
1 

 

 

  

 

 

 

Křídla a kořeny naší rodiny  
kampaň Sítě mateřských center o.s. 

13. - 15. května 2011 

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA 
 

 
 

Foto: MC Pampeliška, Březnice 

 
Kampaň Sítě mateřských center o.s. Křídla a kořeny naší rodiny měla v letošním 
roce premiéru. Přispěla tak k Mezinárodnímu dni rodiny. Síť MC chtěla kampaní 
upozornit 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. Posilování postavení rodiny patří k jednomu z hlavních cílů Sítě 
MC. Kampaň byla zaměřena na kontext celé rodiny, včetně mezigeneračního 
soužití. 
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ÚČASTNÍCI KAMPANĚ 
 

Do kampaně se přihlásilo 47 mateřských center z různých částí ČR: 
 
 

Jihočeský kraj     Plzeňský kraj   
OSMC Klubíčko, Benešov nad Černou   RMC Kráčmerka, Domažlice 
Kapřík, Blatná      RC Ohrátka, Chlumčany 
RC Sobík, Soběslav     MC Beruška Nepomuk o.s., Nepomuk
       Centrum rodičů a dětí, Plzeň 
Jihomoravský kraj     SKP Duha, Plzeň  
RC Měsíční houpačka, Ivančice   MC Jablíčko, Plzeň 
Lysické MC Jablíčko, o.s., Lysice   MC Plzeňské panenky, Plzeň  
Centrum Motýlek, Rájec-Jestřebí   CPR Vinice, Plzeň  
Krteček o.s., Svatobořice – Mistřín   RC Vlnka – Motýl, Plzeň 
RC Studánka, Tišnov     RC Dráček, Starý Plzenec 
MC Radost, o.s., Vyškov    MC Medvídek, Sušice  
 
Královehradecký kraj    Hlavní město Praha   
MK Pohoda, Hradec Králové    MC Studánka Zličín, Praha 5 - Zličín 

RC Jahůdka, Praha 14 – Černý Most 

Liberecký kraj 
MC Jablíčko, Jablonec nad Nisou   Středočeský kraj 
RK Motýlek o.s., Hodkovice nad Mohelkou  Brandýský Matýsek o.s., Brandýs n.L. 
CVČ Arabela, Liberec    MC Pampeliška, Březnice   
       MC Čelákovice, Čelákovice 
Moravskoslezský kraj     RC Kostička, Český Brod 
RKC Chaloupka o.s., Ostrava   MC Dobříšek, Dobříš 

CPR Dokolečka, Doubravčice 

Olomoucký kraj     RC Zahrátka, Hostivice   
MC Krteček Jeseník o.s., Jeseník    MC Jinečáček, Jince 
Rybička Litovel, Litovel    RC Kašpárek Mělník, o.s., Mělník 
RC Heřmánek, Olomouc    MC Svítání, Nymburk  
RC Provázek, Olomouc    MC Petrklíč, Sedlčany   
       MC Škvoreček, Škvorec   

Pardubický kraj     MC Motýlek, Týnec nad Sázavou 
RC Chvaletice, Chvaletice 

RC Dětský svět, Lanškroun    Kraj Vysočina    
Třebíčské centrum, Třebíč 

 
 
 

V Plzeňském kraji proběhla jedna společná krajské akce. 
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PRŮBĚH KAMPANĚ 
 

Ačkoliv byl letošní ročník kampaně první, můžeme s jistotou tvrdit, že byl úspěšný. Zájem 
o kampaň a počty zúčastněných to naprosto dokazují. Mateřská centra zcela naplnila 
význam kampaně, a to nejen svými aktivitami, ale především osvětovou činností a trpělivými 
diskusemi o důležitosti a významu rodiny pro společnost. Centra skutečně nezapomněla na 
žádné členy rodiny. Malými dětmi počínaje, seniory konče. Mezi mateřskými centry začíná 
být mezigenerační soužití zcela běžným tématem.  

