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DOPIS OD
RUT KOLÍNSKÉ

Milí pfiátelé v matefisk˘ch centrech!

MoÏnost svobodné volby, po které na‰e generace tolik touÏila a kterou
moÏná nûktefií z vás uÏ pfiijali jako samozfiejmost, mi dodnes pfiipadá
jako mal˘ zázrak. Budu-li v‰ak upfiímná, pfiiznám se, Ïe mne pfii obyãej-
ném nákupu lehce zdrÏuje, na kaÏdém kroku láká reklama, v˘robkÛ
b˘vá v regálech nepfieberné mnoÏství, ceny jsou v kaÏdém obchodû
jiné a ty obchody se navíc ãasto mûní. âlovûk musí mít pevnou vÛli,
aby odolal.

Pfiicházejí v‰ak Ïivotnû dÛleÏitûj‰í rozhodování a rozhodování pak ãasto
komplikuje Ïivot a zdánlivû omezuje va‰i svobodu, pfiedev‰ím kdyÏ
máte dûti. Napfiíklad jak zdravû Ïít, jak dûti vychovávat, jaké jim poskyt-
nout vzdûlání… Dnes vás zahlcuje reklama i v tûchto oblastech, na pul-
tech knihkupectví i jin˘ch obchodÛ leÏí desítky titulÛ odborné literatury,
ãasto pochybného pÛvodu, názory se li‰í a obãas si dokonce protifieãí,

setkáváme se s odborníky na Ïivot i podvodníky.

Jak se za takové situace rozhodovat? Jak poznat ten správn˘ smûr, názor, moÏnost, jak poznat, která ‰kola
je pro na‰e dûti nejlep‰í, která léãba je pro nû lep‰í? Jak odli‰íme kvalitního poradce od podvodníka?
Poãínaje leto‰ním rokem 2008 mají rodiãe moÏnost dal‰í volby, a sice vícerychlostní ãerpání rodiãovské
dovolené. Otevírá se pfiíleÏitost pro rodiãe, tu‰ím, Ïe pfiedev‰ím pro matky, vrátit se dfiíve do zamûstnání,
neztratit kontakt se svojí profesí. âeká je v‰ak tûÏké rozhodování, jakou péãi opatfiit pro své dítû. Desáté
ãíslo ãasopisu PÛl na pÛl jsme z velké ãásti vûnovaly právû otázkám, na které budou rodiãe pfii volbû
„rychlosti” ãerpání rodiãovské dovolené hledat odpovûì. Najdete názory laické i odborné, které vás
mohou pfii rozhodování inspirovat. Jedineãnost kaÏdého ãlovûka vyÏaduje i jedineãné rozhodování, proto
nelze poskytnout pfiesn˘ návod, ale pouze navedení. 

V‰em rodiãÛm, ktefií se budou rozhodovat, pfieji ãas a klid na rozhodování a pak dobrou volbu! 
Nám v‰em, ktefií dennû stojíme pfied nejrÛznûj‰í volbou, pfieji ãas, trpûlivost, chuÈ hledat, nenechat se
zmást, volby se nebát, umût si stát za sv˘m, v pfiípadû ‰patné volby moÏnost a ochotu hledat nové 
fie‰ení… 

Pfiedev‰ím v‰ak nám v‰em pfieji, aby se minulé totalitní ãasy, kdy volba znamenala buì a nebo, uÏ nikdy
nevrátily!

Rut Kolínská 
prezidentka Sítû MC
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Pod uveden˘m titulkem se odehrál 30. listopadu
2007 v Paláci Charitas v Praze 3. kongres matefi-
sk˘ch center. Na vût‰inu nepfiipraven˘ch hostÛ 
d˘chla kreativita sálu, kter˘ byl tradiãnû vyzdoben
v˘stavou „Co jsme stihli mezi praním plen” (na 
dûtsk˘ch plenách prezentovala jednotlivá centra
svoji ãinnost) a kter˘ zaplnily nejen matky a pár
otcÛ, ale ve kterém se smûle pohybovaly dûti, které
právû nechtûly b˘t u „hlídací tety". Nejmlad‰í 
úãastníci trávili ãas v koãárkách nebo v náruãích 
rodiãÛ. Atmosféra byla nabitá vstfiícností a chutí se
spoleãnû domluvit. 
„V˘pis z úãtu” matefisk˘ch center nastfiádal za 
patnáct let nesãetnou fiadu poloÏek, které jsme se 
snaÏili pfiedloÏit zástupkyním a zástupcÛm z matefi-
sk˘ch center, odborníkÛm, úfiedníkÛm i politikÛm.
Kongres za‰títil evropsk˘ komisafi Vladimír ·pidla 
a b˘val˘ prezident Václav Havel. Ten potû‰il 
pfiítomné zdravicí, ve které pí‰e: „Myslím na vás
v‰echny, které pomáháte lep‰ím podmínkám Ïivota
rodin, na v‰echny, které pfiispíváte k rodiãovské 
a komunitní odpovûdnosti, na v‰echny, které bráníte
sociálnímu vykofienûní, na v‰echny, které sv˘m 
bliÏním pfiiná‰íte nadûji. Individualizovaná a komercio-
nalizovaná spoleãnost podporuje spí‰ dehumanizaci 
a izolaci. To sice není v˘luãnû ãesk˘m rysem, pfiesto 
v nápravû za zemûmi s fungující a rozvinutou obãanskou
spoleãností pokulháváme. Z toho, co vím, soudím, Ïe
je za vámi úctyhodná práce. Pfieji vám proto, abyste si
dobr˘ pocit a zaslouÏen˘ dÛvod k hrdosti opravdu
uÏily. VÏdyÈ kolik takov˘ch pfiíleÏitostí máme?”
Podûkovat ãesk˘m matkám pfiijela osobnû i Sandra
Schilen, globální facilitátorka mezinárodní sítû 
svépomocn˘ch Ïensk˘ch skupin GROOTS, ve svém
projevu mimo jiné fiekla: „Matefiská centra v âeské 
republice ukázala nové cesty, kter˘mi mohou Ïeny po-
moci budovat demokratickou spoleãnost. Vytváfiení
vlastního obãanského prostoru, Sítû MC a vzájemné
spolupráce mezi mûsty, obcemi i celorepublikovû vede
ke zlep‰ení kvality kaÏdodenního Ïivota uvnitfi spoleã-
nosti. Va‰e ãinnost se stala inspirací a pfiíkladem pro
Ïeny nejen ve va‰í zemi, ale i za oceánem.”

MATE¤SKÁ CENTRA P¤ÁTELSKÁ RODINù

Mezi hosty nemohly chybût dvû Ïeny, které stály 
u zrodu matefisk˘ch center. A sice spisovatelka
Alena Wagnerová, která pfienesla my‰lenku MC do
âR, a socioloÏka Jifiina ·iklová, která napomáhala
vzniku MC a dodnes je podporuje. Obû dvû 
hodnotily práci matefisk˘ch center s obdivem. Alena
Wagnerová se zam˘‰lela nad vizí „obãanského 
matefiství”, vizí, kterou matky v matefisk˘ch centrech
naplÀují tím, Ïe se neuzavírají do sebe, ale otevírají
se ve prospûch komunity kolem sebe. Jifiina ·iklová
vyzdvihla nedocenûnou kvalitu aktivních Ïen 
v matefisk˘ch centrech. Obû pak chválily otevfienost
matefisk˘ch center v‰em generacím.
Bûhem roku probíhala dotazníková ‰etfiení a jejich
pfiedloÏené v˘sledky skvûle ilustrovaly slova Václava
Havla o úctyhodné práci matek v matefisk˘ch 
centrech i slova Aleny Wagnerové a Jifiiny ·iklové. 
Koordinátorka kampaní Sítû MC, Lucie Svato‰ová
pfiednesla v˘sledky dotazníkového ‰etfiení, které
zkoumalo stav spolupráce matefisk˘ch center s obcemi
a s kraji. SíÈ MC potû‰il nejen ohlas v podobû mnoÏ-
ství vyplnûn˘ch dotazníkÛ, ale pfiedev‰ím pomûrnû
shodné odpovûdi z obou stran. Poznámky v dotazní-
cích potvrzují, Ïe spolupráce obcí a matefisk˘ch 
center se mnohde dostala do partnerské roviny, 
napfiíklad starosta Ti‰nova napsal: „ZpÛsob fungování
MC Studánka v Ti‰novû je pro mû osobnû nejlep‰ím
modelem, jak by mûla vypadat spolupráce mezi 
neziskovou organizací a obcí. Plánované budování
obdobn˘ch aktivit shora (z mûsta) nikdy nevede 
k tak vynikajícím v˘sledkÛm, dobrovolníci z nezisko-
vek vÏdy dávají projektu nûco navíc, co se nedá 
ekonomicky ohodnotit.” V Polici nad Metují zase
oceÀují zdej‰í matefiské centrum slovy: „Osobnû
vznik MC a jeho existenci velmi vítám. Hluboce oce-
Àuji nasazení ãlenek v˘boru. Nápaditost, trpûlivost
a schopnost vym˘‰let, aplikovat a realizovat projekty
ve prospûch v‰ech vûkov˘ch skupin ve mûstû 
a okolí.” A v Nepomuku: „Pfii souãasném ‚konzumním‘
zpÛsobu Ïivota v na‰í spoleãnosti jsou z pohledu
radnice aktivity vyvíjené místním matefisk˘m cent-
rem jednoznaãnû vítány a proto také podporovány.”
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Na sobotu 1. prosince 2007 byla svolána valná hromada
Sítû matefisk˘ch center o.s. Hlavním úkolem ãlenÛ
Sítû MC bylo rozhodnout, jak˘m smûrem se SíÈ MC
vydá, neboÈ uplynul˘ rok byl rokem zku‰ebním.
Prezidium a stávající dozorãí rada pfiedloÏily model
struktury, která byla témûfi jednomyslnû schválená.
Podobnû byly schváleny zmûny stanov, Etick˘ kodex
Sítû MC a Strategické cíle a koncepce rozvoje Sítû MC. 
Na valné hromadû bylo zvoleno „staronové” prezidium.
Novû byly zvoleny dvû viceprezidentky: Hana
Pudelská a Simona Vlasáková, obû se podílely na
práci dozorãí rady v uplynulém roce. Po volbû 
v prezidiu zÛstává viceprezidentka Dana Hubálková, 
1. viceprezidentka Leona Hozová a prezidentka Rut
Kolínská.
Volila se i kontrolní komise a v ní budou pracovat:
Monika âuhelová, Pavlína Barto‰ová, Eli‰ka
Kasinová, Klára Rulíková a Anna KÛrková.

VALNÁ HROMADA SÍTù MATE¤SK¯CH CENTER 

Pfiekvapením byla ochota kandidovat do funkcí, díky
tomu má SíÈ MC pro nastalé tfiíleté období dostatek
náhradnic, jsou to: do prezidia Edita Kozinová,
Markéta Literová a Dagmar Hamalová, do kontrolní
komise Katefiina Tome‰ová, Zuzana Bláhová,
Katefiina Kulhánková, Petra Boháãková a Kamila
Kabelková.
Za tímto such˘m konstatováním se skr˘vá velké
mnoÏství práce b˘valého prezidia a b˘valé dozorãí
rady i kanceláfie Sítû, podíl ãlensk˘ch matefisk˘ch
center na aktivitách Sítû MC a pfiedev‰ím pochopení
smyslu spolupráce v Síti MC. Poãet ãlenÛ Sítû ma-
tefisk˘ch center se za poslední dva roky zdvojnáso-
bil, pfiekotn˘ rÛst vyÏaduje ukotvení jasn˘ch pravidel
a zaji‰tûní kvality. âlenové Sítû MC se na valné hro-
madû rozhodli jít tímto smûrem. 

