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KŘÍDLA A KOŘENY NAŠÍ RODINY 

Kampaň Sítě mateřských center o.s. 1. – 31. května 2012 

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA 

 
Foto: MC Cirkus, Praha 

 

V letošním roce se konal již druhý ročník kampaně Sítě mateřských center o.s. Křídla a kořeny naší 

rodiny. Název kampaně vychází z parafráze citátu „Děti by měly dostat od svých rodičů dvě věci: 

kořeny a křídla“ (Johann Wolfgang Göthe). Kampaň Sítě MC upozorňuje na důležitost rodiny 

v současné době, ve které se uprostřed požadavků na výkon, spotřebu a individuální potřeby ztrácí 

hodnota rodiny a vztahů jejích jednotlivých členů napříč generacemi. V rámci zapojení Sítě 

mateřských center do Evropského roku aktivního stáří a mezigenerační solidarity se soustředí letošní 

ročník kampaně právě na kontext celé rodiny, tedy i generaci prarodičů. 
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ÚČASTNÍCI KAMPANĚ 

 

Do kampaně se přihlásilo 25 mateřských center z různých částí ČR: 

 

Hlavní město Praha 

MC Cirkus, Praha 9 

 

Jihočeský kraj 

OSMC Klubíčko, Benešov nad Černou 

 

Jihomoravský kraj 

MC Radost, Vyškov 

MC Sedmikráska Brno, Brno – Nový 

Lískovec 

 

Liberecký kraj 

MC Jablíčko, Jablonec nad Nisou 

RK Motýle, Hodkovice nad Mohelkou 

 

Moravskoslezský kraj 

MC Klubíčko, Frenštát pod Radhoštěm 

RC U Rosničky, Frýdlant nad Ostravicí 

 

Olomoucký kraj 

RC Provázek, Olomouc 

 

Plzeňský kraj 

MC Benjamínek, Domažlice 

MC Beruška, Nepomuk 

CeDR, MC DUHA, MC Plzeňské panenky, 

Plzeň 

RC Dráček, Starý Plzenec 

MC Medvídek, Sušice 

RC oHRÁTka, Chlumčany 

 

Středočeský kraj 

Brandýský Matýsek, Brandýs nad Labem 

MC Čelákovice, Čelákovice 

CPR Dokolečka, Doubravčice 

RC Kašpárek Mělník, Mělník 

RC Kostička, Český Brod 

MC Rozmarýnek, Rožmitál pod 

Třemšínem 

RC zaHRÁTka, Hostivice 

 

Ústecký kraj 

MC Duhová školička při SVČ Most, Most 

MC RADKA, Kadaň 

 

Kraj Vysočina 

Třebíčské centrum, Třebíč

 

 

 

 
Foto: MC Beruška, Nepomuk 
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PRŮBĚH KAMPANĚ 

 

Ačkoli se letos konal teprve druhý ročník kampaně, zúčastnil se jí rekordní počet účastníků (viz 

Statistika kampaně). Mateřská centra zorganizovala řadu akcí zcela naplňující ducha letošní 

kampaně – zaměření na generaci prarodičů, např. výstava fotografií našich prapředků nebo společné 

tvoření se seniory. Nebyli však opomenuti ani tatínkové a maminky, pro které byly připraveny 

nejrůznější soutěže (olympiáda pro maminky, sportovní soutěže, tvorba rodinného symbolu, apod.). 

To, jakým způsobem se mateřská centra zapojí do kampaně, si volí sami podle jejich zájmu a 

možností. Možnosti zapojení byly různé, od komorních akcí v mateřském centru po velké akce pro 

širokou veřejnost, od sportovních soutěží přes kreativní happeningy po vzdělávací semináře či besedy 

s odborníky. 