Program byl nabitý, nápaditý a plně v režii center. Nejčastěji se konala zábavná odpoledne 
se soutěžemi pro rodiny s dětmi, nechyběly však ani výlety, výstavy obrázků a fotografií. 
Nový trendem se staly dny otevřených dveří a fotografování rodin. Dokonce se podařilo 
vytvořit několik nových a zajímavých rekordů. 

K dobré zábavě přispěla především příjemná atmosféra, pěkné počasí, rodinné prostředí, 
schopní organizátoři a dobrá nálada všech zúčastněných. Zvláštní pochvalu obdrželo CVČ 
Arabela od maminky Olinky, pečující o tři děti, která závěru řekla: „ to jsem ani nevěděla, že 
jsem schopná jezdit na bruslích, tolik jsem se bála“.  Akci si chválili i např. rodiče v Sušici. 
„Je to tady hezké, určitě se nám to líbí a malá si to užije. My máme byt, nemáme zahradu, 
takže jezdíme do Sušice do podobných parků, kde mají více podobných atrakcí, aby si měla 
malá kde pohrát,“ řekla Eva Červeňáková z Hrádku u Sušice. 

 
Pořadí Přehled oblíbenosti akcí kampaně Počet 

MC 

1. 

Kulturní vystoupení a akce (např. Oslava rodiny, výstava výrobků - 
obrázků, výstava „Lesní katedrála“ a Životodárek“, vystoupení 
hudebníka, živá zvířátka, divadélka, fotografování rodin, 
pohádková noc v MC, významní hosté, dřevěné hračky) 

26 

2. 

Soutěže (např. závod na odstrkovadlech, sportovní den či 
odpoledne, kola a kolečka, hry a soutěže pro celou rodinu, 
olympiáda, soutěž nejkrásnější rodinný zážitek) 

17 

3. 
Den otevřených dveří (např. Přijďte pobejt! Volná herna, vstup 
zdarma) 

12 

4. 
Tvořivé a Rukodělné dílničky (např. výtvarná dílna, kreativní dílna, 
tvorba rodokmenů, rodinné tvoření, cvičení, vaříme s písničkou) 

11 

5. 

Výlety (např. pochod Veselé putování se zábavnými úkoly, 
cyklovýlet, víkendový pobyt, relaxační bazén, minizoo, kozí farma, 
botanická zahrada, procházka Nordic Walking) 

9 

6. 
Vaření (např. opékání buřtů, domácí pečení – soutěže, ochutnávky, 
recepty) 

8 

7. 

Bezpečnostní akce, besedy, workshopy (např. Dobrým a ještě 
lepším člověkem, regionální setkání Sítě MC, seminář finanční 
zdroje pro NNO, otevření naučné stezky) 

4 

8. Turnaje (např. rodinný trojboj, rodinné týmy, rodinné rekordy) 3 
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 ZAJÍMAVÉ POSTŘEHY 
 
CVČ Arabela, Liberec (Liberecký kraj) zorganizovalo aktivitu s názvem „Jezdíme na 
kolečkách“. Byla uspořádána překážková dráha pro nejmenší děti, rychlostní jízda na 
bruslích a jízda zručnosti na koloběžkách. Na závěr byly všem zúčastněným rozdány 
diplomy a medaile.  

MC Beruška, Nepomuk (Plzeňský kraj) uspořádalo Nepomucké slavnosti rodiny. Pěvecké 
a taneční soutěže pro děti. Vystoupení taneční skupiny Mirája Plzeň – břišní tance a zumba. 
Vystoupení kynologického kroužku. Ukázka a projížďka historických vozů STEYR a GAZ. 
Děti si mohly zahrát oživlé „člověče, nezlob se“, případně si nechat namalovat obrázek na 
obličej.  

MC Čelákovice, Čelákovice (Středočeský kraj) - Den rodin na loděnici. Tak zněl název 
akce nenáročné na přípravu, v sehraném kolektivu, kde stačila jedna porada a pár 
telefonátů. 