Rut Kolínská

Téma kongresu vy‰lo z dlouholeté kampanû Sítû
matefisk˘ch center Spoleãnost pfiátelská rodinû.
Chtûli jsme pfiedstavit nejen pfiátelskost matefisk˘ch
center vÛãi rodinû, ale ukázat, Ïe dobrou vÛli a poro-
zumûní mohou mít i zamûstnavatelé. Díky podpofie 
z Evropského sociálního fondu a státního rozpoãtu
âR zamûfiila letos SíÈ MC celorepublikovou kampaÀ
pfiedev‰ím na zamûstnavatele, ktefií poskytují za-
mûstnancÛm co nejlep‰í podmínky pro slaìování
rodinného a pracovního Ïivota.
A tak v rámci 3. kongresu pfiebírali zástupci firem
certifikáty z rukou ministra Petra Neãase a z rukou
ãlenÛ poroty hereãky TáÀi Fischerové, vedoucí 
personálního oddûlení HYPO stavební spofiitelny
·tûpánky Zdvofiákové, ãlenky dozorãí rady Sítû MC
Eli‰ky Kasinové, prezidentky Sítû MC Rut Kolínské 

KAMPA≈ SPOLEâNOST P¤ÁTELSKÁ RODINù

a starosty Tû‰an Jana Husáka, fiadu gratulantÛ dopl-
nila Jifiina ·iklová a vzácn˘ host herec Jan Potmû‰il,
kter˘ byl ãlenem poroty v loÀském roce, ale díky
úãasti na porodu svého syna se nemohl pfiedávání
vloni zúãastnit, a tak letos pfii‰el i se synkem a man-
Ïelkou. 
Ocenûní si odnesly Accenture Services, s.r.o.,
Hewlett-Packard, s.r.o., IBM âeská republika, s. r.o.,
Trenkwalder KAPPA People, a.s., Fokus Praha, o.s.
a Oddûlení neonatologie Gynekologicko-porodnické
kliniky 1. LF UK a V‰eobecné fakultní nemocnice 
v Praze. Poslední dvû jmenované organizace porotci
ocenili po dlouhém zvaÏování, a to pfiedev‰ím za 
lidsk˘ vztah ke klientÛm, nûkteré zamûstnavatelské
podmínky totiÏ z povahy své práce ani splnit 
nemohou.

Zastupující fieditelka odboru rodinné politiky 
a rovnosti Ïen a muÏÛ na MPSV Katefiina Pfiíhodová
pfiedloÏila v˘sledky dotazníkového ‰etfiení 
MPSV, to zkoumalo pfiínos matefisk˘ch center 
pro rodinu. Z odpovûdí jednoznaãnû vyplynulo, 
Ïe matefiská centra poskytují primární prevenci soci-
álního vylouãení rodin s mal˘mi dûtmi. Potvrdilo 
se tak oprávnûní zafiadit je mezi sluÏby pro rodinu.

Námûstek ministra práce a sociálních vûcí 
Marián Ho‰ek v návaznosti na ‰etfiení pohovofiil 
o tom, co MPSV chystá v oblasti sluÏeb pro 
rodinu.
¤adu hostí ukonãily pfiedstavitelky Slovenské „Únie
matersk˘ch center” prezentací matefisk˘ch center na
Slovensku a dopadovou studií vlivu matefisk˘ch
center na dûti. 
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JAK SE ÎIJE 
V MATE¤SK¯CH CENTRECH

OD MY·LENKY K PRVNÍM KROKÒM

Zdravíme v‰echny, ktefií se starají o chod MC v celé republice! V tomto pfiedvánoãním ãase bychom se i my
chtûli trochu pochlubit, co se nám v uplynulém roce nejvíce povedlo. Za nejvût‰í úspûch povaÏujeme vznik
na‰eho Kocourka, pfiesnûji Matefiského a komunitního centra Kocourek o.s.. 

Pfied dvûma lety se nad na‰ím mûsteãkem Bfiezová nad Svitavou poprvé vzná‰ela my‰lenka o matefiském
centru. Právû jsme se do Bfiezové pfiistûhovali, ale já je‰tû hodlala dokonãit svá studia. Tak jsem si jen fiíkala,
Ïe to je dobré, jen aÈ to vznikne, alespoÀ pak budu mít kam chodit s dûtmi, aÏ pfiijdou. Ale ono to jaksi samo
nevzniklo. Nena‰li se lidé, ktefií by se dokázali domluvit, nebylo místo a nikdo vlastnû nevûdûl jak se zakous-
nout do papírování.

Na konci roku se nám narodila Julinka a krátce na to vy‰la v˘zva, Ïe se hledají maminky, které by mûly zájem
o zaloÏení matefiského centra. Nikoho jsem tu je‰tû moc neznala a fiíkala jsem si, Ïe se taky pfiihlásím, abych
dobrou vûc podpofiila. Jana Poláãková, vyzbrojená nad‰ením, které získala pfii krajském setkání MC, nám 
fiíkala, co je nutné pro zaloÏení udûlat. Nad‰ením mû nakazila, a tak jsem se nabídla, Ïe budu jedním ze zaklá-
dajících ãlenÛ sdruÏení. Musím pfiiznat, Ïe jsem zdaleka netu‰ila, co mû ãeká. Ale asi dobfie, tím pádem jsem
se snaÏila strávit sousta, která byla zrovna pfied námi a nevidûla jsem je‰tû tu plnou mísu. 
Zaãátkem tohoto roku se na nás usmálo ‰tûstí. Díky nabídce nového pana faráfie se podafiilo získat prostory
ve spodní ãásti fary. S papírovou ma‰inérií nám pomohla krajská koordinátorka Petra Bene‰ová. Samozfiejmû
by se celá vûc neobe‰la bez vstfiícnosti ze strany mûsta, od kterého jsme mûli plnou morální a posléze 
i finanãní podporu.

První informativní schÛzka se uskuteãnila zaãátkem dubna a k na‰emu pfiekvapení byla hojnû nav‰tívena.
Se‰lo se tu 15 maminek se sv˘mi ratolestmi a pfiivítali jsme i pana starostu, místostarostu a krajskou koordi-
nátorku pro MC paní Petru Bene‰ovou. Maminky jsme seznámili s návrhem stanov, budoucí ãinností matefi-
ského centra, roãními pfiíspûvky a provedli jsme je prostorami budoucího matefiského centra. Na‰tûstí se
hned na‰la ochotná maminka, která nabídla sehnání barev na vymalování prostor. Díky tomu jsme mohli
uskuteãnit první brigádu. Ta se vydafiila a povedlo se nám vymalovat si prostory centra. Mûsto nám poskytlo
finanãní prostfiedky na nákup kobercÛ a pak uÏ se jen nastûhoval nábytek. Star‰ího nábytku bylo na fafie dost,
staãilo si jen vybrat.

V kvûtnu se pak konala na‰e první valná hromada. Mûli jsme jiÏ schválené stanovy a muselo se tedy zvolit
pfiedstavenstvo. To patrnû nûkteré maminky zaskoãilo, a tak nebyla úãast nijak veliká. Na‰tûstí se ale v‰e zda-
fiilo a my byli usná‰eníschopní. 

Na‰e centrum vedeme tfii, jsme velmi rÛznorodé a jsem za to moc ráda. KaÏdá mÛÏeme pfiinést do centra
nûco jiného. A pak nastal ná‰ velk˘ den. První zátûÏová zkou‰ka se konala 27. ãervna. Úãast byla hojná 
a atmosféra velmi pfiívûtivá. O prázdninách jsme se scházeli jednou dopoledne a od záfií máme otevfieno 
dvakrát v t˘dnu. Pro dûti a maminky máme vÏdy pfiipraven˘ program. Nejoblíbenûj‰í je cviãení a zpívaní 
a bubnování. Podafiilo se nám také uskuteãnit venkovní akce; jednou to byl v˘let do ZOO v Jihlavû, pak 
dopravní hfii‰tû a Louãení s létem s opékáním bufitíkÛ. Nejlep‰í na takov˘ch akcích bylo, Ïe se úãastnily celé
rodiny i s tatínky a tím pádem bylo hned veseleji. K 30. listopadu má na‰e centrum 35 ãlenÛ. Na‰e fungování
by se samozfiejmû neobe‰lo bez dobrovolníkÛ, ktefií pomáhají pfii brigádách. I tûch, ktefií jsou ochotni dojít
pfiibít hfiebík, opravit skfiíÀku, nebo oslovit sponzory. Do chodu se postupnû zapojují i nûkteré maminky, byÈ je
to tfieba jen donesením toaletního papíru, nebo ochotou spravovat na‰e webové stránky. 
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A je‰tû jedna vûc se nám zdafiila. Jako svÛj první velk˘ úkol jsme si vytyãili sehnat peníze na vystavûní dût-
ského hfii‰tû. Mûstem totiÏ vede dosti frekventovaná silnice I. tfiídy a dûti si opravdu nemají kde hrát. Ale mûli
jsme veliké ‰tûstí, neboÈ nám vy‰el hned první grant a podafiilo se získat peníze od NROS ze sbírky Pomozte
dûtem! Máme v‰ichni velkou radost, Ïe v na‰em mûstû vznikne místo, kam si budou moci chodit dûti hrát 
a to nejen ty, které jsou ãleny centra. Hfii‰tû by mûlo b˘t otevfiené ‰iroké vefiejnosti. Navíc bude na hfii‰tû i
bezbariérov˘ pfiístup, kter˘ ocení nejen fiidiãi koãárkÛ.

Díky Kocourkovi se na matefiské dovolené seznamuji s ostatními rodinami, dozvídám se od maminek, Ïe mají
stejné radosti i trable, ale také se poznávám s úfiedníky a uãím se jak s nimi co nejlépe jednat a hlavnû se roz-
hodnû nenudím.

Nevím, jestli ãlánek nevyznívá jako velké chvástání, ale my máme z na‰eho malého, mladého Kocourka veli-
kou radost. Nad‰ení se nás zatím drÏí a dûkujeme vám v‰em v ostatních MC, ktefií jste nám inspirací. A dûku-
jeme také Síti MC za to, Ïe nám usnadnila vznik a poskytuje cenné informace. Pfiejeme vám v‰em pfiekrásn˘
vánoãní ãas proÏit˘ s va‰imi nejbliÏ‰ími.

Mgr. Katefiina Novotná, MC Kocourek, Bfiezová nad Svitavou

DOMÁCNOST

Na‰e centrum pro rodinu Náruã v Turnovû se uÏ tfietí rok louãí s prázdninami na víkendovém semináfii 
s názvem Domácnost - Ïivotní síla celé rodiny. 

Tento nápad vznikl jako protiváha sílící tendence vrátit matky co nejrychleji zpût do pracovního procesu. Pfies
v‰echny podpÛrné podmínky, které dnes Ïeny na matefiské dovolené mají (porodné, pfiíspûvek na dobu aÏ
(do) ãtyfi let (vûku) dítûte, moÏnost pfiiv˘dûlku, moÏnost dávat dítû do matefiské ‰koly alespoÀ na nûkolik dní
atd.), jsou nepfiímo tlaãeny k návratu do práce. Ponechme teì stranou skuteãnou, nebo umûle vyvolanou
motivaci Ïen, pro kterou se touÏí vrátit zpût do zamûstnání a nechat si uniknout zázraky promûn svého dítûte.
NehodnoÈme ani nakolik tento trend prospûje dítûti, jednotlivci, spoleãnosti. Spokojme se s konstatováním,
Ïe uÏívat si matefiskou dovolenou se dvûma ãi více dûtmi není ideálem v‰ech Ïen.

Hnutí matefisk˘ch center je podporováno zejména Ministerstvem práce a sociálních vûcí. To samo má uÏ ve
svém názvu zásadní rozpor. Zajímá ho více pracovní vytíÏenost obyvatel, nebo spí‰ pomoc sociálnû znev˘-
hodnûn˘m? Jak vidí právû Ïeny na matefiské dovolené? Nejen postoj státní správy, ale kultura a celé vefiejné
povûdomí, v‰e nahrává v‰eobecnému mínûní, Ïe práce v domácnosti je vlastnû bezcenná. 