Paleta akcí pořádaných mateřskými centry byla letos opravdu pestrá. Navzdory tomu, že se letos 

konal teprve druhý ročník, mateřská centra přicházela s novými bohatými nápady, lákající nejen stálé 

návštěvníky MC, ale i širokou veřejnost. Mateřská centra pořádala různé kulturní akce, ale i soutěže 

pro celé rodiny a spoustu dalších akcí jako např. ukázky práce hasičských sborů, vozů technických 

služeb či vojenské techniky. Velmi oblíbenou aktivitou jsou tvořivé a rukodělné dílničky, kde děti se 

svými rodiči a prarodiči tvořily např. rodokmeny či koláže, ale i různé ozdůbky jako např. náhrdelníky, 

apod. Nechyběly však ani besedy a semináře zaměřené na téma rodiny. Velmi oblíbený pohádkový 

motiv se objevoval nejen na výletech, kde děti plnily pohádkové úkoly. Téměř za tradiční součást 

doprovodného programu můžeme považovat skákací hrady, nafukovací skluzavky, trampolíny či 

bludiště. 

 

 
Foto: Čelákovice, Čelákovice 
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Níže je uvedena tabulka s přehledem nejoblíbenějších akcí. 

 

Pořadí Přehled oblíbenosti akcí kampaně Počet MC 

1. Kulturní vystoupení a akce  
(výstava fotografií, rodinné fotografování, divadlo pro děti, přehlídka 
vlasových trendů a módní přehlídka, vystoupení břišních tanečnic, 
kouzelnické představení, výstava retro hraček a her, diskotéka, vystoupení 
dětí z tanečních kroužků, výstava „Než vypukne požár“, zahradní slavnost 
s živou hudbou, vystoupení rodičů a dětí s ukázkami z aktivit MC /cvičení, 
hry, zpívání/) 

16 

2. Soutěže  
(sportovní odpoledne /lidský řetěz, skok z místa, štafeta, závody na 
odrážedlech či koloběžkách/, olympiáda pro maminky, rodinné soutěže 
/pečení z babiččiny kuchařky, o největší rodinné objetí, stavění věže ze 
špejlí, tvorba rodinných symbolů z plastelíny, tvorba rodinné plachetnice 
z bagety, sýra a zeleniny/, malování na obličej, hlavolamy a bludiště, 
pěvecká soutěž, pohádková stanoviště /skok v pytlích, třídění zvířátek, 
tajemná dráha/, malování křídou či barvení polystyrénových zvířátek, 
kolečkyáda) 

15 

3. Jiné  
(např. cvičení OSHO DIVINE HEALING, domácí farma, skákací hrad, 
trampolína, obří nafukovací skluzavka, jízda na koni či ukázky z výcviku 
psů, ukázky práce hasičského sboru, ukázka vozů Technických služeb 
Hostivice, projížďka na lodích, „Most lásky“ – uzamčení visacího zámku, 
ukázka vojenské techniky) 

9 

4. Tvořivé a rukodělné dílničky  
(malování porcelánu, tvorba rodokmenů a koláží, tvorba pohádkových 
zvířátek, kytiček, přáníček, náramků, dále zdobení koní, tvorba balónkových 
loutek, drátkování a navlékání korálků) 

7 

4. Výlety 
(např. Cesta za pokladem, „Veselé putování do Sobína“, dobývání zříceniny 
Zvířetice, návštěva Domova pro seniory) 

7 

6. Besedy, semináře, workshopy  
(např. konference na téma mezigenerační vztahy, semináře na téma 
partnerských a sourozeneckých vztahů, dětské agresivity či kyberšikany, 
seznámení s aktivitami Klubu náhradních rodin, přednáška na téma 
zelených potravin, beseda u kulatého stolu na téma prorodinné politiky, 
přednáška na téma Obnova lásky v rodinách) 

6 

7. Den otevřených dveří  
(volná herna, setkání se seniory, ukázková hodina cvičení dětí s rodiči, 
hrátky z prvky Montesorri, seznámení s aktivitami a plány MC) 

4 

7. Vaření  
(např. opékání buřtů, vaření z babiččiny kuchařky) 

4 

 

 

STATISTIKA KAMPANĚ KŘÍDLA A KOŘENY NAŠÍ RODINY 2012 

 

Počet účastníků všech akcí kampaně 7525 

Počet dospělých 3815 

Počet dětí 3710 

Počet realizátorů 204 

 

Letošní hojnou účast a zajímavé akce mateřských center v rámci kampaně prozrazují 

další fotografie z jednotlivých center v závěru zprávy. 
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ZAJÍMAVÉ POSTŘEHY 

 

OSMC Klubíčko (Benešov nad Černou) uspořádalo v rámci kampaně zahradní slavnost s názvem 

„Přijďte pobejt“, plnou různých her a soutěží, ale i opékání buřtů. Na večer bylo pro děti přichystáno 

překvapení v podobě „Cesty za pokladem“, na které děti plnily pohádkové úkoly. Slavnost pokračovala 

i druhý den, kdy byla připravena výtvarná dílnička – malování porcelánu - a další soutěže. Akce byla 

zakončena společným obědem. 