RC Dětský svět, Lanškroun (Pardubický kraj) připravilo týden s rodinným centrem, který 
byl zahájen výstavou. Celý týden vyvrcholil v sobotu. Jednalo se o oslavu 10. Narozenin RC. 
Na oslavě bylo pro malé i velké diváky připraveno vystoupení kouzelníka, 2 divadelní 
představení, 4 taneční vystoupení, hry, zvířátka místního farmáře a narozeninový dort.  

MC Dobříšek, Dobříš (Středočeský kraj). V rámci kampaně proběhlo v Dobříšku již 
tradičně na Den rodin regionální setkání zástupkyň MC Sítě mateřských center ze 
Středočeského kraje. Posléze byl připravený vzdělávací seminář na téma FINANČNÍ 
ZDROJE PRO NNO poskytující rodinné služby a programy. Dospělí i děti si také užili 
kreativní dílnu, kde si vyráběli originální trička a další výrobky.  

CPR Dokolečka, Doubravčice (Středočeský kraj) nabídlo v rámci oslav 4. narozenin 
tematicky přizpůsobený běžný program. V rámci volné herny proběhlo cvičení na téma 
„rodina“ a zpívání s hudebními nástroji. V rámci keramické dílny tvořily děti trojrozměrný 
strom s kořeny a ptáčky v koruně jako symbol rodiny, která má pevné zázemí i křídla, která 
staví vzdušné zámky. 

MC Heřmánek, Olomouc (Olomoucký kraj) zvolilo netradiční procházku Nordic Walking 
pro všechny generace. Při výletě panovala příjemná atmosféra a radost ze získání nového 
partnera. 

RKC Chaloupka, Ostrava (Moravskoslezský kraj) uspořádalo kampaň pod názvem 
„Máma, táta, jejich děti – rodina teď prostě „letí“!“  

RC Chvaletice, Chvaletice (Pardubický kraj) vyrábělo rodokmeny nejrůznějšími 
technikami. Druhý den se uspořádal sportovní den pro celé rodiny. Rodina vždy vybrala 
jedince, kteří za ni splnili danou disciplínu. Za splnění úkolu dostala každá rodina do své 
kartičky razítko. Na závěr byla odměněna diplomem a malou "fotoknihou" s fotografiemi celé 
rodiny a jejich rodokmenem. 

MC Jablíčko, Lysice (Jihomoravský kraj) slavnostně otevřelo naučnou stezku "Barevná 
procházka hraběnky Matyldy" za doprovodu odpoledne pro celé rodiny. Nechybělo plnění 
úkolů, výtvarná dílnička, divadelní představení "Šípková Růženka" a stavění se stavebnicí 
Kapla.  
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RC Jahůdka, Praha – Černý Most (hl. město Praha) zorganizovalo odpoledne pro celou 
rodinu. Děti omalovávaly, řádily, tvořily, hrály si a každý dostal malou pozornost. Všichni 
využili pana fotografa v připraveném koutku, kde si mohli pořídit rodinnou fotografii. 
Přinesené soutěžní domácí sladkosti byly k nedělní kávě to pravé ořechové, za vynikající 
domácí dobroty dostaly maminky ocenění. 

MC Jinečáček, Jince (Středočeský kraj) připravilo Víkendový rodinný pobyt v Domu rodin 
ve Smečně a Oslavu rodiny v mateřském centru. Během víkendového pobytu měli báječné 
počasí a individuální program, který odpovídal potřebám jednotlivých rodin.  

MC Kapřík, Blatná (Jihočeský kraj) nabídlo Den otevřených dveří, tvoření s občerstvením 
a divadlo v podání žáků Základní školy. Druhý den se konalo Kapříkovské rodinné 
odpoledne. Bylo na programu rodinné tvoření a fotografování, kterého využila většina rodin. 
V závěru programu nechyběly rodinné soutěže a vyhlášení výtvarné soutěže.  

RC Kašpárek, Mělník (Středočeský kraj) zrealizovalo ve spolupráci s Ymca Mělník akci 
Rodiny slaví den matek. Hry pro malé i větší děti, tematické divadelní představení (soubor 
RC Kašpárek Mělník). Zamysleli se nad tématem rodiny, kdo a co „dělá“ rodinu a upozornili 
na Mezinárodní den rodiny. Po představení následovalo společné opékání vuřtů a posezení 
u ohně. 