Je pravda, Ïe na na‰e pozvání sly‰elo víc tûch rodin, kde tento názor nesdílí. Právû ti mají také pfiirozenou
potfiebu se ubezpeãovat o správnosti a opodstatnûnosti sv˘ch men‰inov˘ch postojÛ. Domácnost je místo,
které kaÏd˘ z nás nûjak potfiebuje. Pfies v‰echny emancipaãní snahy zÛstává odpovûdnost za chod domác-
nosti vût‰inou na Ïenách. Proto potfiebují sly‰et, jak˘ v˘znam jejich práce má. V˘teãn˘m zdrojem síly k zvlá-
dání role Ïeny v domácnosti nám byla kniha holandské autorky Monique Wortelboer „Domácnost, péãe 
o Ïivot”. S ní jsme pracovali uÏ minul˘ rok. Tentokrát jsme vybrali kapitoly, ve kter˘ch se pí‰e o v˘chovné
kvalitû domácnosti v jednotliv˘ch etapách v˘voje dítûte. 

Nejen to poskytoval ná‰ semináfi. Oproti jin˘m na nûj mûly pfiístup celé rodiny i s mal˘mi dûtmi, které jinak
b˘vají ãasto pfiekáÏkou úãasti. S dûtmi se zde poãítalo v plné mífie. PfiizpÛsobena byla nejen strava a pro-
stfiedí hostitelské matefiské ‰koly, ale i program. Stfiídaly se tu ãinnosti praktické i teoretické, ãinnosti urãené
jen pro dospûlé a vykonávané s dûtmi. 

Rodiãe zaujala právû nabídka, ve které jsme chtûli ukázat, jak s dûtmi spoleãn˘ ãas trávit, jak je zaujmout 
a citlivû vtáhnout do svûta dospûl˘ch, aniÏ znásilÀujeme jejich dûtské potfieby, aniÏ naru‰ujeme pfiirozen˘
v˘voj. Dûtské rituály mohou mít nejrÛznûj‰í podobu a my jsme ãerpali ze zku‰eností s waldorfskou pedagogi-
kou. Ta má propracovanou metodiku vzhledem k vûkov˘m a individuálním zvlá‰tnostem a dbá na umûfienost
formy i obsahu. Tak se dûti ku pfiíkladu setkaly s eurytmií zcela jinak neÏ dospûlí. Kdybychom to rodiãÛm ve
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zvlá‰tním bloku nevysvûtlili, ani by si toho nev‰imli. To byl právû ten závaÏn˘ a podstatn˘ rozdíl. Dûti pfiijímají
v‰e na jiné neÏ intelektuální úrovni, kdeÏto dospûlí to musí mít moÏnost zpracovat rozumovû, neÏ to pfiijmou
do svého konání. Pro mnohé z nich objevila na‰e eurytmistka Zdena Nesvadbová novou cestu sebevyjadfio-
vání, sebeuvûdomování a vyrovnávání. Navíc pfiiná‰í tento kultivovan˘ pohyb estetick˘ poÏitek, tak pfiíjemn˘
pro dospûlé i pro dûti. Ve spojení se zámûrnû volen˘m slovem a zpûvem naplÀoval v‰estrannû dûtské po-
tfieby. Nûktefií rodiãe uÏasli nad právû objevenou umûleckou schopností své jinak neteãné ratolesti.

ÚÏas vyvolávala i pravidelnû se opakující pohádka. Tentokrát byla o Smolíãkovi. Svou krátkostí a stavbou vy-
hovovala i men‰ím dûtem. Forma prezentace mûla opût svá waldorfská specifika. Pohádka se opakovala pfied
veãefií i pfied obûdem. VÏdy byla uvedena na stejném místû a stejn˘mi rituály. Bylo zajímavé sledovat, jak je
dûti pfiijímají a jak se je nûkteré uãí postupnû respektovat. I kdyÏ byla pohádka stále stejná, hloubku jejího
proÏívání to neoslabilo. Je‰tû poslední den se tfiílet˘ kluãík rozplakal úzkostí nad situací Smolíãka uná‰eného
jeskyÀkami a honem vyhledal bezpeãí maminãiny náruãe. Jin˘ neposeda, kter˘ se pokaÏdé vrhal k hofiící
svíãce uprostfied pohádkového krouÏku, se poslední den sám zarazil a z vlastní vÛle se vrátil poslu‰nû na své
místo, aniÏ by musel kdokoli zasahovat. Pfied a po pohádce vyslechly dûti malou prÛpovûì, která je oslovo-
vala stejnû hluboce jako sama pohádka. Dokazovaly to v˘povûdi maminek o citaci a poÏadavku uplatnûní 
prÛpovûdi i doma po skonãení semináfie.

Spoleãnû s dûtmi se odehrávalo také stolování. Bylo ve velkém poãtu lidí (77) velmi nároãné. Nemluvím ani
tak o poãtu porcí, ale o sladûní délky doby podávání a trpûlivosti mal˘ch úãastníkÛ. To bylo také dÛvodem, Ïe
se tentokrát nepodafiilo to, co jiná léta. Zaãít souãasnû spoleãn˘m pfiáním a podûkováním. To má na dûti také
velmi magick˘ vliv a vyhovuje to jejich pfiirozené dûtské potfiebû religiozity, bez ohledu na náboÏenskou orien-
taci rodiny. Pomáhá to rodinné semknutosti a pocitu sounáleÏitosti, naladí a uklidní strávníky pfied nyní tak
zev‰ednûl˘m úkonem, jak˘m je pfiijímání potravy. V‰echna tato kouzla si odná‰eli úãastníci domÛ a mohli 
s nimi zacházet i nadále. Ukázali jsme jim klíã, kter˘m se odmyká dûtské nitro.
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V dobû, kdy se nûkdo z rodiãÛ úãastnil programu pro dospûlé, hrály si dûti pod odborn˘m dozorem na za-
hradû. Dospûlí se mohli podílet na pfiípravû netradiãních jídel. V kuchyni kralovala Dita ·Èastná, jedna z na‰ich
maminek, která se dlouhodobû zab˘vá zdravou v˘Ïivou a dovede vyãarovat z obilnin a zeleniny velmi chutné
a vyváÏené pokrmy. Pfii vafiení poskytovala receptury i taje svého kuchafiského umûní. Nebylo lehké napláno-
vat a uvafiit pro tolik rÛznorod˘ch strávníkÛ. V‰e doplÀovalo ãerstvé ovoce z na‰ich zahrádek. 

Jak zafiídit a peãovat o domácí zahrádku, aby její produkty získaly biodynamickou hodnotu, nám zase prozra-
dila paní uãitelka M. Rosenbaumová. Sama absolvovala nûkolik kurzÛ, studuje pfiíslu‰nou literaturu a takovou
zahrádku provozuje u svého domu. Pfiesvûdãila nás, Ïe se umí do potfieb pfiírody vcítit stejnû dobfie jako do
potfieb dûtí. 

O biblické postavû Mafií Magdaleny, jako pfiedstavitelce Ïenství a nesprávnû zhodnocené nûkter˘mi vykladaãi
bible, nám vyprávûl velmi zasvûcenû mlad˘ student filozofie Jan Kfiivatec. Pfiedná‰ka kupodivu zaujala ze-
jména pfiítomné muÏe, i kdyÏ právû vyzdvihla historick˘ pfiínos Ïeny a postavila v˘voj kfiesÈanství do zcela ji-
ného svûtla. Snad právû odváÏnost tohoto pohledu jim imponovala. Îeny mohly cítit zadostiuãinûní, nebo
alarmující pfiíchuÈ vzpoury. V‰em se nám tím otevfiel nov˘ úhel pohledu na v˘klad historie a zároveÀ jsme po-
cítili obdiv a úctu k zástupci nastupující generace.

K dal‰ímu vrcholu patfiilo nedûlní dopoledne. Vybrali jsme téma – domácí porody a umírání. JiÏ v prvním ve-
ãeru jsme besedovali se zástupci nejstar‰í generace o tom, jak probíhal domácí Ïivot za jejich mládí. Z auten-
tick˘ch v˘povûdí zdej‰ích pamûtnic vypl˘valo, Ïe se mnohem více ãinností odehrávalo doma, protoÏe nebylo
ani jiné cesty. Dnes uÏ se vûdomû zam˘‰líme nad tím, jestli je pfievzetí tûchto základních Ïivotních momentÛ
do profesionální péãe vÏdy v˘hodou. Návrat k domácím porodÛm je spí‰e v˘jimeãn˘, pfiesto se tu se‰ly tfii
mladé Ïeny (Martina Brough, Jana Puldová a Martina Dbalá), které mûly tuto vzácnou vlastní zku‰enost.
Jejich vyprávûní bylo strhující a krásné. Obohatil ho sv˘mi záÏitky i tatínek, kter˘ pfii porodu doma pomáhal.
Je‰tû vût‰ím pfiekvapením pro nás bylo, Ïe se stejnou nûhou a zaujetím jako o zrození, umûli vyprávût 
o domácím umírání. Neubránili jsme se hlubokému dojetí.

Tak jsme v závûru spojili takové protiklady, jak˘mi je porod a úmrtí, Ïenské a muÏské postoje do jedné velké
vyváÏené jednoty, kterou by mûla obsahovat kaÏdá domácnost. Zásada „pÛl na pÛl” se tak stala spí‰e zása-
dou „jedinû spolu". JestliÏe tu vedla nûjaká hranice, byla nepravidelná, skoro neviditelná a velmi pruÏná. S ta-
kov˘m vzácn˘m záÏitkem jsme se jen neradi louãili. Úãastníci se rozjíÏdûli do v‰ech koutÛ republiky. Nejvíce
jich bylo z okolí Turnova, poãetná skupina pfiijela z Prahy a Liberce, nejvzdálenûj‰í aÏ z Klatov. Spali ve vlast-
ních spacích pytlích a na zahradû stály dokonce tfii rodinné stany. Kdo chtûl, mohl je‰tû nav‰tívit tradiãní pouÈ
u nedalekého zámku Sychrov.

Hostitelská matefiská ‰kola v Pacefiicích nám poskytla nejen pûknû vybaven˘ prostor, ale zajistila i loutkové
pfiedstavení, v˘stavu malífiky Kadlecové i dûtsk˘ch prací a ochotné pomocníky. Ukázalo se, Ïe na‰e setkání
mûlo odraz v Ïivotû celé obce. Obyvatelé musí za kulturou putovat do vût‰ích mûst, tentokrát pfii‰la kultura 
i pouãení aÏ za nimi. Matefiská ‰kola je tu oÏivujícím prvkem a Centru pro rodinu Náruã bude ctí s ní spolu-
pracovat.

Hned po skonãení této úspû‰né akce jsme zaãali pfiem˘‰let nad náplní dal‰ího roãníku. Chtûli bychom zafiadit
do programu je‰tû více ãinností s dûtmi a shodli jsme se také na spoleãném zájmu o ekologii. Jestli se paní
fieditelce Marcele Kfiivancové opût podafií získat nûjaké peníze z grantu a nezmen‰í se ani ochota na‰ich ma-
minek pomoci s realizací, nebude nic bránit dal‰ímu roãníku semináfie Domácnost - Ïivotní síla celé rodiny
2008.

Hana Hajnová, 
Centrum pro rodinu Náruã o.s., Turnov
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ROZJEZD MATE¤SKÉHO CENTRA PALEâEK RAKOVNÍK

Matefiské centrum Paleãek jsme otvíraly 1. dubna 2004. Na‰í Michalce byly dva roky a ãtvrt, Kaãence 10 mûsícÛ.
Myslela jsem si, jak to dûlám pro své dûti, ale ty, aspoÀ v zaãátcích fungování MC urãitû, na tom byly dost bity.

MC jsem zakládala je‰tû se dvûma kamarádkami. Jedna v‰ak pomáhala zhruba mûsíc pfied otevfiením, 
v bfieznu nastupovala do práce a ta druhá ‰la do práce v ãervnu. Zbyla jsem na v‰e sama. Provoz jsme mûly
3x t˘dnû, v pondûlí a v pátek dopoledne, ve stfiedu odpoledne. Dûlala jsem ve‰keré, pro mû dost otravné, 
papírování, úklid atd., no prostû v‰e, aby MC fungovalo. Zatím byl doma nepofiádek aÏ hrÛza. ManÏel si vzal
dovolenou, aby doma uklidil a já mohla uklízet v MC. Máme pronajaty prostory v polovinû patra v M·, coÏ je
pro nás ideální, i kdyÏ uÏ dávno nedostaãující, ale zároveÀ i dost rozlehlé na úklid, o ãemÏ jsem se obden pfie-
svûdãovala.

