
 

 

 

PĚT TÝDNŮ PRO RODINU 12. 5. – 17. 6. 2018 

 

 

Jak se zapojit do PĚTI TÝDNŮ PRO RODINU – jarní části celoroční kampaně 12. 5. - 17. 

6. 2018? 

Po úspěšném loňském roce se těšíme, že se s vašimi aktivitami opět zapojíte do jarní části letošní 

kampaně v období od 12. 5. do 19. 6. -  tedy v již tradičním čase ode Dne matek do Dne otců.   

Letos chceme upozornit na přínos mateřských center pro rodiny – pro její jednotlivé členy, otevřít tak 

i diskusi nad důležitostí a problematikou jednotlivých členů rodiny, nad jejich proměnou v průběhu 

století. Navíc vás chceme inspirovat a povzbudit, abyste tato témata otevírali v rámci vašich programů.  

Proto každý týden bude věnován jednotlivým členům rodiny: matkám, dětem, otcům, 

prarodičům, bezdětným členům rodiny.  

Záleží jen na vás, jakou formu pro svoji aktivitu zvolíte. Nabízí se – obdobně jako každým rokem – 

široká škála možností od besed po happeningy. Patří sem opravdu cokoliv – například oslavy Dnů 

matek, dětí, otců, rodiny, výstavy, rodinný výlet, akce se seniory nebo pro seniory, akce pro širokou 

veřejnost, divadelní představení s tématem zaměřeným na rodinu a její členy, kreativní dílny se 

zpracováním tématu rodiny – zkrátka fantazii se meze nekladou. Důležité je otevírat témata spojená 

s jednotlivými členy rodiny a pokud možno v kontextu s proměnou jejich postavení za posledních sto 

let. 

Nezáleží na tom, zda se zapojíte každý týden nebo jen jednou v průběhu pěti týdnů. Důležité je se 

přihlásit s tím, co děláte. Pro média jsou totiž čísla poměrně přitažlivá. A tak chceme-li představit vaše 

akce a přínos vaší práce, potřebujeme mít naše tvrzení podložené i čísly. 

Přihlaste se, prosíme do 10. 5. 2018 prostřednictvím přihlášky online.  

Po přihlášení dostanete další podklady včetně banneru.    

Vaše akce podpoříme též na Facebooku a případně na YouTube. Máme předjednaný rozhlasový 

vstup a věříme, že se nám podaří získat další mediální podporu. V každém případě budeme také rádi 

sdílet na Facebooku a na strákách Sítě pro rodinu vaše výstupy v místních či regionálních médiích.    

Věříme, že vás letošních Pět týdnů pro rodinu zaujme a že přihlásíte své programy a akce. My 

uděláme vše proto, abychom téma kampaně Pět týdnů pro rodinu dostali do celorepublikových médií.  

Těšíme se na spolupráci! 

pPracovní skupina pro letošní kampaň 



TÝDENNÍ ZAMĚŘENÍ 

.  

12. – 18. 5. = MATKY  

 

Na druhou neděli v květnu (letos 13. 5.) připadá Den matek, proto první týdenní téma věnujeme 

matkám. Možná není od věci si vznik Dne matek připomenout. Většina center pořádá nějaký program 

v rámci oslav Dne matek, ať už odpočinkový, zážitkový neb vzdělávací. Nápadů se najde určitě dost. 

Určitě však je milé vyrábět s dětmi drobný dárek pro maminku, nebo je naučit nějakou básničku.  

Témata k zamyšlení: 

Není nic půvabnějšího, než maminka s dítětem v náručí, a nic ctihodnějšího než matka v kruhu 

dětí. Johann Wolfgang von Goethe, německý spisovatel (1749 – 1832) 

Shirley Valentine je v každé z nás. V každé ženě, která vychovala děti, plní mateřské 

i manželské povinnosti, vaří, nakupuje, uklízí a chodí do práce. Přesto jí něco v životě chybí. 