MC Klubíčko, Benešov nad Černou (Jihočeský kraj) připravilo Den a noc v MC aneb den 
otevřených dveří. Proběhla výstava obrázků „Moje rodina“ a děti předvedly výrobky 
z kroužku Šikulka. Děvčata pak ukázala svou šikovnost při tanci a zpěvu písniček z nového 
kroužku “Vaříme s písničkou“. A protože se sluníčko smálo, pak příjemné chvíle u pečených 
buřtíků, všechny potěšilo. V sobotu se konalo sportovně zábavné odpoledne s názvem „Kdo 
si hraje, nezlobí“. Všechny pak nadchlo malování svého hrnečku. 

RC Kostička, Český Brod (Středočeský kraj) nachystalo Den otevřených dveří. 
Návštěvníci měli možnost prohlédnout si prostory centra, nechyběla výtvarná dílna pro děti, 
na které s dětmi pracovala dobrovolnice z Německa Ina Hammel. Pod rukama vznikaly 
papírové kasičky, šperkovničky a další dílka do dětských pokojíčků. Na odpoledne připravili 
před parčíkem u městského úřadu závod na koloběžkách a odstrkovadlech pro děti od 2 let.  

RMC Kráčmerka, Domažlice (Plzeňský kraj) uspořádalo Slavnosti rodiny. Pro malé 
návštěvníky a jejich rodiče byly připraveny výtvarné dílny, kde si děti mohly vyrobit tašky na 
bonbónky, létací dráčky, veselé kolíčky. Posléze děti soutěžily s vílou Pohádkou 
a rozpustilým skřítkem. Poté následovalo hudební vystoupení dívčí skupiny SUKUBA 
studentek SPŠ v Berouně. Hlavní doprovodnou akcí dne byl pokus O SPOLEČNÉ RODINNÉ 
OBJETÍ historického opevnění Domažlic ze 13. století. Měření se zúčastnilo 85 dětí 
s doprovodem (z toho 50 maminek, 23 tatínků, 11 babiček, 4 dědečkové, tety, strýčkové 
a další kamarádi a příznivci Kráčmerky). U nejmenšího třítýdenního Toníčka maminka 
odhadla délku jeho obětí na 50 cm. Největší rozpětí rukou naměřili tatínkovi tříletého 
Matyáše - 197 cm. Největší rodinnou tlupu přivedl pětiletý Tadeášek, měřila dohromady 928 
cm.  

MC Krteček, Jeseník (Olomoucký kraj). Akce s názvem „Krtečkův rodinný víceboj“ 
proběhla za pěkného počasí a hojné účasti rodin. Závodilo se na odrážedlech, koloběžkách, 
kolech a s kolečky. Vrcholem odpoledne bylo rozdávání cen a malého občerstvení.  

MC Krteček, Svatobořice (Jihomoravský kraj). Táborák ke dni rodin se konal na dětském 
hřišti, kde se zahájily soutěže pro děti. V podvečer se zapálil oheň a opékaly se špekáčky. 
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Během celé akce byla pro rodiny možnost nechat se zdarma vyfotografovat a získat tak 
zdarma rodinnou fotografii formátu A4. Organizátory akce mile překvapil obrovský zájem dětí 
o malování na obličej.  

MC Medvídek, Sušice (Plzeňský kraj) pořádalo Slavnosti rodiny. Součástí programu bylo 
sportovní odpoledne „Soutěží celá rodina“. Nebylo to pouze jen pro děti a rodiče, ale také pro 
seniory. Děti si mohly vyzkoušet překážkovou dráhu, hod kroužkem, skákání v pytli, zahrát si 
kuželky a další.  

RC Měsíční houpačka, Ivančice (Jihomoravský kraj). V prostorách Měsíční houpačky 
proběhla výstava obrázků od autorky Jani Stojanové s názvem „Lesní katedrála“ věnovaná 
lesní školce a „ Životodarek“ věnovaná rodině. 