Nad vodou mû drÏel hlavnû zájem maminek, ale s úklidem mi moc nepomohly. Asi jsem si o tu pomoc neu-
mûla fiíct. Povedlo se mi v‰ak domluvit se na ÚP, Ïe nám dají pracovní sílu. JenÏe tûm se moc pracovat ne-
chtûlo. Pamatuji si jako dnes telefon 14.7., kdy se ozval hlas, zda nemáme v MC volné místo. Bylo ta Zuzka
Husáková, registrovaná na ÚP, nicménû mnû zatím nedoporuãená. Podmínky pro zamûstnání ze strany ÚP
v‰ak splÀovala a já koneãnû mohla trochu vydechnout. Zuzka byla poklad. Milovala práci s papíry, takÏe dala
do pofiádku ve‰keré papírování, starala se o úklid a také se hned velmi aktivnû zapojila do práce s dûtmi. Má
totiÏ stfiední pedagogickou ‰kolu. Od záfií jsme jiÏ mûly celot˘denní provoz. Ten máme dodnes, a to od rána
do veãera, kromû pátku, to máme otevfieno jen dopoledne.

Prostory máme pronajaty za symbolickou 1,- Kã, ale energie jsme mûli pÛvodnû stanoveny na 40 000,- Kã
roãnû, s tím, Ïe prvních 10 000,- jsem musela sehnat do 30.4.. Dopro‰ovala jsem se v‰ude moÏnû a opravdu
jsem ty peníze dala dohromady, bylo v‰ak nemyslitelné dal‰ích 10 000,- dát dohromady do 31.7.. Na Mûstû
uznali, Ïe z 20,-, resp. 30,- Kã vstupného 10 000,- dohromady nedám a udûlali nám smlouvu na 20 000,- Kã
roãnû. K dne‰nímu dni je to 10 000,- Kã roãnû. Jsou za námi vidût v˘sledky, jsme dost známí, a to uÏ nás
Mûsto rádo podpofií. Na jednu stranu chápu, Ïe v zaãátcích je tûÏké podpofiit jen tak kdekoho, na druhou
stranu uÏ vím, proã plno projektÛ ztroskotá hned v zaãátcích. Finance jsou jako vÏdy aÏ na prvním místû. 
S penûzi samozfiejmû bojujeme dodnes. Stále je co zlep‰ovat.

Díky na‰í tehdy 10 mûsíãní Kaãence jsem poznala, Ïe jeden den musíme vyhradit v MC mal˘m dûtem.
Kdykoliv se Kaãenka chtûla pokusit o nûjak˘ krÛãek, tak ji nûkdo porazil, pfii lezení jí kaÏdou chvilkou star‰í
dûti ‰láply na ruãiãku apod... Za to se velice brzo nauãila jezdit po klouzaãce, a to jak po zadeãku, tak po bfii‰e
hlavou napfied, no prostû jako ti ostatní.
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Od záfií 2004 jsme tedy mûly úterky vyhrazené pro miminka, resp. dûti do 18 mûsícÛ. Maminky to moc oce-
nily a vznikla skupinka asi 15 maminek, které chodily pravidelnû kaÏdé úter˘. Dûti v‰ak rostly (ony stárnou,
my mládneme) a dal‰í rok by se uÏ do kategorie miminek neve‰ly. Nechaly jsme jim úterky a miminka pfiesu-
nuly na pondûlky. Opût dal‰í vzorná skupinka maminek nav‰tûvujících MC v pondûlí. Letos jsou miminka ve
stfiedu.

Hned od záfií 2004 jsme rozjely odpolední krouÏky Flétniãku, Keramiku a Angliãtinu. Letos uÏ máme 3 angliã-
tiny pro maminky, 3 Aj pro dûti, 2 Flétniãky, 2 Keramiky, Odpolední Hrátky s robátky a Veselou barviãku.
Máme také cviãení pro maminky, které bylo je‰tû minul˘ mûsíc 4x t˘dnû, byl o nûj v‰ak takov˘ zájem, Ïe
na‰e malinké prostory nestaãily a 2x t˘dnû je cviãení v tûlocviãnû na základní ‰kole. Dále Pfiedporodní pfií-
pravu a Podveãerní povídání na téma…, jaké si maminky zvolí. K tomu spolupracujeme se SPPMP (Svaz pro
pomoc mentálnû postiÏen˘m), kdy se u nás schází 1x za 14 dní skupinka ment. postiÏen˘ch dûtí a jejich 
rodiãÛ a jiÏ od záfií 2004 máme Klub ‰ikovn˘ch maminek, kter˘ se schází také 1x za 14 dní a kde vznikají
nádherné v˘robky.

Na podzim 2006 jsme se staly ãleny Sítû MC. Od zimy 2006 se zaãalo do vedení MC zapojovat nûkolik mami-
nek více aktivnû a já koneãnû nebyla na v‰e sama. I díky nim jsme mohly roz‰ífiit aktivity a pustily jsme se 
i do aktivit mimo celot˘denní provoz. To asi nastartoval i Ma‰karní rej, kter˘ jsme uspofiádaly v rámci oslav
Sítû k 15. v˘roãí zaloÏení 1. MC u nás. Máme za sebou Benefiãní koncert podpofien˘ nadací Divoké husy –
zafiídily jsme hezk˘ koutek u pískovi‰tû, zapojily jsme se do akce Táta frãí, na akci jsme získaly finanãní podporu
od Hejtmana Stfiedoãeského kraje, byla u nás na víkend paní Br˘dová (kreativní maminky jistû znají), 2x
roãnû pofiádáme Den otevfien˘ch dvefií a 2x roãnû dûláme Burzu obleãení, hraãek a sportovního zboÏí (to
jsme úplnû zavaleni a museli jsme jiÏ omezit pfiíjem na 50 ks na maminku). Prvnû jsme letos uspofiádaly
Lampiónovou slavnost, dûti si samy vyrobily lampiónky (dovnitfi jsme dávaly svíãky na baterky, úÏasné 
a hlavnû bezpeãné) a chystáme se na fiemeslné dílniãky a fiemeslnou burzu. (to si vzala opût na starost jedna
z aktivních maminek).

No a v neposlední fiadû spolupracujeme s Kulturním centrem, kde jsme uspofiádaly nádhern˘ PyÏamov˘ bál 
a na bfiezen chystáme opût Ma‰karní rej. To v‰e bych uÏ samozfiejmû nezvládla sama a zaãínám si zvykat na
mnohem pfiíjemnûj‰í funkci pozorovatele a jen drobného koordinátora. Pfii akcích vyuÏíváme i drobné pomoci
studentek místního gymnázia.

Mûla bych k tomu moÏná je‰tû podotknout, Ïe v listopadu 2005 nám k témûfi pûtileté Michalce a 2,5 leté
Kaãence je‰tû pfiibyla dvojãata Madlenka a Honzík. TakÏe napfi. granty na rok 2006 jsem psala v porodnici za
velké pomoci lektorky Angliãtiny a tehdy i ãlenky Rady MC Dagmar Láskové, které za to patfií velk˘ dík. Asi
v‰echny z Vás, které jsou ve vedení MC, zaÏily pocit, kdy si uÏ myslí, Ïe jsou úplnû na dnû. Já ho zaÏila nûko-
likrát, ale na‰tûstí se hned dostavila nûjaká situace, která mû zase psychicky zvedla. AÈ to uÏ byla maminka,
která za mnou pfii‰la a dûkovala za pûknû stráven˘ den v MC nebo mû i potû‰ilo, kdyÏ mi jiná maminka uva-
fiila kafe se slovy, Ïe vidí, Ïe si ani nemám ãas to kafe uvafiit.

Nejvíce ze v‰eho mû asi potû‰il v záfií manÏel, kdyÏ mi fiekl, Ïe uÏ má koneãnû pocit, Ïe aÏ pÛjdu za rok do
práce, tak MC neskonãí, ale pojede i beze mû dál. To bych si moc pfiála. Asi se mi nepodafií vytvofiit si v MC
pracovní placené místo, a vzhledem k tomu, Ïe Ïivíme 4 dûti, psa a 2 koãky, budu muset také zaãít pfiispívat
do rodinného rozpoãtu a ne z nûj je‰tû sponzorovat MC.

V‰em maminkám (asi stále hlavnû maminkám jako u nás, proto v‰ude pí‰i pfiíãestí minulé –y) pfieji, aby se 
v MC setkávaly s prima maminkami, i kdyÏ maminkám „konzumentÛm” se asi nevyhneme, ale pro nû to MC
také pfiece je, buìme rády, Ïe do nûj dûti pfiivedou a neposadí je jen doma pfied TV a nezavfiou do ohrádky.
Pfieji Vám, abyste na‰ly bohatého sponzora, kter˘ zajistí pravideln˘ balík penûz a aÈ se v pohodû a zdraví
scházíte a máte kolem sebe samá rozzáfiená dûtská oãka.

Pavlína Jirkovská, MC Paleãek, Rakovník
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SETKÁNÍ MINE, AMSTERDAM 30. 11. – 4. 12. 2007 

Spolupráce na mezinárodní úrovni

Spolupráce podobn˘ch zájmov˘ch skupin pfiiná‰í inspiraci, umoÏÀuje v˘mûnu zku‰eností, nabízí podporu…
Proto vznikají nejrÛznûj‰í asociace, unie ãi sítû. My‰lenka matefisk˘ch center se ‰ífií rÛzn˘mi kanály do rÛz-
n˘ch zemí pfies pûtadvacet let. K velkému mezinárodnímu setkání do‰lo v rámci EXPO 2000 v Salzgitteru na
GWIA (Grassroots Women International Academy). Tehdy se zaãala formovat my‰lenka zaloÏení mezinárodní
sítû. A tak v dobû, kdy ãeská matefiská centra zakládala svoji SíÈ matefisk˘ch center, stála zároveÀ 
u zrodu Mezinárodní sítû matefisk˘ch center MINE (Mother Centers International Network for Empowerment). 
Spolupráce na národní úrovni není jednoduchá, koordinátorky a aktivní Ïeny v matefisk˘ch centrech mívají
práce nad hlavu, podílet se na práci navíc, kterou pfiedstavuje úãast na aktivitách Sítû MC, b˘vá nároãné.
Podobnû tomu je i na mezinárodní úrovni, tady komplikuje spolupráci je‰tû jazyková bariéra a nedostatek
penûz, protoÏe ani národní sítû ani mezinárodní síÈ nemají dostateãnou finanãní podporu, ze které by mohly
hradit náklady na reÏii takové spolupráce (cestovné, ubytování a stravu). Pfies ve‰keré komplikace se po-
stupnû podafiilo uspût s nûkter˘mi mezinárodními projekty. Díky nim se mÛÏeme ãas od ãasu scházet
osobnû, protoÏe pfies ve‰keré moderní technologie, které umoÏÀují velerychlou komunikaci, není nad setkání
a jednání tváfií v tváfi.

Poslední setkání probíhalo ãásteãnû paralelnû s 3. kongresem matefisk˘ch center a valnou hromadou od 
30. listopadu do 4. prosince loÀského roku v Amsterdamu. Plánování data, které by vyhovovalo zástupcÛm
organizací z deseti koutÛ Evropy a jedné dokonce z Brazílie, vyÏadovalo ústupky. V situaci, kdy jsem vûdûla,
Ïe SíÈ matefisk˘ch center mÛÏe první dva dny zastoupit zakladatelka matefiského centra Studánka v Ti‰novû
Hana Beránková, která se shodou okolností v záfií pfiestûhovala s rodinou na nûjak˘ ãas do Amsterdamu,
jsem relativnû snadno pfiistoupila na termín pro nás tak ne‰Èastn˘. Pravda, kdyÏ jsme s Monikou
Petruchovou unavené ze dvou nároãn˘ch dní, kter˘m pfiedcházela intenzivní pfiíprava, musely v nedûli brziãko
ráno za hluboké tmy vstávat, abychom stihly letadlo, tûÏce jsem toho ústupku litovala. Neletûly jsme si totiÏ
odpoãinout, ale pilnû pracovat.

