajsk˘ch koordinátorek
a také o existenci a úãelu Sítû MC.
I pﬁes nûkolikaleté zku‰enosti s prosazováním a obhajobou my‰lenky mateﬁsk˘ch center v rámci na‰eho okresního mûsta jsem mûla z jednání na kraji zpoãátku trochu obavy, na‰tûstí zbyteãné.
Prvním krokem, kter˘ se sám nabízel, bylo pozvání vedoucího odboru sociálních vûcí a zdravotnictví Mgr. Petra
Studenovského na regionální setkání jihoãesk˘ch mateﬁsk˘ch center. Bylo to zajímavé setkání prospû‰né pro
obû strany, které odkrylo nûkolik moÏností ke spolupráci.
Z tohoto setkání vze‰la i my‰lenka uspoﬁádat spoleãnû s Krajsk˘m úﬁadem konferenci mateﬁsk˘ch center
Jihoãeského kraje.
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Proto následovala osobní schÛzka s hejtmanem RNDr. Janem Zahradníkem, které se zúãastnila i pﬁedsedkynû
sdruÏení M - centrum pro mladou rodinu Ing. Eva Hejduková z krajského mûsta. To se ukázalo jako prozírav˘
krok. V minulosti totiÏ pana hejtmana zaujala sv˘m odhodlan˘m vystoupením pﬁi obhajobû projektu MC, takÏe
byl vstﬁícnûj‰í a ochotnûj‰í nás podpoﬁit. Získaly jsme finanãní zá‰titu hejtmana 10 000 Kã a prostory – zasedací sál zastupitelstva spolu s pﬁilehl˘m tiskov˘m centrem, které jsme pozdûji pﬁemûnily na hernu pro dûti.
Téma konference znûlo Îena a matka v souãasné spoleãnosti aneb Jak sladit rodinu a profesi a pozvání pﬁijali
socioloÏka Jiﬁina ·iklová, prezidentka Sítû MC Rut Kolínská, Jaroslava Strnadová z Informaãního a poradenského stﬁediska Úﬁadu práce v Písku, Jindﬁich ·rajer z Teologické fakulty JâU a vedoucí odboru sociálních vûcí
a zdravotnictví KÚ Petr Studenovsk˘. BohuÏel odpoledne pﬁed konferencí se mailem omluvila dokumentaristka
Olga Sommerová (z pracovních dÛvodÛ) a spisovatelka a scénáristka Irena Obermannová (z dÛvodu nemoci).
To bylo nepﬁíjemné, protoÏe to bylo neãekané a na poslední chvíli, ale jsou vûci, které organizátoﬁi bohuÏel
nemohou ovlivnit.
V den akce ráno se prostﬁednictvím svého asistenta omluvil i pan hejtman, kter˘ mûl dle dohody celou konferenci zahajovat. Ale i s tím jsme se vyrovnali ☺.
Pﬁed vlastní konferencí a potom o polední pﬁestávce probíhala v pﬁedsálí prezentace mateﬁsk˘ch center, jejich
ãinnosti, zajímav˘ch projektÛ, v˘robkÛ i propagaãních materiálÛ a pﬁedstavil se také celorepublikov˘ Klub dvojãat a víceãat.
Celodenní program pro dûti pﬁipravily studentky Pedagogické fakulty Jihoãeské univerzity.