 

Brandýský Matýsek o.s. (Brandýs nad Labem) připravil pro účastníky kampaně dvě akce. První 

akce byla zaměřená na děti, které soutěžily na trati v lesoparku v celkem osmi disciplínách s „přírodní“ 

tematikou. Zapojili se však i ostatní členové rodiny, neboť děti u některých disciplín potřebovaly 

asistenci dospělých. Dále zde byly k vidění vojenská technika a zbraně, předváděné vojáky z 

Vojenského útvaru 6950 a obdivované především účastníky mužského pohlaví, ale i ukázky z práce 

psovodů. Jako doprovodný program zde byl připraven skákací hrad a rodiny s dětmi si také mohly 

opéct buřty. 

Druhá akce byla věnována přednášce na téma „Obnova lásky v rodinách“. Přednášku vedla Ing. 

Zuzana Veverková. 

 

MC Sedmikráska Brno o.s. (Brno – Nový Lískovec) přichystalo několik aktivit, které spojovalo téma 

rodiny. Účastníci si mohli prohlédnout výstavu fotografií prapředků. Vedle výstavy bylo možné se 

nechat vyfotografovat či si vytvořit koláž při povídání na téma „naše babičky a dědečkové“. Program 

byl obohacen o regenerační a antistresové cvičení OSHO DIVINE HEALING, kterého se mohli 

zúčastnit všichni členové rodiny. Účastníkům byl rovněž představen projekt Trojlístek, jehož cílem je 

usnadnění návratu na trh práce. 

 

MC Čelákovice (Čelákovice) uspořádalo „Oslavu Dne rodin a náhradních rodin“, v rámci které byli 

účastníci seznámeni s aktivitami Klubu náhradních rodin. Rodiče s dětmi se mohli projet na lodičkách 

či se seznámit s prací hasičského záchranného sboru – zájem ze strany dětí byl především o 

hasičskou pěnu, ve které pak „řádily“ – nebo se podívat na výcvik psů. Pro děti bylo přichystáno 

divadlo a pro dospělé pak představení dětí z tanečních kroužků. Jako doprovodný program byly 

připraveny soutěže v disciplínách jako malování křídami na téma rodina nebo barvení polystyrénových 

zvířátek. 

 

RC Kostička (Český Brod) uspořádalo již několikátý ročník Dne otevřených dveří, kde byli rodiče 

prostřednictvím video-prezentace seznámeni s činností o.s. LECCOS a programem a plány RC 

Kostička. Děti z kroužku Všeználek si pro účastníky přichystaly taneční představení „Beruška“. Dále 

zde byly připraveny výtvarné dílny, kde si děti mohly vyrobit balónkové loutky. Děti si rovněž mohly 

zkusit hrátky s prvky Montesorri pod vedením Petry Curgaliové. Bohatý program Dne otevřených dveří 

doplnilo soutěžní sportovní odpoledne nejen pro děti, ale i pro rodiče se soutěžemi v disciplínách jako 

závody na srážedlech nebo na koloběžkách. 

 

MC Benjamínek (Domažlice) uspořádalo v rámci celokrajské akce Plzeňského kraje „Domažlické 

slavnosti rodiny“. Děti i dospělí se mohli svést na koních. Byly zde k vidění ukázky z výcviku psů. 

Všichni účastníci si mohli vyzkoušet různé hlavolamy, bludiště či se zapojit do tvořivé dílny a mnoho 

dalšího. 

 

CPR Dokolečka o.s. (Doubravčice) uspořádalo v rámci oslavy svých pátých narozenin den 

otevřených dveří s volnou hernou a maňáskovým divadlem. V rámci kampaně pak také byla 

ke shlédnutí výstava „Než vypukne požár“, která upozorňuje na důležitost mateřských center v tíživých 

situacích rodin. 