RK Motýlek, Hodkovice nad Mohelkou (Liberecký kraj) naplánovalo sportovní odpoledne 
pro celou rodinu. Sportování bylo rozděleno na dvě části, v té první děti plnily úkoly na 
stanovištích a v druhé části tvořili “hodkovické rekordy“. Lidský řetěz kolem atletické dráhy 
měřil 75 m a byl z 56 lidiček, skokem z místa naskákali celkem 67,84 m za účasti 57 skokanů 
a závěrečnou štafetu běželo 49 běžců, uběhli celkem 6.150 m v čase 26:53:81.  

Centrum Motýlek, Rájec – Jestřebí (Jihomoravský kraj) zorganizovalo akci „Slaví celá 
rodina“ Nechybělo divadelní představení pohádky Kocour v botách v podání dětí z Centra 
Motýlek. Následovalo společné vystoupení dětí a maminek z aktivity Cvičení pro rodiče 
s dětmi. Potom již probíhala volná zábava, doplněná soutěžními stanovišti s možností 
skákacího hradu, který byl pro tuto akci vypůjčen.  

MC Motýlek, Týnec nad Sázavou (Středočeský kraj) vymyslelo kampaň „Babi, dědo, pojď 
si se mnou hrát! Tati, mami, pojď si taky hrát!“ Součástí byly dny otevřených dveří s volným 
vstupem, a to v rámci heren s tvořivými dílnami a u herny se zpívánkami. Prvním krokem 
bylo vytvoření nástěnky s tématikou rodiny, na níž byly použity fotografie přinesené z řad 
členů i nečlenů MC, s podmínkou, že na nich musí být zachyceny minimálně tři generace. 
Středobodem výstavy se stal krásný rodokmen v podobě kořenů stromu. Jeden den děti 
v MC přespávaly. Děti strávily odpoledne na hřišti volnou hrou a společnými hrami, poté se 
vrátily do MC, kde si vyráběly rodokmeny, malovaly zážitky z rodiny apod. Po večeři se 
všichni zavrtali do spacáčků a přečetli si pohádky, opět s tématikou rodiny a její důležitosti. 

RC Ohrátka, Chlumčany (Plzeňský kraj). Slavnosti proběhly ve velice příjemné zábavě, 
s retro hračkami si hráli hodně děti ale i rodiče. Zkoumání hraček, hraní, skákání přes gumu 
a panáka, cvrnkání kuliček atd. Hrála i hudba z 80. let. Každá příchozí rodinka dostala 
dáreček: retro (novou) cvakačku berušku - mnozí ji znají jako žabku. 

MC Pampeliška, Březnice (Středočeský kraj) připravilo akci Kola a kolečka aneb Velký 
závod na malých strojích. Cyklistické závody na kolech a odrážedlech. Městská policie 
připravila pro děti cyklistický kvíz, za který vítěz obdržel pohár chytrého cyklisty. Děti se 
seznámily s vybavením městské policie, a to včetně houkačky v autě – kdo to asi vymyslel? 
V rámci kampaně si děti mohly namalovat na chodník svoji rodinu. Nakonec došlo i na after 
party a slibované opékání špekáčků. 

MC Petrklíč, Sedlčany (Středočeský kraj). Oslavu ke Dni dětí zahájily děti ze ZUŠ 
pohádkou O pejskovi a kočičce. Následovala hra dětí ze spolku Našlose, které předvedly 
loutkovou povídku Vypečená družina. Na závěr zazpíval hudebník a textař Jiří Bílý. 
Nechyběla tombola pro děti, výstavka výkresů od dětí na téma Moje rodina a ochutnávka 
výrobků upečených dobrovolnicemi z Petrklíče.  
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MK Pohoda, Hradec Králové (Královehradecký kraj) uspořádali Den otevřených dveří. 
Akce byla určena nejen pro maminky s dětmi, ale též rodiče, prarodiče a další rodinné 
příslušníky. Všichni měli příležitost si POHODU prohlédnout, pohrát si zde s dětmi 
a dozvědět se více o programech MK POHODA. Kromě hraček byla k dispozici i trampolína, 
klouzačka a prolézačky.  