Konferenci jsme zorganizovali pﬁedev‰ím proto, abychom pﬁispûli k propagaci my‰lenky mateﬁsk˘ch center, jejich úãelu a pozitiv, která do sv˘ch mûst pﬁiná‰í a také proto, Ïe jsme chtûli umoÏnit Ïenám -matkám, ﬁe‰ícím
problém jak sladit rodinu a profesi setkání s odborníky, kteﬁí mohou aktuálními poznatky i osobními zku‰enostmi pﬁispût k nalezení cesty k vût‰í harmonii v rodinû. Mateﬁská centra se totiÏ pomalu mûní. UÏ to není jen
místo, kam si maminky na MD pﬁijdou se sv˘mi dûtmi pohrát, zacviãit, nebo poslechnout pﬁedná‰ku. Nûkteré
Ïeny si zaãínají uvûdomovat, Ïe mohou dûlat víc. Îe se spoleãnû mohou pokusit zmûnit konkrétní nedostatky
a omezení, která jim Ïivot v souãasné spoleãnosti pﬁiná‰í. Diskriminace v zamûstnání v praxi stále je‰tû vym˘cena nebyla a jen tak nebude. Îeny mají za stejnou práci niÏ‰í platy. V domácnosti vût‰inou stále odpracovávají
druhou smûnu. Pokud mají malé dítû, nebo dokonce více mal˘ch dûtí, pﬁípadnû „nedej boÏe” dûti obãas
nemocné a zároveÀ Ïádnou ãi naopak aktivní babiãku v produktivním vûku, mají jen minimální ‰anci na získání
odpovídajícího, dobﬁe ohodnoceného zamûstnání. To bohuÏel potvrzují i Úﬁady práce. Rovné podmínky pro tuto
velkou skupinu Ïen - matek jsou stále spí‰e na formální úrovni, neÏ Ïe by byly naplÀovány v praxi. V‰echno
sladit, aby v rodinû nevládlo napûtí, ale pohoda a aby nám také zbylo trochu ãasu na sebe, to je potom hodnû
tûÏk˘ úkol.
Îe je stále co zlep‰ovat, si moÏná v˘raznûji uvûdomíte po pﬁeãtení knihy Lamentace - dopisy muÏÛm od BoÏeny
Nûmcové. Z nûkter˘ch úryvkÛ aÏ mrazí.
K mému úÏasu v nich BoÏena Nûmcová popisuje pocity, které se zaráÏející pﬁesností kopírují pocity mnoha
souãasn˘ch Ïen. A to je bohuÏel dÛkaz, Ïe se za posledních 150 let v tomto smûru zase tolik zásadního nezmûnilo a matky s mal˘mi dûtmi jsou právem zaﬁazovány mezi ohroÏené a znev˘hodnûné skupiny.
Situace se po mal˘ch krÛãcích mûní i díky pﬁispûní mateﬁsk˘ch center.
V souãasné dobû vedeme s KÚ prostﬁednictvím odboru sociální péãe a zdravotnictví jednání o zﬁízení
grantového programu na podporu mateﬁsk˘ch center Jihoãeského kraje. Pﬁipravujeme podklady potﬁebné pro
schválení programu, na podporu zámûru se uskuteãní beseda u kulatého stolu i dal‰í osobní jednání.
Vûﬁíme, Ïe jednání budou úspû‰ná a Ïe pro MC získáme dal‰í pravideln˘ zdroj finanãních prostﬁedkÛ.

Slávka Nejedlá,
krajská koordinátorka Sítû MC v Jihoãeském kraji
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NÁPADY
Z MATEŘSKÝCH CENTER
PRO MATEŘSKÁ CENTRA
ZA POHÁDKOU NA·EHO MùSTEâKA
aneb prázdninové v˘lety mateﬁsk˘ch center v Libereckém kraji
SíÈ mateﬁsk˘ch center sdruÏuje v Libereckém kraji dvanáct mateﬁsk˘ch center. Nûkter˘m z nich se zalíbil nápad
umoÏnit spoleãné setkání nejen pracovního charakteru, ale pﬁipravit akci, která by byla více pro na‰e dûti, dala nám
pﬁíleÏitost více poznat i na‰e mûsta, nejen na‰e centra a souãasnû dala tip na trasu pro koãárkov˘ v˘let.
A tak vznikla nabídka na sedm v˘letÛ pro mateﬁská centra v Libereckém kraji, pﬁiãemÏ podmínkou byla trasa v˘letu
dostupná s koãárkem, dlouhá tak akorát pro na‰e dûti cca 6 – 8 km a je‰tû „pohádková”. Díky „centráck˘m”
v˘letÛm nám s m˘m synkem Jeníãkem (1,5) utekly prázdniny jako voda. Najeli jsme pﬁitom cca 400km (vût‰inou
vlakem) a cca 50 km nachodili.