 

MC Klubíčko (Frenštát pod Radhoštěm) uspořádalo celodenní akci „Den rodiny“, v rámci kterého 

nabídlo bohatý program. Pro děti bylo přichystáno divadlo „Vodník a ježibaba“ a skákací hrad či 
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malování na obličej. Pro maminky s dětmi olympiáda a pro celé rodiny soutěže „Kdo si hraje, nezlobí“ 

v disciplínách jako např. pečení z babiččiny kuchařky a o největší rodinné objetí. Dospělí se mohli 

zúčastnit konference na téma „mezigenerační vztahy, pěstounská péče v ČR, a finance v rodině se 

zaměřením na dluhovou problematiku“. Celá rodina si mohla prohlédnout domácí farmu plnou živých 

zvířátek. V rámci této akce byla rovněž vyhlášena soutěž pro školky, základní a střední školy 

v malování obrázků na téma rodina. 

 

V RC U Rosničky (Frýdlant nad Ostravicí) mohli účastníci navštívit výstavu svatebních oznámení a 

starších svatebních fotek. Vystavena byla např. svatební smlouva z roku 1836. Výstava byla zahájena 

obecní oslavou Dne matek a zakončena na Den dětí, kdy se kácela májka a smažila vaječina.  

 

RK Motýlek, o.s. (Hodkovice nad Mohelkou) přichystalo sportovní odpoledne, v rámci kterého byly 

překonávány tři „hodkovické rekordy“ v disciplínách vytvořit lidský řetěz, skok z místa a štafeta. 

V letošním roce přibyla ještě čtvrtá „hodkovická“ disciplína ve slepování papírového řetězu. 

 

RC zaHRÁTka (Hostivice) ve spolupráci s MC Studánka Zličín nachystala výlet „Veselé putování do 

Sobína“. V cíli pochodu pak byly připraveny různé úkoly. Dále zde byla k vidění ukázka vozů 

Technických služeb Hostivice. 

 

RC oHRÁTka (Chlumčany) uspořádalo v rámci celokrajské akce Plzeňského kraje „Chlumčanské 

slavnosti rodiny“ aneb „RETRO hrátky“. Vedle řady her jako např. krvavé koleno, vybíjená a dalších 

míčových her a soutěží v disciplínách jako např. cvrnkání kuliček, skákání přes gumu, skákání 

panáka, badminton a skládání z papíru, děti s rodiči mohly navštívit výstavu retro hraček (mončičáci, 

staré kočárky, panenky, letadla, autíčka, traktor na klíček, dřevěné skládačky, atd.) a retro her 

(klouboučku hop, tkalcovský stav, lodě, logik, fotbal, dřevěné kostky, spojovací stavebnice, atd.). Krom 

starých her a hraček byly k vidění i staré fotky, ze kterých účastníci hádali kdo je kdo. Celou akci 

zakončila diskotéka s hudbou z 80. a 90. let (Holky z naší školky). 

 

MC Jablíčko o.s. (Jablonec nad Nisou) v rámci projektu aktivního mezigeneračního soužití „Babču a 

dědu vezmem ven, společně si užijem!“ pořádá v průběhu celého roku řadu akcí, které mají 

podporovat společné trávení času prarodičů a jejich vnoučat. Za plnění aktivit jako např. dílničky, 

výlety (výlet do Motýlího domu v Německu, výlet na Nisanku, Pohádková přehrada, stanování na 

zámku Stránov a na Kristýně u Hrádku nad Nisou), ale i programu v audiovizuálním středisku, kině či 

divadle a v rámci veřejných aktivit města a jiných aktivit MC sbírají srdíčka, která se skládají do 

čtyřlístku na hrací kartě. V letošním roce účastníky ještě čekají akce jako např. Jablečné posvícení, 

adventní či vánoční dílny a mnoho dalších akcí. 

 

MC RADKA o.s. (Kadaň) uspořádalo v rámci kampaně dvě akce. Jednu pro děti a jednu pro dospělé. 