Hlavním tématem jednání byla domluva prÛbûhu spoleãného evropského projektu „The Grassroots Women’s
International Academy” a dohoda o zpÛsobu spolupráce ãlensk˘ch organizací MINE. Dobrá spolupráce musí
b˘t zaloÏena na kvalitním toku informací z obou stran, to v‰ak vyÏaduje hovofiit stejn˘m jazykem. Zdánlivû
paradoxnû se jednacím jazykem stala angliãtina, která v Ïádné z ãlensk˘ch zemí není jazykem matefisk˘m.
Dobfie komunikovat vyÏaduje nastavit dobrá pravidla, která budou v‰ichni dodrÏovat. To také není lehk˘ úkol,
protoÏe podmínky a styl práce kaÏdé organizace jsou rÛzné. 

MINE proÏívá podobné období jako SíÈ MC, kdyÏ nemûla vÛbec Ïádné peníze na vlastní zázemí a chod. âlen-
ské organizace mají zájem podílet se na spoleãn˘ch projektech, ov‰em práce bez odmûny se ‰patnû rozdává,
na druhou stranu hrozí vyhofiení pfietíÏen˘ch lidí. Diskuse, kdo co udûlá a kdo za co bude zodpovûdn˘, odpo-
vídala sloÏitosti podmínek. Louãily jsme se s oãekáváním zápisu, kde na kaÏdého z nás ãekají úkoly, a s vûdo-
mím, Ïe jejich plnûní nebude snadné. 

Pfiesto mezinárodní setkání nás, co se známe uÏ déle, i tûch, ktefií pfiijeli poprvé, jako vÏdy obohatilo 
o nové zku‰enosti, potû‰ilo opûtovn˘m setkáním a posílilo vûdomím, Ïe na mnoha místech Evropy i jin˘ch
kontinentech Ïijí lidé s podobn˘m sm˘‰lením, jako je na‰e.

(Informace o MINE: www.mine.cc)

ZA NA·IMI HUMNY
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TÁTA DNESKA FRâÍ! MEZINÁRODNù

Na setkáních MINE vût‰inou sdílíme informace o vlastní ãinnosti. Pfiedstavení projektÛ v jin˘ch zemích b˘vá
zdrojem inspirace pro ostatní. Tentokrát nás moc potû‰ilo, Ïe na‰e kampaÀ Táta dneska frãí! zaujala kolegynû
nejen ze Slovenska, ale i zástupce romského matefiského centra z Bulharska. 

Vypl˘vá z toho pro nás jeden z úkolÛ, se kter˘mi jsme se vrátily domÛ. Musíme pfiipravit anglickou verzi
kampanû nejprve jako nabídku do v‰ech ãlensk˘ch zemí MINE. Poté se pokusíme získat finanãní podporu
spoleãnû s pfiihlá‰en˘mi zemûmi. Dal‰í pomûrnû nároãná ãást práce, kterou musíme zvládnout, bude koordi-
nace kampanû na mezinárodní úrovni. A ta obná‰í i mezinárodní public relations. 

Premiéra kampanû Táta dneska frãí! na mezinárodním poli patfií mezi lákavé úkoly a je pro SíÈ MC velkou v˘-
zvou. Nápady matefisk˘ch center, která se úãastnila loÀského roãníku, vyrazí do svûta, aby inspirovaly ty,
ktefií se letos ke kampani pfiipojí. Bude jistû zajímavé, jak ke kampani budou pfiistupovat v jin˘ch krajinách
Evropy i které ãeské nápady se tam ujmou.
KampaÀ Táta dneska frãí! bude probíhat od 1. do 15. ãervna 2008. 

Rut Kolínská
(Informace o kampani: lucie.svatosova@materska-centra.cz)

MEZINÁRODNÍ PROJEKT „THE GRASSROOTS WOMEN’S
INTERNATIONAL ACADEMY”

SíÈ matefisk˘ch center se úãastní mezinárodního projektu The Grassroots Women’s International Academy,
kter˘ v rámci Programu celoÏivotního uãení Grundtvig - Projekty partnerství organizuje mezinárodní síÈ ma-
tefisk˘ch center MINE. 

Cílem projektu je pfiedev‰ím vytvofiit vzdûlávací proceduru, která se díky písemn˘m materiálÛm prodiskuto-
van˘m s odborníky bude vyuÏívat ke zviditelnûní práce MC na vefiejnosti. Dal‰ími cíli jsou: posílit mezinárodní
síÈ MC, hnutí Ïen a jednotlivá MC v zúãastnûn˘ch zemích i mimo nû, umoÏnit matkám z rÛzn˘ch národností,
sociálních a kulturních prostfiedí se setkávat, vymûÀovat zku‰enosti a aktivnû se podílet na projektu; podpo-
rovat integraci RomÛ v hnutí MC; podpofiit mezigeneraãní a interkulturní vztahy, vyjádfiit písemnou formou
to, Ïe matefiská centra jsou jedineãn˘m prostorem pro uãení se spoleãenské angaÏovanosti a fiízení; rozvi-
nout a vyuÏít nové formy budování znalostí a komunikace; podporovat propagaci a upevnit metodiku GWIA;
posílit spolupráci evropsk˘ch skupin vzájemného vzdûlávání rodiãÛ.

V rámci projektu se uskuteãní v˘mûnné studijní cesty mezi zúãastnûn˘mi zemûmi a tfii spoleãná setkání 
- v Amsterdamu (probûhlo v prosinci 2007), v záfií 2008 v Barcelonû a v dubnu 2009 ve Vídni. Projektu se
úãastní 12 zemí: Holandsko, Nûmecko, Rakousko, Belgie, Slovensko, ·panûlsko, Turecko, Polsko, Itálie,
Bulharsko, Maìarsko a âeská republika.

Rolí âeské republiky v tomto projektu je pfiedávat své bohaté zku‰enosti s rozvojem MC, podûlit se o nû 
s vybran˘mi zemûmi a poskytnout své pfiíbûhy a zku‰enosti z v˘mûnn˘ch cest pro tvorbu v˘ukového pro-
gramu a dal‰ích konkrétních písemn˘ch v˘stupÛ. Na jafie leto‰ního roku se uskuteãní dvû studijní náv‰tûvy
do âeské republiky, jedna z Polska, druhá ze ·panûlska. Témata studijních cest budou: „Porozumûní konceptu
matefisk˘ch center a strategie jejich posilování” (Polsko) a „Matefiská centra jako vzdûlávací prostor dialogu
mezi kulturami, obãanského angaÏmá a kontroly” (·panûlsko). Cel˘ tento proces musí b˘t peãlivû zdokumento-
ván, a to z obou stran, vyuãujících i uãících se, v podobû písemn˘ch záznamÛ z celé cesty (deníkÛ), videí, foto-
grafií... Bude také potfieba zdokumentovat rozhodnutí, jak nabyté zku‰enosti aplikovat ve své zemi, a to nejen 
v Polsku a ·panûlsku, ale také v âechách.

LeÏí tedy pfied námi krásné poslání v podobû aktivního podílu na rozvoji hnutí MC v Evropû. NechÈ se 
ãesk˘m Ïenám podafií pfiedat to nejlep‰í z toho, co se pfii budování MC ve sv˘ch mûstech a vesnicích samy
nauãily, aby se tak i jinde Ïivot rodin mohl rozvíjet na základû potfieb Ïen-matek.

Monika Petruchová, koordinátorka projektu
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Co mne vede k obhajobû péãe matky, pozdûji 
i otce v raném dûtství?

Pfiedpokládám, Ïe lidé nemají dûti z dÛvodÛ zá-
chrany lidského rodu na planetû Zemi, ale dûti patfií
k pfiirozenému pokraãování jejich rodu. Je známo,
Ïe ovlivnit v˘voj a v˘chovu dûtí máme ‰anci do tfií,
maximálnû pûti let. To je tedy období, kdy mohou
rodiãe pfiedávat hodnoty a kdy se mÛÏe upevÀovat
identita dítûte v rodinû, coÏ patfií k nenahraditel-
nému vkladu, kter˘ poznamenává jedince na cel˘
Ïivot. Navíc povaÏuji moÏnost b˘t v raném vûku dí-
tûte v tûsném propojení s ním za dar, kter˘ rodiãÛm
nemÛÏe nic vyváÏit. Kojení vnímám jako druh˘
aspekt, kter˘ nelze niãím nahradit. Nejde tu jen 
o zdravou stravu, o pouh˘ pfiísun matefiského
mléka, ale opût se jedná o pfiíleÏitost nepopsatel-
ného záÏitku intimního spojení matky a dítûte. Proto
lze v období kojení jen stûÏí nahradit matãinu péãi.
Degradovat kojení na dodávky zdravého mléka 
povaÏuji za vulgární k obûma stranám. 

Skloubit pfiirozené kojení, myslím tím kojení, které
se ãasovû pfiizpÛsobuje dítûti, s pracovním zafiaze-
ním není jednoduché, aã samozfiejmû pfii tro‰e
vstfiícnosti lze zafiídit. I podíl otcÛ na v˘chovû dítûte
a péãi o domácnost v období plného kojení se musí
pfiizpÛsobit, ale pozdûji není dÛvodÛ, proã nehledat

fie‰ení, které by nejlépe vyhovovalo obûma rodiãÛm. 

Tyto dva základní argumenty jsou pro mne postaãu-
jícím odÛvodnûním. Vím, Ïe dne‰ní rodiãe mají pfii
rozhodování nelehk˘ úkol: na miskách vah leÏí na
jedné stranû budoucnost jejich dítûte a na druhé
stranû jejich uplatnûní na trhu práce, které budouc-
nost dítûte rovnûÏ mÛÏe ovlivnit. Mám na mysli 
finanãní zabezpeãení rodiny. Proto vítám vytváfiení
co nejbohat‰ího v˘bûru podmínek, které umoÏní
obûma rodiãÛm skloubit péãi o rodinu s pracovním
nasazením podle jejich pfiedstav. V kaÏdém pfiípadû
se v‰ak nesmí zapomínat na to, Ïe kaÏdé dítû je jiné
a v péãi potfiebuje jin˘ pfiístup.

Z diskuse kolem péãe o dítû se vytratil dÛraz na
hodnotu rodiny, rodiãovství a hodnotu dûtí pro spo-
leãnost. MoÏná by se v‰em lépe rozhodovalo, kdyby
mohli stavût právû na tomto zorném úhlu.

Pfieji v‰em rodiãÛm moÏnost se svobodnû rozhod-
nout ve prospûch dûtí!

Reakce oponentky Lady Wichterlové:

·Èastní rodiãe, ‰Èastné dûti
Skloubit péãi o dûti, otcovství a matefiství, domác-
nost a zamûstnání je jedním z nejtûÏ‰ích úkolÛ, pfied
jak˘ jsou rodiãe postaveni. Je tomu tak nepochybnû

PRO A PROTI: JESLE
PROTI: Nenahraditelná matãina náruã • Rut Kolínská, prezidentka Sítû matefisk˘ch center

Hledání nejlep‰ího fie‰ení, jak nejlépe sladit rodinn˘ a pracovní Ïivot, vyvolává diskuse nad moÏnostmi, kam 
s dûtmi. Na‰tûstí neÏijeme v totalitní dobû, která nabízela jedinou moÏnost pro dûti do tfií let, a sice jesle.
Dnes se rodiãÛm otevírá fiada moÏností, komu svûfiit dítû do péãe. Zdá se, Ïe vefiejnost vnímá tuto fiadu jako
‰kálu, kde na jednom konci je nejhor‰í varianta jesle a na druhém nejlep‰í péãe matky.