MC Rybička, Litovel (Olomoucký kraj) zajistilo rodinný cyklovýlet. V plánu byla cesta na 
kolech s dětmi, zastávka u výběhu s hříbátky, dále dětské hřiště, návštěva chléva s malými 
selátky a cesta na kolech zpět. Bohužel počasí nepřálo. Příliš silný vítr znemožnil projet 
celou plánovanou trasu. Ale i přes nepřízeň počasí se výlet podařil. 

RC Sobík, Soběslav (Jihočeský kraj) zorganizovalo zájezd do relaxačního bazénu.  Akce 
byla připravena nejen pro členy, ale tak, aby se zapojila i široká veřejnost. Proběhlo příjemné 
relaxační koupání v bazénu a následně malé občerstvení.  

MC Studánka, Praha – Zličín (Hl. město Praha) uspořádalo akci ve spolupráci s RC 
Zahrátka Hostivice pod názvem „Veselé putování“. Start pochodu byl ze dvou míst: 
Hostivice, Zličín. Ve Zličíně se start konal v novém parku, kde děti sázely kytičky. Po trase 
pak plnily „samoobslužné úkoly“ – skákání panáka, poznávaní kytiček. Společný sraz 
účastníků z Hostivic a Zličína byl na hřišti v Sobíně. Bylo připraveno 7 úkolů na téma: rodina, 
příroda. Speciální soutěž: rodinný skok do dálky. Doprovodný program: třídění odpadů 
a ukázka vozů technických služeb, ukázka hasičské techniky Hostivice, jízda na koni.  

MC Škvoreček, Škvorec (Středočeský kraj) mělo v plánu vytvořit během výtvarného 
kroužku „Strom rodiny“. Tento výtvor měl být společným dílem maminky a dítěte, 
rodokmenem z keramické samo tvrdnoucí hlíny, ozdobený fotkami či obrázky rodičů, 
prarodičů a dětí. Akce se nezdařila. Maminky, které přišly na pravidelný program, nebyly 
s kampaní dopředu seznámeny, nepřinesly si fotky a ani nejevily snahu se ke kampani 
připojit.  

V Třebíčském centru v Třebíči (Kraj Vysočina) se konala akce Spolu u stolu. Účastníci 
společně zasedli k velkému kulatému stolu a vzájemně debatovali, co pro ně znamená slovo 
rodina. Z písmenek skládali slova, která je napadala, při pomyšlení na své blízké. Nechybělo 
také dobré domácí jídlo a radostné dětské tváře. 

RC ZaHRÁTka, Hostivice (Středočeský kraj) přichystalo již 3. ročník jarního pochodu 
Veselé putování – společný projekt s MC Studánka.  

 
Společná akce plzeňských MC:  

Centrum rodičů a dětí, MC Jablíčko, SKP Duha, Motýl, MC Plzeňské panenky, CPR 
Vinice, RC Dráček - Starý Plzenec                                             

Centrum dětí a rodičů (CeDR) uspořádalo již jedenáctý ročník akce Bolevecké slavnosti 
s podtitulem „Z pohádky do pohádky“. Bolevecké slavnosti proběhly v krásném prostředí 
vesnické památkové rezervace. Rodiče s dětmi shlédli 6 představení v podání divadelních 
souborů zaměřených na dětské publikum. 

Pro návštěvníky byly dále připraveny tvůrčí dílny, které zajistila spolupracující mateřská 
centra: Centrum dětí a rodičů, Motýl, Jablíčko, Plzeňské panenky. Děti si vyráběly dřevěné 
panáčky, pohádkové hodiny, veselé kloboučky, pohádkové postavičky, a další. Vyrábění si 
užívali děti i rodiče a odnášeli si krásné výrobky. 
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Posléze byla připravena Řemesla hrou. Děti hledaly u krejčího boty do páru, u řezníka 
házely maso do prasečí tlamy, u kuchaře sestavovaly recepty apod. Za splnění úkolů u devíti 
řemeslníků získaly děti zpívánkové omalovánky s písněmi zaměřenými na jednotlivá 
řemesla. Tyto písně si po skončení řemesel všichni zazpívali. 