Děti se mohly zúčastnit Kolečkyády – série soutěží na kolečkách jako např. kočárků, odstrkovadel, 

koloběžek a kol. Pro dospělé pak byl připraven Most lásky, kde zamilované páry mohly zpečetit svůj 

vztah uzamčením visacího zámku a vypuštěním balónků štěstí. V prostorách mateřského centra pak 

proběhlo rodinné focení a přednášky na téma zelených potravin. 

 

RC Kašpárek Mělník, o.s. (Mělník) v průběhu roku 2012 zorganizovalo několik setkání seniorů 

z Centra seniorů Mělník s názvem „Babičko, dědečku, mámo, táto, vyprávěj“. Na setkání, kde se 

střetly tři generace – děti, jejich rodiče a prarodiče – se všichni vzájemně seznamovali s novými a 

starými hrami (hry kdysi a dnes). Děti s rodiči si rovněž přichystaly pro babičky a dědečky dárečky a 

zazpívaly české lidové písničky. 

 

MC Duhová školička při SVČ Most (Most) rozdělila svůj program na téma „Rodina a její soudržnost“ 

do dvou bloků. První blok byl zaměřen na prezentaci MC širší veřejnosti. Rodiče s dětmi předvedli 

některé z aktivit MC – cvičení, hry, zpívání s dětmi ve věku od 1 do 6 let. V rámci druhého bloku měly 

vystoupení děti předškolního a mladšího školního věku z kroužků MC, ale i celého Střediska volného 

času. Jako doprovodný program byly přichystány výtvarné workshopy a diskotéka. 
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MC Beruška (Nepomuk) uspořádalo v rámci celokrajské akce Plzeňského kraje „Nepomucké 

slavnosti rodiny“, které moderoval Pavel Justich (SOLASIDO). Účastníci mohli zhlédnout nejnovější 

vlasové trendy v podání Heleny Hozmanové, módní přehlídku s choreografií mezigeneračního 

propojení či vystoupení břišních tanečnic. V rámci doprovodného programu byla pro děti připravena 

obří nafukovací skluzavka a trampolína. Děti se rovněž mohly zúčastnit pěvecké soutěže či si ozdobit 

nehty, nechat si udělat tetování či ozdobit látkovou taštičku s logem MC. 

 

RC Provázek (Olomouc) v rámci kampaně uspořádalo tři interaktivní semináře doplněné prezentací 

s příklady z praxe. Seminář s názvem „Aby nám doma dobře bylo“ byl zaměřen na vztahy mezi partery 

a sourozenecké vztahy. Seminář „Vážně mě naštvaly“ se zabýval dětským vzdorem a agresivitou dětí. 

Poslední třetí seminář „Násilí mezi dětmi dnes“ byl o kyberšikaně a podobných tématech. Účastnici si 

ze seminářů odnesli pracovní listy a letáčky MC. 

 

CeDR (ve spolupráci s MC DUHA, MC Plzeňské panenky, Plzeň) uspořádalo v rámci celokrajské 

akce Plzeňského kraje již 12. ročník „Boleveckých slavností rodiny“. Pro děti byl připraven bohatý 

program. Děti shlédly šest divadelních představení (Nezbedná pohádky, O pejskovi a kočičce, Jak 

kašpárek Honzovi k princezně pomohl, Příběh prvopočátku, Perníková chaloupka, Slepičí zázraky). 

Poté byly připraveny tvůrčí dílny, kde si děti mohly vyrobit pohádková zvířátka, kytičky, přáníčka, 

náramky, apod. Vedle toho děti mohly soutěžit na pohádkových stanovištích u zvířátek v disciplínách 

jako skok v pytlích, třídění zvířátek, tajemná dráha, apod. V rámci doprovodného programu děti mohly 

navštívit kruhové bludiště nebo zkusit speciální střelnici. 