Pfiedesílám, Ïe mÛj pfiíspûvek není pfiíspûvkem odborníka profesionála, ale pokusím se vyjádfiit názor, 
k nûmuÏ jsem do‰la osobní zku‰eností matky pûti dûtí a kter˘ opírám o zku‰enosti, jeÏ jsem zaÏila a sly‰ela 
v matefisk˘ch centrech. Rodiãovství patfií k nejtûÏ‰ím úkolÛm, které nám Ïivot pfiipravil, ale zároveÀ je obrov-
sk˘m, niãím nenahraditeln˘m darem. A to je v˘chodisko k m˘m názorÛm, v nichÏ obhajuji nenahraditelnost
matãiny náruãe ve v˘chovû dûtí.

Na druhé stranû vím, Ïe fie‰ení v podobû jeslí musí b˘t otevfieno, protoÏe jsou v Ïivotû situace, kdy není zbytí.
Samozfiejmû pfiedpokládám, Ïe v dne‰ní dobû je moÏné zfiizovat takové jesle, kde nedochází k "masovému 
hlídání", jak tomu b˘valo za socialismu, ale kde péãe vychází vstfiíc individuálním potfiebám dûtí.

PÒL NA PÒL
ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI 
ŽEN A MUŽŮ
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proto, Ïe jde o velmi zodpovûdnou záleÏitost, u níÏ
pfiedpokládáme celou ‰kálu dalekosáhl˘ch dÛsledkÛ.
Nemám nejmen‰í pocit, Ïe by se z této sloÏité
otázky komukoli, s k˘m jsem kdy o rodiãovství 
a slaìování rodiny s prací mluvila, vytrácela rodina,
rodinné hodnoty, partnerství ãi péãe o dûti. Absenci
hodnot souvisejících s rodinou a poskytnutím ade-
kvátní péãi dûtem jako problém ãeské spoleãnosti
opravdu nevidím, spí‰e naopak. Obava o v˘voj 
dítûte, negativní vztah k zafiízením péãe o malé dûti
jakéhokoli druhu a nedÛvûra k hlídání cizí osobou
nutí matky zÛstávat doma bez ohledu na jejich 
profesní dráhu, Ïivotní sny a plány. 

Jak pí‰e Zdenûk Matûjãek, a v poslední dobû celá
fiada dal‰ích psychologÛ, nenahraditelná matefiská
náruã mÛÏe b˘t zcela nahraditelnû vystfiídána náruãí
otcovskou. K tomuto zji‰tûní dospûli na základû
zkoumání rodin, v nichÏ chybûla matka. Otcové se 
v takov˘ch rodinách mûnili v tzv. peãující otce a byli

schopni matefiskou lásku nahrazovat. Navíc se ãasto
v poslední dobû setkáváme s v˘zkumy, které vyzdvi-
hují roli peãujícího otce komplementárnû k peãující
matce pro následující zdárn˘ psychologick˘ v˘voj
jejich dûtí. 

Ideálním stavem pro na‰e dûti by nejspí‰e bylo, aby
se sv˘ch pracovních aktivit ãásteãnû vzdali otec 
i matka, rozhodneme-li pfiistoupit na nenahraditelnost
rodiãovské náruãe. Z vlastní zku‰enosti v‰ak vím, Ïe
má práce mé dûti nijak negativnû neovlivÀuje. Máme
skvûlou dívku na hlídaní, která dûtem poskytuje kre-
ativní stimulující rozvoj v oblastech, které bych
sama tak dobfie neobsáhla. Oba synové mají luxus
toho, Ïe k nim párkrát t˘dnû pfiijde nûkdo, kdo se
jim vûnuje, ale jinak neÏ rodiãe. Jak kluci stárnou,
uvítala bych vstfiícné zafiízení péãe o dûti do tfií let,
zdá se mi totiÏ - opût v souladu s celou fiadou 
v˘zkumÛ, Ïe by je ãastûj‰í kontakt s dûtmi obohatil.

Také v Evropû jsou zafiízení péãe o nejmen‰í dûti 
pomûrnû bûÏnou záleÏitostí. A trendem není jejich 
likvidace, naopak: napfiíklad v Nûmecku se dnes 
otevírají nová. 

Problém nejspí‰ nespoãívá v tom, Ïe by se o dítû
mlad‰í 3 let staral nûkdo jin˘ neÏ rodiã (stejn˘ pocit
má nejspí‰e velké procento ãesk˘ch rodiãÛ, ktefií se
pokou‰ejí umístit dvouleté dûti do matefisk˘ch ‰kol).
Problémem bude nejspí‰e zpÛsob péãe. Nadále se
tedy zamûfiím na jesle mûstské, protoÏe jsou pro
pracující Ïenu nejpfiijatelnûj‰ím fie‰ením, jak sladit
práci a rodinu, a nejsou zoufale drahé jako dal‰í
moÏnosti - soukromé jesle ãi hlídání dûtí.

Upfiímnû pfiiznávám, Ïe jsem se rozhodla své dvû
malé dûti do jeslí téÏ neumístit, aã jsem pracující
matka. DÛvod byl naprosto jednoduch˘. Jesle jsou
od roku 1989 systematicky vytlaãovány na pokraj
zájmu, jejich poãet poklesl na minimum. S touto
okrajovostí je samozfiejmû spjat sniÏující se pomûr
finanãních prostfiedkÛ vynakládan˘ch na jejich 
provoz, vzdûlávání sester (jesle jsou bohuÏel stále

fiazeny pod zdravotnická zafiízení: dítû je pacientem),
rozmanitost akcí pro dûti atd. Nechci, aby mé dítû
pfiebírala do péãe zdravotní sestra v bílém, kdyÏ je
úplnû zdravé, nechci, aby mé dítû nosilo stejnokroj 
(i kdyÏ, svûte div se, 17 let po pádu Ïelezné opony, 
v roce 2006, se od no‰ení stejnokrojÛ v jeslích v âR
upustilo). Vadí mi, jak souãasné jesle fungují - na
okraji zájmu, s minimálními prostfiedky, svázané 
zákonem z roku 1968. V Ïádném pfiípadû v‰ak 
nejsem odpÛrkyní institucionalizované péãe o dûti
mlad‰í tfií let v malém kolektivu. Vím, jak je to pro dvou-
leté dítû stimulující. Vím, jak je pro Ïenu dÛleÏité pracovat.

âlovûk by v Ïivotû mûl mít moÏnost volby. A jesle
volbu umoÏÀují. UsnadÀují Ïenám, které o to mají
zájem, návrat zpût na pracovní trh a neberou nic
Ïenám, které radûji zvolí zÛstat doma. Sama si do-
káÏi pfiedstavit, Ïe jesle by pro mû také nemusely
b˘t volbou, ale jedinou moÏnou záchranou. V pfií-
padû, Ïe by se nûco stalo mému manÏelovi, nebo by
se na‰e manÏelství rozpadlo, a já se pokusila zacho-
vat své rodinû stávající Ïivotní standard... 

PRO: JESLE ANO, ALE JINAK
• Lada Wichterlová, fieditelka pro vedení projektÛ a lidské zdroje, Gender Studies

Pracuji v organizaci, která intenzivnû pracuje se stereotypy a pokou‰í se je zpochybÀovat. Musím v‰ak fiíci, Ïe
jsem se za celou dobu svého pÛsobení v této oblasti nesetkala s tak siln˘m stereotypem, jak˘m je odpor 
k jeslím. Jde v podstatû o celonárodní záleÏitost, na níÏ se témûfi zázraãnû shodnou psychologové a psycho-
loÏky (alespoÀ ti, ktefií jsou tak hlasitû sly‰et), média, matky a otcové, a v podstatû celá vefiejnost. To mû 
pfiirozenû nutí postavit se k vûci alespoÀ trochu kriticky. Velká ãást z nás, kter˘m je pfies tfiicet let, právû 
takov˘m zafiízením pro‰la. A nezdá se mi, Ïe bych byla obklopena patologick˘mi jedinci neschopn˘mi 
citového Ïivota a komunikace. 
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Pfii pfiedstavû odsouvání dÛchodového vûku díky
stárnoucí populaci v Evropû si lze tûÏko pfiedstavit,
Ïe budeme moci praktikovat hlídání babiãkami, jak
bylo zvykem. A nutno fiíct, Ïe nevidím aÏ zase tak
markantní v˘hodu toho, Ïe by o mé dítû peãovala
babiãka, neÏ kdyby bylo v malém kolektivu s prima
tetou, která by jej v‰estrannû, zodpovûdnû, krea-
tivnû a ráda rozvíjela. 

Reakce oponentky Rut Kolínské:

Stereotyp zvan˘ „odpor k jeslím” povaÏuji za mylné
oznaãování problému, kter˘ je jádrem diskuse
kolem péãe o dûti do tfií let. Základem sporu není,
kde má b˘t dítû hlídáno, ale odkdy a za jak˘ch pod-
mínek. Psychologové upozorÀují, Ïe je nutné rozho-

dovat se podle dítûte: kaÏdé se jinak vyvíjí a rÛznû
se chová. To potvrdí kaÏdá zku‰ená matka více dûtí.
Pro nûkteré dítû mÛÏe b˘t odlouãení od rodiãÛ nato-
lik stresující, Ïe mu ani superstimulující prostfiedí,
ani úÏasná „hlídací teta” (nûkdy dokonce ani hodná
vlastní babiãka!) nepomÛÏe stres pfiekonat.
Podobnû bych varovala pfied nadhodnocováním Ïi-
votního standardu. Volbu péãe o vlastní dítû by
kaÏd˘ rodiã mûl velmi peãlivû váÏit s ohledem na
jeho v˘voj, povahové vlastnosti a schopnosti.
Ekonomické dÛvody by mûly b˘t brány v úvahu
pouze v pfiípadech opravdové nouze. 

Samozfiejmû povaÏuji za nesmírnû dÛleÏité, aby ro-
diãe mûli pestrou ‰kálu moÏností, jak svoji volbu
uskuteãnit, vãetnû volby zÛstat s dítûtem doma. 
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ÎENA MEZI PARAGRAFY, 
ROZUMEM A CITEM…

Otázka: Pracuji v oddûlení, kde je tûÏká práce.
Chceme s manÏelem miminko a já poÏádala za-
mûstnavatele o pfiesun na lehãí práci a nebylo mi
vyhovûno. Podala jsem v˘povûì, a zjistila Ïe jsem
tûhotná. Jak je to v tuto chvíli s v˘povûdí, ochranou
lhÛtou a placením nemocenské. Jak dlouho bude
zamûstnavatel platit. Dûkuji. 

Odpovûì: Ochranná lhÛta se vztahuje pouze na
opaãné pfiípady, tedy kdyÏ dá zamûstnavatel v˘po-
vûì zamûstnankyni. Tûhotné zamûstnankyni nesmí
dát zamûstnavatel v˘povûì.

Otázka: Po MD jsem nastoupila do práce (synovi
bylo necel˘ch 7 mûsícÛ), v této chvíli má syn 2 roky
a 5 mûsícÛ, situace mû nutí dát zamûstanavateli v˘-
povûì. Pfiedpokládám, Ïe zamûstnavatel bude trvat
na standartní v˘povûdní lhÛtû 2 mûsíce. Mohu ve
v˘povûdní lhÛtû poÏádat o ãerpání RD a odejít tedy
dfiíve neÏ za 2 mûsíce?

Odpovûì: Ano, zamûstnavatel je povinen vám ãer-
pání rodiãovské dovolené umoÏnit. Vá‰ pracovní
pomûr pak skonãí uplynutím v˘povûdní doby.

V¯BùR Z NEJâASTùJ·ÍCH DOTAZÒ

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.

T¤ÍRYCHLOSTNÍ RODIâOVSKÁ DOVOLENÁ 
– aneb – co v‰echno by mûl ãlovûk zvaÏovat pfii rozhodování se o nov˘ch typech 
a moÏnostech rodiãovské dovolené

• Od 1.ledna 2008 vstoupila v platnost tfiírychlostní rodiãovská dovolená. Rodiã se mÛÏe rozhodnout, zda
bude s dítûtem doma dva roky a bude pobírat tedy vy‰‰í pfiíspûvek nebo zda se rozhodne pro del‰í dobu 
a bude pobírat sníÏenou dávku rodiãovského pfiíspûvku. 