Řemesla hrou připravilo Centrum dětí a rodičů, organizačně je pomohli zajistit: Motýl, Duha, 
RC Dráček, Centrum pro rodinu Vinice a Jablíčko. 

Jako doprovodný program připravilo Sdružení boleveckých rodáků výstavu – Bejvávalo na 
Bolevecké návsi divadlo a prohlídku starého statku s komentářem. 

V přestávkách mezi představeními si děti hrály s pohádkovými postavami, probíhaly 
speciálně sestavené bludiště nebo si zkoušely střílet z kuše. Bolevecké slavnosti byly 
zakončeny putovním představením Námořnická legenda. Akce se konala v rámci celokrajské 
akce SLAVNOSTI RODINY. 

 
 

STATISTIKA KAMPANĚ KŘÍDLA A KOŘENY NAŠÍ RODINY V ROCE 2011 
 

Počet účastníků všech akcí kampaně  3356 
Počet dětí  1664 
Počet dospělých  1480 
Počet realizátorů 212 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Taneční vystoupení (foto RC Dětský svět, Lanškroun) 

 
 
Hojnou účast a zajímavé aktivity na posilování vztahů v rodině prozrazují další 
fotografie z jednotlivých center v závěru zprávy. 
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HODNOCENÍ KAMPANĚ 
 

Většina center, jež se do kampaně zapojila, byla s průběhem aktivit spokojena. Nejvíce 
starostí nadělalo na některých místech republiky počasí.  

Několik center se potýkalo s nižší účastí, především otců, což většinově přikládali na vinu 
právě probíhajícímu hokejovému mistrovství. Ať už byla účast v některých centrech větší 
nebo menší, neměla beze sporu vliv na atmosféru a duch kampaně. Byla zdrojem možnosti 
společně strávených rodinných chvil, kterých během běžného roku nebývá obvykle po 
mnoho. Organizátoři kladně hodnotili skutečnost, že díky kampani se do jejich řad přidali 
noví členové a budoucí pravidelní návštěvníci centra. RC Sobík ze Soběslavi o účasti říká: 
„Zúčastnily se nejen členky centra, ale i maminky a babičky, které naše centrum 

nenavštěvují, ale podle jejích slov se to jistě v brzké době změní“. 

Z letošního prvního ročníku si některá centra odnesla ponaučení a mnohdy i nové nápady. 
Na příklad RC Zahrátka, Hostivice dostalo zajímavý nápad, jak přilákat více dobrovolníků: 
„Napadlo nás jedno vylepšení pro příští rok: Oslovit maminky navštěvující RC, aby za balíček 

zdarma (odměna pro děti v cíli) obsluhovaly chvíli nějaké stanoviště.“ Třebíčské centrum 
zajímavou akcí „Spolu u stolu“ poukazovalo na to, že jedna z příležitostí, kdy se má 
rozhodně rodina scházet a sdílet společné chvíle, je čas věnovaný snídani, obědu a večeři. 
„Rodina by se měla pravidelně scházet u stolu a společně se nejen nasytit, ale i sdílet svoje 

zážitky a nálady s ostatními členy rodiny. Stolování je jeden z rituálů, který by neměl být 

zanedbáván a může to být nejen rodinná, ale i společenská událost.“ 

Mateřská centra si plně uvědomují důležitost propagace svých aktivit a dobrého plánování 
časového harmonogramu. Do příštích let se zaměří na lepší zviditelnění takto důležitých 
kampaní. Rozhodně nezapomenou sledovat jiné důležité termíny velkých akcí v jejich okolí 
tak, aby vzájemně nekolidovaly a nekonkurovaly si. Samozřejmostí pak bude včasná 
a perfektní příprava.  