NA HORU TÁBOR
První v˘letní den pﬁipravilo 10.ãervence MC Dudlík z Lomnice nad Popelkou (www.ddmlomnice.cz). Sluníãko ten
den na nás úplnû zapomnûlo a na cestu se hodila spí‰e dobrá v˘bava (nepromokavé boty, plá‰tûnka, tepl˘ ãaj).
Mnohé asi ‰patné poãasí odradilo, ale ti co vy‰li, si to náramnû uÏili. V˘‰lap na horu Tábor zpﬁíjemnily hry, písniãky
a veselé povídání.
Na Táboﬁe uÏ na nás ãekali v informaãním stﬁedisku a pohádkování zaãalo - pro dûti tu byl pﬁipraven pohádkov˘
kvíz, dozvûdûli jsme se o pohádkové CestokníÏce a Cestomapû, které jsou souãástí hry pro malé i velké cestovatele
v âeském ráji (více www.cesky-raj.info) a kaÏdé dítko dostalo sladkou odmûnu a pamûtní list. Cesta dolÛ do
Lomnice n. P. kolem kﬁíÏové cesty byla trochu blátivûj‰í, ale terénní koãárky s tím nemûly Ïádn˘ problém.

ZA NEJMLAD·Í ROZHLEDNOU JIZERSK¯CH HOR
Na druh˘ v˘let, kter˘ poﬁádalo Dûtské a mateﬁské centrum Maják z Tanvaldu 11. ãervence, bylo nejjednodu‰‰í dojet
vlakem a pravé dobrodruÏství zaãalo uÏ ve vlaku, protoÏe cestou od Îelezného Brodu je nûkolik tunelÛ. Nûkteﬁí z nás
mohli potkat paní prÛvodãí, která rozdávala speciální jízdenky pro „ hodné dûti”. Cesta zaãínala v Jabloneck˘ch
Pasekách a opût nás ãekal v˘‰lap do kopce. ProtoÏe jsme ale vûdûli, Ïe nûkde cestou na nás ãeká poklad a teta Vûra
z Tanvaldu nás je‰tû povzbuzovala a odmûÀovala, do‰li jsme k rozhlednû Nisanka docela rychle. Na vrchol rozhledny
bylo tﬁeba zdolat je‰tû nûkolik schodÛ, ale protoÏe právû tam na vrcholku byl poklad, tak na‰i mrÀouskové schody
bez váhání vybûhli. Ty tam byly pﬁedchozí známky únavy. Po krátkém obãerstvení v altánku a hﬁe na pískovi‰ti
u blízké v˘letní restaurace jsme pokraãovali v cestû a do‰li je‰tû k pramenu Nisy, kde na dûti ãekalo dal‰í pﬁekvapení
– vodnická lízátka. Je‰tû Ïe tahle sladká odmûna pﬁi‰la, protoÏe cesta k vlaku byla je‰tû klikatá. Na jejím konci nás
ale ãekal diplom za úspû‰né zdolání nejmlad‰í rozhledny Jizersk˘ch hor. De‰Èové kapky, které se poté objevily, uÏ
nûkteﬁí z nás ani únavou nestihli spoãítat.

POHÁDKA O KRAKONO·OVI
Z Jizersk˘ch hor jsme se pﬁesnû o t˘den pozdûji 18. ãervence vydali do Podkrkono‰í a pﬁi‰li pobejt! do Jilemnice.
V rámci Krakono‰ov˘ch letních podveãerÛ pﬁipravilo místní mateﬁské centrum Rodinka (www.materskecentrum.
jilemnicko.cz) pohádku pro dûti a na tuto pohádku pozvalo i dal‰í MC z kraje. A tak, kdo pﬁijel do Jilemnice, mohl si
projít nejen Zvûdavou uliãku, ale potkat se i s Krakono‰em, vidût dámy v dobov˘ch kost˘mech jak z Havlíãkov˘ch
Petrolejov˘ch lamp, no ale hlavnû zaÏít velké rodinné hemÏení u ·aldova statku, kde se hrála právû ta pohádka
o Krakono‰ovi. Mamky a taÈkové z centra hráli, zpívali, vodili loutky a pro velk˘ zájem museli pﬁedstavení i opakovat. No a po pohádce pﬁi‰el Krakono‰ mezi nás a dûti mu dávaly v‰eteãné otázky – kde nechal svoji sojku, co dûlá
Anãe a Kuba… a Krakono‰ povídal a povídal.