• Ministerstvo pfiipravuje také nová pravidla pro hlídání dûtí (firemní ‰kolky, rodiãovská v˘pomoc, flexibilní
ãas ve ‰kolce, úlevy firmám… viz Mf Dnes 10.1.2008).
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Pojìme se podívat, co v‰echno by mûl rodiã zvaÏovat pfii rozhodování o typu rodiãovské dovolené: 

Pfiedev‰ím je to samotn˘ osobnostní profil rodiãe. Jsou rodiãe, ktefií milují své dítû nade v‰e. Chtûjí mu dát
v‰e dobré pfii jeho v˘chovû, chtûjí pozorovat jeho kroky Ïivotem, chtûjí b˘t u toho, kdyÏ fiekne první slovo,
kdyÏ propukne jeho první vzdor, kdyÏ se bude ptát na to „a proã?", kdyÏ bude chtít vysvûtlit, co je to elektrika,
jak to, Ïe ve vodovodu teãe voda… 

Toto v‰echno bude rodiãe naplÀovat. Nebude mít pocit, Ïe mu ujíÏdí vlak, nebude mít pocit, Ïe nûco ztrácí,
pokud je s dítûtem doma. Bude se cítit vytíÏen˘ na pln˘ úvazek (moÏná i úvazek 1,5 nebo 2). Bude tedy 
s dítûtem v klidu a pohodû. Toto je moÏn˘ profil rodiãe, kter˘ má v‰echny pfiedpoklady k tomu, aby zÛstal 
s dítûtem doma ãtyfii roky a bude to vnímat jako období jeho osobnostního rÛstu.

Pak je zde jin˘ profil rodiãe. Je to rodiã, kter˘ také miluje své dítû nade v‰e. ZároveÀ má pocit, Ïe mu trochu
ujíÏdí vlak v jeho profesi. Cítí potfiebu se alespoÀ na ãásteãn˘ úvazek vrátit do práce, vûnovat se své profesi, 
v nûkter˘ch pfiípadech se mÛÏe stát, Ïe i finanãní situace (splácení hypotéky) pfiivede rodiãe k rozhodnutí 
vrátit se do práce. SvÛj osobnostní rozvoj tedy chápe ve v˘chovû dítûte a také v tom, kdyÏ se bude z ãásti 
vûnovat své profesi. 

Tento rodiã se zfiejmû vrátí do pracovního procesu dfiíve. V tomto pfiípadû je podle mého názoru zapotfiebí,
aby se cítil rodiã dobfie, aby mûl zaji‰tûné hlídání pro dítû takové, kterému dÛvûfiuje. Ten, kdo dítû hlídá, má
respektovat pravidla rodiãe, má mezi ním a rodiãem fungovat správná komunikace, aby se rodiã dozvídal, 
co jeho dítû udûlalo nového, jaké jiné a nové projevy ve svém chování pouÏívá. Pravidla ve v˘chovû vÏdy 
urãuje rodiã. 

Rozhodující a odpovûdn˘ za v˘chovu dítûte je vÏdy rodiã. 

Rodiã má také poznávat povahu a nové rysy dítûte.

Rozhodnutí rodiãe vûnovat se své profesi nemá b˘t zpoãátku hned fixní a nemûnné. Rodiã totiÏ neví, jak 
se jeho dítû bude chovat u chÛvy nebo v jeslích, pokud s ním nemá zku‰enost, Ïe ho nûkdo jin˘ hlídá uÏ 
v pfiede‰lé dobû a dítû na to dobfie reaguje. 

Dítû má b˘t psychicky otuÏováno, nemá se bát cizích lidí, cizího prostfiedí. Tato nebojácnost v‰ak vychází 
z jistoty, kterou dítû dostalo od sv˘ch rodiãÛ. Jistota znamená, Ïe rodiã na dítû reaguje, rodiã s dítûtem roz-
mlouvá, rodiã v pevném objetí svému dítûti ukazuje nové vûci, nové lidi… Rodiã se také sám nebojí své dítû
dostávat do tûchto nov˘ch situací. 

Rodiã má poznávat osobnost dítûte a osobnost toho, kdo bude dítû hlídat. Tento ãlovûk by mûl b˘t klidn˘, ko-
munikativní a vstfiícn˘ smûrem k dítûti. 

V mnoha pfiípadech tento ãlovûk mÛÏe také dítû obohatit sv˘mi vûdomostmi, sv˘mi dovednostmi. Má na to
ãas, aby s dítûtem maloval, modeloval... Nemusí totiÏ vafiit, uklízet… 

Je také dÛleÏité, aby rodiã zastával urãitá pravidla smûrem k dítûti. Mûl by dodrÏovat to, aby byl u dítûte pfii
ranním probuzení a pfii veãerním ukládání. Je to ãas klidu, kdy má rodiã vidût, s jakou náladou se dítû pro-
bouzí, zda je zdravé…Veãer si má s dítûtem povídat, hrát, naplno s ním b˘t a dát mu pocítit klid, bezpeãí a ji-
stotu. Má s ním vytváfiet vzájemn˘ vztah. 

Také by mûlo b˘t zachováno pravidlo, Ïe v akutní fázi nemoci s ním má rodiã zÛstat doma. Nedefinuji, zda by
to mûla b˘t máma nebo táta. Mûl by to b˘t rodiã. Ten, kter˘ dítûti pomÛÏe.

Je dÛleÏité zvaÏovat celou záleÏitost podle osobnosti rodiãe a nabídky, která mu pfiichází.Podle osobnosti dí-
tûte, jeho charakteru a temperamentu. 

Je dÛleÏité, aby rodiã jasnû vidûl, Ïe odpovûdnost za dítû má on. Aby se nevzdával této odpovûdnosti kvÛli
práci. Je dÛleÏité, aby dítû sledoval, vnímal, uãil ho smûfiovat v Ïivotû, uãil ho poznávat vûci, rozebíral a vy-
svûtloval mu situace…

U toho je rodiã nezastupiteln˘.

Ilona ·paÀhelová, 
privátní dûtská psycholoÏka 
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âEKALI DùËÁTKO…

Téma, o kterém se mluví ménû, neÏ by realita potfiebovala, je téma samovoln˘ch, zamlkl˘ch ãi lékafisky nafiízen˘ch 
potratÛ… KdyÏ Ïena a muÏ chtûjí dítû, ãekají dítû a musí jít na potrat ãi potratí. PfiestoÏe tuto situaci zaÏije mnoho
matek a otcÛ (udává se ãíslo od 10% nahoru), pro spoleãnost i odbornou vefiejnost jakoby neexistovala. Îena, která
situaci zaÏije, zjistí, Ïe s ní o její bolesti ãasto nemluví její doktor (fiekne nûco ze statistiky), její okolí, její kamarádky,
nûkdy bohuÏel nemluví ani její partner. Prostû nûco se stalo, dopadlo to ‰patnû a Ïivot jde dál, poãkáme si na nové
dítû. A Ïena (a muÏ) se s tím musí porvat sama (sám)…

Tento ãlánek se chce tématu vûnovat z pohledu Ïeny, matky a psycholoÏky, nebude proto zamûfien na odborná lékafiská
vysvûtlení, ale pocity a okolnosti, které nás v této situaci mohou potkat. JelikoÏ jsme bytostmi rozliãn˘mi, není ani 
pfiijmutí ani vyrovnávání se s danou situací u v‰ech z nás stejné. Pfiesto podobnosti existují. 

Spontánní potrat je samovolné ukonãení gravidity pfied obdobím Ïivotaschopnosti plodu, zamlkl˘ potrat je ten, o nûmÏ
se Ïena dozví na ultrazvuku ãi v ordinaci (dítû se nevyvíjí, ale Ïena nekrvácí a necítí pfiíznaky toho, Ïe je plod mrtv˘).
Zdravotníci i rodina povaÏují takov˘to potrat nûkdy za ménû tragickou ztrátu neÏ je zánik plodu v pozdûj‰ím tûhoten-
ství, ale Ïenû a jejímu partnerovi pfiiná‰ejí ãasto obû situace stejnû velké du‰evní utrpení a smutek. Pojmenování 
"samovoln˘” a „zamlkl˘” se pouÏívá proto, aby se tento druh potratu odli‰il od umûlého potratu, kter˘ se nûkdy 
provádí ve zdravotnick˘ch zafiízeních na základû Ïádosti Ïeny. 

Bereme v úvahu pár, kter˘ má radost z dítûte, jeÏ ãeká, raduje se, v‰e je prvních pár t˘dnÛ v pofiádku a najednou Ïena
buì zaãne krvácet a samovolnû potratí ãi jde na svÛj první ultrazvuk… Pojìme se tedy projít jejich cestou. Jde se na
UTZ, na kter˘ se Ïena a muÏ, ktefií jsou pfiesvûdãeni, Ïe jejich miminko je v pofiádku, tû‰í. Tû‰í se na nûj zejména ti,
ktefií nemají ze svého okolí ãi sami zku‰enost, Ïe ne kaÏdé tûhotenství dobfie konãí. Na ultrazvuku se doktor/doktorka
dlouho a mlãenlivû dívá do monitoru a pak fiekne… „¤ekla: Nebije mu srdíãko. Je mi líto. Já jsem leÏela, drÏela si
hlavu a plakala. Byla to pro mne nepfiedstavitelná bolest. Doktorka tam sedûla a nejdfiíve nefiíkala nic a pak mi fiekla,
abych se uklidnila, Ïe se to stává. AÈ jí tam nebreãím.” Marika, 31 

Mezi Ïenami, které podobnou situaci zaÏily, je mnoho bolestiv˘ch záÏitkÛ, které vyprávûjí jednak o tom, Ïe pro Ïenu 
a jejího partnera je tento plod jiÏ dítû, jehoÏ ztráta bolí („bolí tak, Ïe o tom nemohu mluvit a stále jen breãím” Alice, 28)
a zároveÀ vypovídají o necitlivosti lékafiÛ a lékafiského personálu. Má pfiítelkynû, která si podobnou situaci také proÏila
a zároveÀ studuje lékafiskou etiku, byla chováním lékafiÛ doslova zdû‰ena. To, jak se realita li‰í od toho, co by bylo 
potfiebné! BohuÏel v‰ak, vzhledem k tomu, Ïe mezi na‰imi lékafii se situace jen tak nezmûní (ãest v‰em v˘jimkám), je
jejich necitelnost jedním z faktÛ, na nûÏ je nutno se pfiipravit. Tedy první situace, kdy se nemluví ãi mluví jinak, neÏ by
bylo vhodné.

Dal‰í stadia se li‰í dle toho, jak dlouho musí Ïena na provedení potratu ãekat. Pokud se hned jde na potrat, tak 
velmi záleÏí samozfiejmû na té které nemocnici, uzpÛsobení pokojÛ, kvalitû personálu. BohuÏel opût není v˘jimkou 
necitelnost zdravotnického personálu (co nám tady breãíte, takové vûci se stávají, musíte se s tím smífiit, bylo to 
urãené k zániku, je‰tû, Ïe se na to pfii‰lo uÏ teì atp.). Velmi zfiídka se Ïenû dostane citlivého zacházení a pfiedev‰ím 
potfiebn˘ch informací. Opût se spí‰ nemluví a Ïivot jde dál. âasto je Ïena na pokoji s Ïenami, které potrat dobrovolnû
volily (nesoudím jejich bolest, je také veliká), ãasto sly‰í pláã novorozencÛ. Na pokojí se v‰ak mÛÏe setkat i s Ïenami,
které jsou ve stejné situaci a ty mluví, coÏ obvykle pomáhá. Mohou bolest sdílet spoleãnû, Ïena najednou vidí, Ïe v tom
„není sama", Ïe se to stalo i jin˘m Ïenám. Ne kaÏdému spoleãné sdílení bolesti vyhovuje, pfiedpokládá se v‰ak, Ïe fakt,
kdyÏ ãlovûk vidí, Ïe stejné zlo se mÛÏe pfiihodit i jin˘m lidem, pomáhá s danou situací se vyrovnat. Reálnû vidí, Ïe 
v tom není sám. 