 

MC Cirkus (Praha 9) uspořádalo hned několik akcí. Kampaň zahájilo Dnem otevřených dveří, v rámci 

kterého byly připraveny výtvarné dílny. Děti si mohly vymalovat svého „šášu“ či sluníčko z papíru, za 

které obdržely perníkovou medaili. Účastníci také mohli ochutnat domácí dobroty od místních 

dobrovolnic. Dále se účastníci mohli podívat na ukázkovou hodinu cvičení dětí s rodiči. V neposlední 

řadě bylo přichystáno divadelní představení „Jak šlo vejce na vandr“ (divadelní soubor Koňmo). Na 

závěr se konala zahradní slavnost s živou hudbou a opékáním buřtů. V rámci doprovodného programu 

si děti mohly nechat pomalovat obličej nebo se celá rodina zúčastnit kreativních dílen a vytvořit si 

rodokmen či se nechat společně vyfotit. 

Další akcí v řadě, kterou MC Cirkus připravilo, byla beseda u kulatého stolu na téma prorodinná 

politika, které se zúčastnila řada zajímavých osobností nejen z řad představitelů obcí. Beseda se 

zaměřila na dvě konkrétní otázky: Mateřská škola – vzdělávací instituce nebo hlídací agentura a Role 

místní samosprávy a občanské společnosti v oblasti služeb pro rodiny s dětmi. 

V rámci kampaně se ve spolupráci s KRC Cobydup uskutečnil i výlet rodin spojený s dobytím 

zříceniny Zvířetice a hledání pokladu. 

Celá kampaň vyvrcholila výstavou Křídla a kořeny – vystavovány byly rodokmeny a rodinné fotografie. 

 

MC Rozmarýnek (Rožmitál pod Třemšínem) připravilo pro účastníky fotografování a dílničky pro 

děti. V rámci kampaně děti společně se svými maminkami podnikly výlet do MC Pampeliška, kde pro 

ně bylo nachystáno loutkové divadlo. 

 

RC Dráček (Starý Plzenec) uspořádalo v rámci celokrajské akce Plzeňského kraje „Plzeňské 

slavnosti rodiny“ aneb „Vítání jara“. Program byl inspirovaný tradicemi Letnic. Pro děti bylo připraveno 

např. kouzelnické či divadelní představení (divadlo Zvoneček). Děti soutěžily na sedmi pohádkových 

stanovištích na stezce kolem rybníka a za plnění úkolů sbíraly do měšců knoflíkové dukáty. Jako 

doprovodný program bylo připraveno malování na obličej a kreativní dílny, kde děti zdobily studánku 

nebo koně na pomyslnou jízdu králů. Společně s rodiči si pak mohly vyzkoušet „střelbu na ptáka“. Děti 

si domů odnesly za odměnu bublifuk. 

 

MC Medvídek (Sušice) uspořádalo v rámci celokrajské akce Plzeňského kraje „Sušické slavnosti 

rodiny“, kde bylo pro děti připraveno loutkové divadlo „Perníková chaloupka“ (divadelní soubor 

TEArTR RAJDO). Děti se poté mohly podívat do zákulisí na loutky. 
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Třebíčské centrum o.s. (Třebíč) přichystalo v rámci kampaně hned několik akcí. V průběhu celé 

kampaně byla k vidění výstava Křídla a kořeny, kde byly vystaveny staré rodinné fotografie, a výstava 

bylo doplněna statistickými daty týkající se rodin. Na akci s názvem „Šperky pro maminky, tetičky i 

babičky“ si účastníci mohli vyrobit drátkové náušnice či přívěsek. Děti se učily umění drátkování na 

akci „Tvoříme s babičkou“, kde z drátků vytvarovaly a korálky ozdobily srdíčko pro maminky. Pro celou 

rodinu byla přichystána akce „Rodina=spolu: Jíme spolu-tvoříme spolu-stavíme spolu“. Rodiny plnily 

různé úkoly jako např. postavit věž ze špejlí, vyrobit si papírovou dekoraci na jídelní stůl a nazdobit 

velký krajíc chleba. Tato akce se pak opakovala ještě jednou s tím, že tentokráte rodiny vyráběly 

rodinný symbol z plastelíny nebo tvořily rodinnou plachetnici z bagety, sýra a zeleniny. Byly rovněž 

odměněny rodiny s největším vícegeneračním zastoupením. A v neposlední řadě se myslelo i na 

babičky a dědečky v rámci akce „Tvoříme se seniory“. Společně se seniory z Domova pro seniory 

Třebíč se vyráběly šperky. Děti pro seniory měly připravené tulipány vyplétané z bavlnek a natřené 

vodním sklem. 