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POHÁDKOVÁ CESTA KOLEM P¤EHRADY
Jablonecké mateﬁské centrum Jablíãko (www.sdj.cz) si pro svÛj v˘let, které uspoﬁádalo 2. srpna v rámci svého
projektu Ná‰ pohádkov˘ kraj, vybralo krásn˘, sluneãn˘ den. V˘let se neãekanû konal uprostﬁed mûsta, a tak jsme
my, úãastníci ãekali, kde bude jaká pohádka v blízkosti sídli‰tû. UÏ cesta na start trasy kolem pﬁehrady nás nalákala
a v‰ím dal‰ím jsme byli mile pﬁekvapeni. Na startovi‰ti ãekaly desítky maminek a koãárkÛ. KaÏd˘ mal˘ úãastník
dostal pitíãko, vstupenku a pozvánku na dal‰í akce centra. Hned potom jsme se v men‰ích skupinkách vydali na
cestu, na které jsme plnili mnoho úkolÛ, kter˘mi nás provázely postaviãky z veãerníãkÛ (Rákosníãek, víla Amálka,
krteãek, Bob a Bobek apod). Cesta kolem vody dávala pﬁíleÏitost i k dal‰ím radostem, a tak jsme házeli kamínky,
máchali si noÏky, lezli po skalách a barvili se borÛvkami jak indiáni.
Pﬁed cílem jsme pak hledali strom bombonkovník a v cíli ãekala teta Renata z Jablíãka, aby nám rozdala sladké
odmûny a medaile. Turnovská skupinka maminek si v˘let pak je‰tû prodlouÏila a obe‰la celou pﬁehradu. Mamky
byly mile pﬁekvapeny krásnou koãárkovou trasou s moÏností zastávek pro dûti (hﬁi‰tû, koutky) i dospûlé
(obãerstvení, WC).

LETNÍ V¯LET ZA VÍLOU JIZERKOU
Údolí na Spálovû u ﬁeky Jizery mezi Îelezn˘m Brodem a Semilami si pro pohádkov˘ v˘let vybralo Centrum pro
rodinu M.E.D ze Semil (www.medsemily.cz). Teplé ráno 4. srpna bylo na v˘let lákavé, ale na Spálovû uprostﬁed lesa
nás naopak pﬁekvapil chlad. Za vílou Jizerkou se zde vydalo nûkolik maminek, dûti v koãárku, ‰átku, krosniãkách,
jeden pes a tatínek. V˘let zaãal uÏ spoleãnou cestou vlakem ze Îelezného Brodu, kde jsme mávali parní ma‰inû.
Poté jsme se vydali na Spálov a odtud pû‰ky k ﬁece hledat vílu Jizerku. Na‰li jsme ji v zátoãinû, zahalenou
v blankytnû modr˘ch ‰atech. Spoleãnû s ní dûti vyplnily úkoly, zazpívaly, pou‰tûly lodiãky, a také sly‰ely pohádku
o skláﬁi Petrovi, jak mu víla pomohla vyrobit barevné sklo. Pﬁipravena byla i vlastnoruãní v˘roba víly, ale vzhledem
k tomu, Ïe nás zábly ruce, jsme se radûji vydali na cestu do Semil po Riegrovû stezce. Stezka sice nebyla aÏ tak moc
koãárková, ale díky siln˘m tátovsk˘m paÏím ná‰ Jeník zvládl i terénní koãárkovou jízdu.