Možná sny, které jako mladá holka měla, ale netroufla si je zrealizovat. Simona Stašová, česká 

herečka (1955) 

Netvrdím, že by se mělo matkám bránit v lásce k dětem. Říkám jen, že je lepší, když matky 

milují ještě někoho jiného. Romain Gary, francouzský spisovatel a diplomat (1914 – 1980) 

Samozřejmě že žena, která se rozhodne být na plný úvazek matkou, může být šťastná 

a zaslouží si náš respekt. Mateřství je to nejkreativnější zaměstnání plné výzev, kterému se 

můžeme věnovat. Cílem je přetvořit svět tak, aby naše možnosti nebyly tak omezené.  Naomi 

Wolfová, spisovatelka  (1962) 

Jste-li matkou, již nikdy nejste ve svých myšlenkách sama. Matka vždy musí myslet dvakrát – 

jednou za sebe a jednou za své dítě. Sophia Loren, italská herečka (1934) 

Být matkou znamená odpouštět a obětovat se. Erich Maria Remarque, německý spisovatel (1898 – 

1970)  

Za vše, co jsem nebo čím se domnívám být, vděčím své matce. Abraham Lincoln, prezident USA 

(1809 – 1865) 

 

14. – 20. 5. 2018 probíhá v rámci Světového týden respektu k porodu Festival o těhotenství, porodu 

a rodičovství, jeho tématem je letos: Méně zásahů, více péče. Pokud se do festivalových aktivit 

zapojujete, můžete je rovněž propojit s naší kampaní.   

 

19. – 25. 5. = BEZDĚTNÍ ČLENOVÉ RODINY  

 

Mezi bezdětné členy rodiny můžete zahrnovat dospělé osoby všech generací, tedy i mládež. Není 

snadné najít zajímavé citáty pro tuto skupinu členů rodiny, ale nabízíme odkazy na poměrně 

inspirativní úvahy.  

Historii svobodných nepíše náhoda, ale volba. Jejich volba. Dwight David Eisenhower, prezident 

USA (1890 –1969) 

http://supermamy.maminka.cz/clanek/pro-zeny-super-mamy-materstvi/488322/8-vet-ktere-bezdetne-

zeny-nesnaseji-radsi-mlcte-at-jim-neublizite.html 

https://www.prozeny.cz/clanek/mate-deti-kdyz-vam-tohle-reknou-bezdetni-neudrzite-se-smichy-32197 

https://a2larm.cz/2017/08/na-obranu-bezdetnych/ 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Den_matek
https://cs.wikipedia.org/wiki/1962
http://respektkporodu.cz/svetovytydenrespektukporodu/
http://respektkporodu.cz/
http://respektkporodu.cz/
https://cs.wikipedia.org/wiki/1890
https://cs.wikipedia.org/wiki/1969
http://supermamy.maminka.cz/clanek/pro-zeny-super-mamy-materstvi/488322/8-vet-ktere-bezdetne-zeny-nesnaseji-radsi-mlcte-at-jim-neublizite.html
http://supermamy.maminka.cz/clanek/pro-zeny-super-mamy-materstvi/488322/8-vet-ktere-bezdetne-zeny-nesnaseji-radsi-mlcte-at-jim-neublizite.html
https://www.prozeny.cz/clanek/mate-deti-kdyz-vam-tohle-reknou-bezdetni-neudrzite-se-smichy-32197
https://a2larm.cz/2017/08/na-obranu-bezdetnych/


26. 5. – 1. 6. = DĚTI  

 

Den dětí každým rokem patří v mnohých centrech  ke středobodu jarních oslav v centrech. Kromě akcí 

pro děti se nabízí též prostor k diskusím kolem života a výchovy dětí.    