 

V MC Radost, o.s. (Vyškov) si děti v rámci komornější akce za účasti pravidelných návštěvníků 

dopoledních her a angličtiny mohly vyrobit svůj „rodokmen“ ve tvaru srdíčka nebo ručičky, kde prstíky 

představovaly jednotlivé členy rodiny, z kterých pak tvořily koláže. 

 

Síť mateřských center - kolokvium 15.5.2012 

V rámci kampaně Křídla a kořeny naší rodiny se rovněž sešlo kolokvium vybraných odborníků zacílené 

na výměnu názorů na stav současné rodiny a otevření cyklu diskusí o důležitosti rodiny z pohledu 

kultury, společnosti, morálky, náboženství, legislativy, vědy, ekonomiky, businessu a medií. 

Kolokvia se zúčastnili: PhDr. Věra Kuchařová, CSc. – socioložka, Mgr. Monika Šimůnková – 

zmocněnkyně pro lidská práva, Prof. PhDr. Lenka Šulová, CSc. – psycholožka, Mgr. Pavel Čižinský – 

advokát, Mgr. Miloš Rejchrt – evangelický duchovní, Hana Čagánková – Duha klub rodinka, MgA. 

Romana Baborová – krajská koordinátorka Sítě MC pro Prahu, Mgr. Rut Kolínská a Kateřina 

Kulhánková Čejková – prezidium Sítě MC 

Postřehy z diskuse: V rámci úvodního kolečka se všichni přítomní shodli, že rodina v naší zemi nemá 

potřebnou podporu, chybí prestiž rodičovství a je třeba promyslet, jak situaci změnit.  

Bude důležité formulovat požadavky od státu, zatímco by si rodiny přály širší možnosti výběru 

v různých situacích života rodiny, dosavadní administrativa a legislativní úpravy spíše rodinu oklešťují 

a nedávají prostor pro alternativní formy řešení.  

 

  
Foto: MC Cirkus, Praha 
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HODNOCENÍ KAMPANĚ 

 

Většina mateřských center, která se do letošního ročníku kampaně zapojila, byla s průběhem 

kampaně spokojena a hodnotí ji pozitivně. Názorné je hodnocení koordinátorky MC Klubíčko: 

„Akce se s vypětím všech sil zdařila a úsměvy celých rodin a poděkování pro nás byly nade 

vše“. Jako již tradičně největší neplechu na některých místech nadělalo počasí. 

Některá mateřská centra byla velmi potěšena vysokou účastí, zapojením nejen pravidelných 

návštěvníků MC a velmi pozitivními ohlasy na akce, které v rámci kampaně uspořádala. Jiná 

centra si naopak postěžovala na nízkou účast a ne příliš vysoký zájem širší veřejnosti, který 

přikládala jednak kolidování akce kampaně s konáním jiné akce (cirkus, sportovní závody) 

v obci, a jednak nedostatečné propagaci. Lepší propagaci konání akce, ale obecně všech 

aktivit MC si centra vzala jako ponaučení a výzvu do příštího roku. Navzdory všemu se však 

podařilo splnit základní úkol: stmelovat rodiny, zapojit seniory do aktivit MC a podporovat 

mezigenerační soužití. Mateřská centra rovněž využila kampaň k propagaci dalších svých 

aktivit a přilákání nových zájemců, a tak zase dále posílila komunitní život v daných obcích, 

ale i občanskou společnost v celé republice. 

Jako velmi pozitivní hodnotí RC U Rosničky spolupráci s obcí, kdy se podařilo propojit 

kampaň s obecní akcí. Další mateřská centra si rovněž pochvalují spolupráci s policií, hasiči 

či technickými službami, a mnoha dalšími. Je nutné rovněž zmínit vzájemnou spolupráci 

některých mateřských center, která je většinou hodnocena jako velmi dobrá.  

Obecně většina center kladně hodnotí zvládnutí organizace akce, ačkoli některá z nich by 

příště lépe vybírala termín či se lépe připravila na komplikace spojené s nepřízní počasí. 