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CESTA DO TAJEMNÉHO LESA
Do tajemného lesa v âeském ráji pozvalo malé i velké v˘letníky Centrum pro rodinu Náruã z Turnova
(www.naruc.cz) 9. srpna. Cesta zaãala v turistickém autobuse, kter˘ zaplnilo nûkolik koãárkÛ, pes Mája, dûti a jejich
maminky. Tatínkové tentokrát na cestu nevy‰li, ale s mnoh˘mi jsme se setkali na konci cesty, kdy zaji‰Èovali odvoz
sv˘ch znaven˘ch ratolestí k domovu. Cesta do tajemného lesa byla plná skﬁítkÛ. Nejprve jsme se vydali (zase) do
poﬁádného kopce, abychom vy‰li u Kopicova statku. Zde na nás na louce ãekal skﬁítek Skalníãek, kter˘ nás provázel
celou cestu, a hned mûl na nás první prosbu, a to postavit domeãek pro skﬁítky. Jen se domeãky dostavûly, vyhnal
nás de‰tík do hloubi tajemného lesa, kde jsme kromû vytesan˘ch reliéfÛ ve skalách na‰li i poklad. Tedy nejprve nám
Skalniãek vyprávûl pohádku o skﬁítcích, jak Ïijí v lese, co dûlají apod., a pak nám slíbil odmûnu za domeãky, které
jsme pro skﬁítky postavili. Museli jsme v lese najít lucerniãku, pod kterou byl schovan˘ právû ten poklad – kaÏdé
dítko si pak odneslo kousek pokladu v uzlíãku. Cestou dál mûl Skalníãek pﬁipravené úkoly, a tak jsme zpívali písniãku o skﬁítcích a trpaslíãcích, zkou‰eli na‰i obratnost a hbitost. Na hrad Vald‰tejn jsme se proto pﬁiﬁítili jak velká
voda. Závod v bûhu si totiÏ daly nejen dûti, ale i maminky s koãárky, aÏ se jim prá‰ilo za patami. Na hradû jsme si
dali svaãinu a nanuka a kdo chtûl, mohl se jít podívat i do hradu, kde byla k vidûní v˘stava ruãnû ‰it˘ch skﬁítkÛ
z Náruãe.

PROCHÁZKA PEKLEM
Poslední v˘let do Pekla poﬁádalo 21. srpna mateﬁské centrum Mateﬁídou‰ka z Hejnic (www.materidouska.info)
a vût‰ina z nás se shodla, Ïe tyhle prázdniny byly pûknû nabité a Ïe uÏ se tû‰íme po v‰ech v˘letech, táborech
a dal‰ích mimoﬁádn˘ch akcích na záﬁí, kdy se vrátíme ke sv˘m pravideln˘m programÛm a usadíme se zase doma.
ProtoÏe Hejnice jsou pﬁeci jen trochu vzdálenûj‰í pro jiná centra, byl start v˘letu urãen aÏ na jedenáct hodin.
Poledne jsme pak mohli strávit pﬁímo na lázeÀské kolonádû v Libverdû. Kdo chtûl, dal si zmrzlinu, napil se
z léãivého pramene, koupil si lázeÀské oplatky. Pro zájemce tu byla moÏnost v˘‰lapu k Obﬁímu sudu (na‰e rodina
k nûmu zajela ale aÏ pozdûji autem). Obãerstveni jsme se vydali na cestu do Pekla, kde na nás ãekala obûdová pauza
na chalupû u mamky Katky. Zahrada u její chalupy - to byl ráj pro dûti - dﬁevûná vûÏ, klouzaãka, pískovi‰tû, traktory,
odráÏela a jiná vozítka, králíci atd. A poklad nechybûl ani na této pekelné procházce.
Tak a to je konec prázdninového cestování, spoleãn˘ch koãárkov˘ch v˘letÛ za pohádkou. Mamky v MC, díky za
skvûlé záÏitky a nápady. Zase nûkdy na vidûnou! AÈ uÏ nûkde na v˘letû nebo u vás v mateﬁském centru.
Petra Hou‰ková, krajská koordinátorka Sítû MC v Libereckém kraji
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