Žádné dítě není tak roztomilé, aby matka nebyla šťastná, když konečně usne. Ralph Waldo 

Emerson, americký unitářský duchovní, esejista, básník a filosof (1803 – 1882) 

Hra je jeden z nejefektivnějších způsobů, jak zjednodušit život. Přesně to jsme dělali jako děti, 

ale v dospělosti jsme si hrát zapomněli. Albert Einstein, německo-americký fyzik, autor teorie 

relativity (1879 – 1955) 

 

Naučte své děti milovat všechny lidi stejně. Friedrich Wilhelm Nietzsche, německý filosof, klasický 

filolog, básník a skladatel (1844 – 1900) 

Kdo nikdy nebyl dítětem, nemůže se stát dospělým. Charlie Chaplin, britský komik a režisér (1889 

– 1977) 

Děti se mají vychovávat tak, aby se později nevlekly smutně životem a aby nenechaly všechny 

poklady a krásy světa shnít jen proto, že by k nim nenalezly klíč. Antoine de Saint-Exupéry, 

francouzský letec a spisovatel (1900 – 1944) 

Chcete-li, aby byly vaše děti chytré, čtěte jim pohádky. Chcete-li, aby byly ještě chytřejší, čtěte 

jim více pohádek. Albert Einstein, německo-americký fyzik, autor teorie relativity (1879 – 1955) 

Sklon k pohodlnosti je pro člověka horší než všechny svízele života. Je proto důležité učit dítě 

již od mládí pracovat. Immanuel Kant, německý filozof (1724 – 1804) 

 

 

2. – 8. 6. = SENIORSKÁ GENERACE  

 

Senioři zatím nejsou příliš četnou cílovou skupinou mateřských center, ale začíná jich přibývat. Navíc 

problematika stárnutí populace stále narůstá, a tak by se v centrech měl pro ně otevírat větší prostor. 

Bude jistě zajímavá vzájemná inspirace mezi centry.   

Stáří se nevysmívej! Vždyť k němu směřuješ! Menandros, gnostický učitel, (342  – 291 před 

Kristem) 

Stupeň úcty ke stáří udává stupeň ušlechtilosti a pravé ceny u všech národů a kultur. Ladislav 

Klíma, prozaik, dramatik, básník a filosof (1878 – 1928)  

Stáří může být nešťastné a neradostné právě tak jako mládí. Srovnávám-li, nezdá se mi stáří 

i se všemi slabostmi, které přináší, bez radosti, jen zabarvení a zdroje těchto radostí jsou jiné. 

Friedrich Wilhelm Christian Karl Ferdinand von Humboldt, diplomat, jazykovědec a filosof (1767 –

1835) 

 

9. – 17. 6. = OTCOVÉ  

 

Sice se nám nepodařilo prosadit den otců jako oficiální významný Den tedy s velkým D, přesto se 

slaví už jedenáct let každou třetí neděli v červnu. Tátů v centrech přibývá a pozornost si v každém 

případ zaslouží. V mnoha centrech pokračují v bývalé kampani Táta dneska frčí.  

Je snazší pro otce mít děti než pro děti mít opravdového otce. papež Jan XXIII. (1881-1963) 

https://cs.wikipedia.org/wiki/1767
https://cs.wikipedia.org/wiki/1835


Jen moudrý otec, zná opravdu své děti. William Shakespeare, anglický básník, dramatik a herec 

(1564-1616) 

Když mi bylo dvacet, myslel jsem si, že můj otec je idiot. Když mi bylo třicet let, myslel jsem si, 

že má občas pravdu. Když mi bylo čtyřicet, měl jsem za to, že to byl docela moudrý chlap. Teď, 

když je mi padesát, říkám si: „Kdyby tu tak byl táta a poradil mi!“ Tomáš Baťa, podnikatel (1876-

1932) 

Otec mě naučil pracovat- neučil mě lásce k práci. Abraham Lincoln, prezident USA 1809-1865 

Otcovo sebeovládání je pro děti nejlepším poučením. Démokritos starověký řecký filozof (přibližně  

460 – 370 př. n. l.) 

Jeden dobrý otec znamená víc než sto učitelů. Johann Gottfried von Herder, německý spisovatel, 

filosof (1744 – 1803) 

 

 

Citáty a odkazy můžete použít v rámci svých aktivit nebo je jen tak vyvěsit v centru k zamyšlení 

pro příchozí.  

 