Některá mateřská centra se rovněž potýkala s malými technickými obtížemi (špatné zvučení, 

osvětlení, špatná instalace výstavy, apod.), ze kterých si však vzala ponaučení do příštích 

let. Mateřská centra z Plzeňského kraje jsou rovněž velmi vděčná za příznivé financování 

letošního ročníku kampaně z grantu na Slavnosti rodiny, za které děkují krajské 

koordinátorce Plzeňského kraje Ireně Macháčkové. 

Mnoho center přišlo s velmi originálními nápady, které slavily velký úspěch. Velmi oblíbenou 

aktivitou v rámci kampaně se stalo např. fotografování rodin či výstava rodinných fotografií. 

Na druhé straně však některé aktivity nevzbudily větší zájem účastníků, a to navzdory 

očekávání organizátorů. Některá mateřská centra rovněž ukazují na nenaplněná očekávání 

v podobě většího zapojení babiček a dědečků do připravených aktivit či obecně jejich větší 

účast. 

Jednotlivé prvky kampaně, které mateřská centra hodnotila, mají téměř vždy dvě stránky – 

pozitivní i negativní. Nicméně z té negativní se vždy můžeme poučit, a tak přispět k ještě 

větší spokojenosti s průběhem kampaně v následujících letech. Aneb všechno zlé pro něco 

dobré. A tak můžeme uzavřít, že kampaň Křídla a kořeny se v letošním roce velmi zdařila a v 

programu některých MC již zapustila své pevné kořeny. 
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NA ZÁVĚR KAMPANĚ 

 

Děkujeme všem, kdo se na druhém ročníku kampaně Křídla a kořeny naší rodiny jakýmkoliv 
dílem podíleli! 

Jak ze závěrečných zpráv jednotlivých mateřských center vyplývá, podařilo se letos zapojit 
do aktivit kampaně výrazně více lidí než v loňském roce. Díky tomu se nám společně 
podařilo upozornit na důležitost rodiny v současné době, kdy se rodina do značné míry 
vytlačuje ze středu zájmu. Odezvu našlo i letošní zacílení na kontext celé rodiny, včetně 
mezigeneračního soužití. Síť MC tak smysluplnými a konkrétními příklady přispěla 
k aktivitám Evropského roku aktivního stáří a mezigenerační solidarity 
Mějme všichni dobrý pocit ze zdařilého společného díla a pokračujme v naplňování cílů 
kampaně i v průběhu roku, abychom v dalším ročníku kampaně mohli jednotlivé kroky dobře 
zúročit. 

 
Rut Kolínská a Lucie Nemešová 

 

 

FOTOGRAFIE Z JEDNOTLIVÝCH MATEŘSKÝCH CENTER 

 
Foto: Klubíčko, Benešov n. Černou 

 

 
Foto: Sedmikráska Brno,Brno 

 
Foto: Brandýský Matýsek, Brandýs n. 

Labem 

 

 

 

 

 
Foto: Čelákovice, Čelákovice 
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Foto: Kostička, Český Brod 

 

 
Foto: Dokolečka, Doubravčice 

 

 
Foto: U Rosničky, Frýdlant n. Ostravicí 

 

 

 

 

 
Foto: Benjamínek, Domažlice 

 

 
Foto: Klubíčko, Frenštát p. Radhoštěm 

 

 
Foto: Motýlek, Hodkovice n. Mohelkou 
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Foto: zaHRÁTka, Hostivice 

 

Foto: Jablíčko, Jablonec n. Nisou 

 

 
Foto: Kašpárek Mělník, Mělník 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Foto: oHRÁTka, Chlumčany 

 

 

 

 

 

 
Foto: RADKA, Kadaň 

 

 
Foto: Duhová Školička, Most 
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Foto: Beruška, Nepomuk 

 

 
Foto: CeDR, Plzeň 

 

        
Foto: Rozmarýnek, Rožmitál p. 

Třemšínem 

 

 

 

 
Foto: Provázek, Olomouc 

 

 
Foto: Cirkus, Praha 

 

 

 

 

 
Foto: Dráček, Starý Plzenec 
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Foto: Medvídek, Sušice 

 

 
Foto: Třebíčské centrum, Třebíč

 
Foto: MC Radost, Vyškov 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