Velké potěšení pro organizátory bylo vědomí, že jsou schopni uspořádat takto náročné akce, 
častokrát pro velký počet návštěvníků. Mnohdy děkovali a vyjadřovali svou spokojenost se 
souhrou a organizačními schopnostmi jejich týmu. Ať už týmu spolupracovníků či týmu 
dobrovolníků. Velký obdiv si pak zaslouží ti, kdož chystají takto zdařilé akce úplně sami. 

Závěrem centra uváděla, že jakkoliv byla příprava a organizace náročná, tak největší 
odměnou jim byla radost a spokojenost všech dětí a rodičů. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sportovní den (RC Chvaletice, Chvaletice) 
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NA ZÁVĚR KAMPANĚ 

 
Název kampaně vychází ze slov, která napsal Johann Wolfgang Goethe: „Děti by měly 
dostat od svých rodičů dvě věci: kořeny a křídla“. Kořeny symbolizují původ našeho života, 
naznačují tedy důležitost vztahu k našim rodičům a prarodičům. Křídla upozorňují na 
zodpovědnost, která zavazuje každého, kdo přijímá úkol rodičovství, protože pro bezpečný 
let životem potřebují děti dobrou přípravu a péči rodičů.   
Společným přáním je, aby tato slova byla nejen ideou, ale i naplněným snem. Nechť se 
v tomto duchu nese kampaň i do dalších let! 
 
Za velmi zdařilý první ročník kampaně „Křídla a kořeny naší rodiny“ patří poděkování 

všem, kdo se na kampani jakýmkoliv dílem podíleli! 

 
 

FOTOGRAFIE Z JEDNOTLIVÝCH MATEŘSKÝCH CENTER 
 

„Jezdíme na kolečkách“ (foto CVČ Arabela, Liberec)    Nepomucké slavnosti rodiny (foto MC Beruška,  
                                                                                                                                       Nepomuk) 

 
 

Den rodin (foto MC Čelákovice, Čelákovice)               Divadelní představení (foto RC Dětský svět,   
                                                                                                                          Lanškroun) 



Křídla a kořeny naší rodiny – závěrečná zpráva kampaně  – © Síť MC o.s. 2011 
 

11 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                   Keramická dílna (foto CPR Dokolečka, Doubravčice) 

 

Kreativní dílna (foto MC Dobříšek, Dobříš)             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Procházka Nordic Walking (foto MC Heřmánek, Olomouc) 

 
                                  „Máma, táta, jejich děti – rodina teď prostě „letí“!“ (foto RKC Chaloupka, Ostrava) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Sportovní den (foto RC Chvaletice, Chvaletice)         
Otevření naučné stezky (foto MC Jablíčko, Lysice)  
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Odpoledne pro rodiny (foto RC Jahůdka, Praha)       Víkendový pobyt (foto MC Jinečáček, Jince) 

 

Kapříkovské odpoledne (foto MC Kapřík, Blatná)          Den matek (foto RC Kašpárek, Mělník) 

  

 
Malování hrnečků (foto MC Klubíčko, Benešov n.Č.)     Závod na koloběžkách (foto RC  

Kostička, Český Brod) 
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Víla Pohádka (foto RMC Kráčmerka, Domažlice)               „Rodinný víceboj“(foto MC Krteček, Jeseník) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sportovní odpoledne (RK Motýlek, Hodkovice nad Mohelkou) 

 

Opékání špekáčků (foto MC Krteček, Svatobořice) 
 

Skákací hrad (foto Centrum Motýlek, Rájec – Jestřebí)   Rodokmen (foto MC Motýlek, Týnec  

nad Sázavou) 
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Kola a kolečka (foto MC Pampeliška, Březnice)          Oslava ke dni dětí (foto MC Petrklíč, Sedlčany) 

 

 

Rodinný cyklovýlet (foto MC Rybička, Litovel)                Koupání v bazénu (foto RC Sobík, Soběslav) 

 

„Veselé putování“ (foto MC Studánka, Praha – Zličín)   „Spolu u stolu“ (foto Třebíčské centrum,Třebíč) 
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3. Ročník jarního pochodu „Veselé putování“ (foto RC ZaHRÁTka, Hostivice) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