Vlastní bolest a vyrovnávání se s ní je podobné jako pfii onemocnûní ãi smrti blízkého ãlovûka. MoÏná se to nûkomu
zdá pfiehnané, ale opravdu pro rodiãe, ktefií pfiijdou o plod, jde o ztrátu dítûte. (V nûkter˘ch zemích se hovofií o poãítání
potraceného plodu mezi dûti.) ProÏívají Ïal a smutek, o nichÏ neví, jak je vyjádfiit navenek, jelikoÏ v na‰ich podmínkách
neexistuje rituál, kter˘ by vyjadfioval ztrátu plodu a spoleãnost se ãasto tváfií, Ïe k niãemu takovému nikdy nedo‰lo, 
nemluví o tom. Vnitfiní bolest trvá dlouho, mÛÏeme hovofiit spoleãnû s dr. Elizabeth Kübler-Rossovou o pûti stádiích

ZKU·ENOSTI, O KTER¯CH 
SE NEMLUVÍ 



20

truchlení (popírání, zloba, smlouvání, deprese a pfiijmutí). Nevûfiíme tomu, co se stalo, ptáme se, proã právû já, co je
to za trest, co to má znamenat… Hledáme vinu, ãasto v sobû („kdybych Ïila zdravûji” atp.), v partnerovi („na v‰e jsem
sama, nikdo mi nepomáhá, tak není divu” atp.). BohuÏel ztráta plodu ãasto vede i k rozpadu partnerství, je silnou 
zatûÏkávající zkou‰kou. Partner ov‰em mÛÏe Ïenû velmi pomoci, bolest, která se sdûlí, se tak mÛÏe stát poloviãní. Je
dÛleÏité o proÏitém mluvit alespoÀ s partnerem, plakat, bolesti se nebránit. I partner potfiebuje mluvit, i on proÏívá
tûÏké chvíle, byl otcem a jiÏ není! Pro nûj je najít útûchu ãasto je‰tû tûÏ‰í, Ïena mÛÏe nalézt oporu v nûkter˘ch 
pfiítelkyních, muÏ v‰ak bude s pfiáteli velmi nesnadno hovofiit o potratu dítûte.

Samozfiejmû velmi pomáhá, kdyÏ jiÏ doma máme zdravé dítû a o to více bolí, kdyÏ dítû, o které jsme pfii‰li, je to první.
„Pak jsem otûhotnûla, o to jsem pfii‰la. Zemfielo to a ‰la jsem na interrupci, v osm˘m t˘dnu. Pak jsme ãekali rok, jak
nám to doporuãili. Ten chlap, jak tû podrÏí, byl stateãnej, nedal to na sobû znát, bylo to jeho první dítû…, ale tak jsme
vydrÏeli. ¤íkali, Ïe to bylo urãen˘ k zániku, Ïe se takov˘ch vûcí stane, Ïe maj maminky, kter˘ sedmkrát potratily...Trvalo
mi docela dlouho, neÏ jsem se z toho dostala a teprve, aÏ se narodila Emiãka, tak jsem se tak nûjak uklidnila a pfie‰lo
mû to. Teda po dvou letech. To období jsem si stra‰nû pfiála mít dûÈátko a chtûla jsem holãiãku, to pro mû bylo moc
tûÏk˘.” Lada, 30.

Hledání informací o „nechtûném” potratu je velik˘m ofií‰kem. Opût se stává, Ïe doktofii nemluví, informace nesdûlí, 
potrat bagatelizují a hovofií nûco o statistikách. Problém je i s hledáním informací na internetu, protoÏe skoro v‰ude se
ãlovûk dozvídá nejprve o klasick˘ch potratech a o tûch druh˘ch (nedobrovoln˘ch – samovoln˘ch, zamlkl˘ch ãi 
z lékafiského hlediska nutn˘ch) je informací velmi málo. Dozvûdût se nûco o pfiíãinách je obvykle obtíÏné, vût‰inou se
Ïena nedozví „proã se to stalo”. Je dÛleÏité se nejprve snaÏit od svého doktora zjistit co nejvíce informací, abychom
podobné situaci mohli pfiedejít (pokud to jde). Pokud v‰ak informace nedostaneme, je dobré se s tímto faktem smífiit 
a vûfiit, Ïe pfií‰tû bude lépe. 

Reakce okolí… Nejvíce ublíÏit a ranit po spontánním potratu mohou lidé, ktefií to myslí dobfie. (No, v‰ak to nebylo 
tak staré, vÏdycky mÛÏete mít dal‰í dítû. atp.) Okolí o situaci také vût‰inou nemluví. Obzvlá‰È prarodiãe si ãasto s touto
situací neví rady, ale najdou se i kamarádky a pfiítelkynû, které dûlají, jakoby se nic nestalo a pfiedpokládají, Ïe „o ãem
se nemluví, to lépe a rychleji pfiebolí”. Spontánní potrat je prostû tragédií, kterou lidé pfiíli‰ nechápou a nevûdí, jak 
utû‰it ty, ktefií utrpûli tuto ztrátu. Mnoho párÛ proto volí cestu, kdy do prvního ultrazvuku (12. t˘den) radûji okolí nic
nefiíkají. Mají pocit, Ïe se tak lépe u‰etfií soucitu od okolí, rÛzn˘ch fieãí… Samozfiejmû je rozhodnutí na kaÏdém z nás,
bolesti ze ztraceného dítûte v‰ak nepomáhá, kdyÏ o tom nikdo neví. Pfiekvapením pro Ïenu, která musela jít na potrat,
b˘vá, Ïe kdyÏ se nûkomu zmíní o své bolesti, mÛÏe se jí dostat odpovûdi: „To já znám, to jsem zaÏila, to zaÏila sestra,
kamarádka…” A Ïena opût vidí, Ïe v tom není sama, Ïe není „nenormální”. 

âekáme dal‰í dítû a zaÏíváme jin˘ pfiístup k poãetí a plodu – smûs strachu, nedÛvûry. Tûhotenství po prodûlaném 
potratu jiÏ nikdy nebude stejné. „V dal‰ím tûhotenství jsem mûla celou dobu strach, Ïe to dopadne zase ‰patnû, snaÏila
jsem se dávat pozor a dávala jsem pozor, abych to donosila. Já jsem pozorovala na nás zmûnu, to první tûhotenství, to
jsme byli hroznû natû‰ení, od prvního dne, kdy jsem si udûlala test, jsme kupovali spoustu ovoce, byli jsme hroznû 
nad‰ení, tû‰ili jsme se. Chodili jsme vybírat, co by se nám líbilo na miminko… pak, kdyÏ jsme ãekali Emiãku, tak uÏ
tam byl strach – co kdyby to zase nevy‰lo. V˘baviãku ano, ale uÏ to nebylo takov˘ siln˘ proÏití, jak je to v kníÏkách…
uÏ to bylo opatrnûj‰í.” Lada, 30

A pak se jde opût na ultrazvuk… na kter˘ je dobré nechodit sama (pfiítel, kamarádka…) a radûji fiíci pfiedem doktorovi,
Ïe chci, aby situaci komentoval. ProtoÏe nejhor‰í jsou ty vtefiiny toho absolutního ticha. Anebo, kdyÏ doktor fiekne 
– jedna ruãiãka… a pak dlouho, dlouho nic. Ono je to pro nûj normální, on pouze hledá druhou ruãiãku a absolutnû se
bohuÏel nedokáÏe vÏít do role matky, která se zmítá v obavách, Ïe její dítû má jen jednu ruku. „A doktorka dlouho 
mlãela, dívala se do monitoru a pak fiekla ach jo… a já se úplnû vydûsila. A ona se ptá, co mi je, jestli mi je ‰patnû 
a já na to, Ïe se bojím, aby v‰e bylo v pofiádku, Ïe se mi stalo to, Ïe mi na ultrazvuku objevili, Ïe mému dítûti netluãe
srdce… a ona, Ïe samozfiejmû v‰e v pofiádku, Ïe se to dítû prostû jenom rychle h˘be…” Marika, 31 

Pokud si mohu dovolit závûreãné rady, tak pro Ïeny, které situaci zaÏívají: Pokuste se najít nûkoho, kdo vám porozumí,
s k˘m si o své bolesti mÛÏete pohovofiit. Nehledejte vinu, ani samy v sobû a ani ve svém partnerovi. ¤íkejte si 
o pomoc, plaãte, vyjadfiujte své pocity. Není pravda, Ïe kdyÏ se zahrneme prací a rÛzn˘m dûním, nebo zatneme zuby 
a nepfiiznáme si vûci, tak se v‰echno vrátí do star˘ch kolejí. Jedin˘ zpÛsob, jak se cítit lépe a pfiinést smysluplnost zpût
do na‰eho Ïivota, je procítit to, co cítíme, a projít si tímto proÏitkem. Nauãte se radovat z toho, co máte. Nechoìte
samy na ultrazvuk. A kdyÏ se vám narodí zdravé dítû, neberte je jako samozfiejmost, ale jako velk˘ dar. A prosím, buìte
tûm, kdo podobnou situaci zaÏívají, velkou oporou, protoÏe vy uÏ jste ji zaÏily a mÛÏete jim pomoci. Otevfienû 
s nimi hovofite, pokud cítíte, Ïe vás potfiebují, buìte s nimi. A pro okolí: Nebojte se o nenarozeném miminku hovofiit.
Dejte lásku a soucit tûm, kdo je potfiebují. Rodina, která tuto bolest zaÏila, potfiebuje ãasto s uzdravením pomoci. 
Je zde potfieba velká dávka empatie, ale lze to dokázat. A pokud by se vám zdálo, Ïe matka, která takto pfii‰la o dítû,
proÏívá psychickou krizi, nakontaktujte ji na odborníka. Ona sama je málokdy schopna svÛj stav posoudit a odborná
pomoc mÛÏe pomoci i Ïenám uzavfien˘m, které o své bolesti mluvit nechtûjí ãi neumûjí. 

Monika âuhelová, MC KrÛãek, Svitavy
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III. SETKÁNÍ DVOJâAT VE WESTERNOVÉM MùSTEâKU
WILDWEST U BOSKOVIC

V sobotu 16. 6. 2007 se jiÏ potfietí konalo celorepublikové setkání dvojãat nedaleko Boskovic.

KdyÏ se na Klub dvojãat a víceãat pfied tfiemi lety obrátil majitel westernového mûsteãka, pan Lubo‰ Jerry
Procházka s my‰lenkou uspofiádat zde setkání dvojãat, my‰lenka nás nadchla. A to jsme je‰tû netu‰ili, Ïe
se tento nápad setká s takov˘m zájmem ze strany dospûl˘ch dvojãat i rodiãÛ dvojãátek mal˘ch. 

V¯MùNA ZKU·ENOSTÍ

První setkání se konalo o pfielomovém víkendu
prázdnin, 30.7.2005. Jako „zahfiívací kolo” nebylo
‰patné. Se‰lo se na tfiicet párÛ dvojãátek (i trojãátek)
a dorazilo i nûkolik dospûl˘ch párÛ. Zúãastnûn˘m
se setkání líbilo, moc si westernové mûsteãko
chválili a tak jsme se s majiteli dohodli na zaloÏení
tradice. Jako organizátofii tehdy je‰tû jednoden-
ního srazu jsme si moc neuÏili nabídek mûsteãka,
proto jsme se rozhodli prodlouÏit setkání na dva
dny. Peãlivû jsme naplánovali dal‰í roãník, opustili
jsme prázdninov˘ termín a vsadili na jeden z po-
sledních ãervnov˘ch víkendÛ. Druhé setkání se
konalo loni 17.-18.ãervna. Poãet dvojãat vzrostl
na 47 párÛ (a troje trojãátka) a dostavila se i dvoje
dvojãata ze Slovenska, coÏ nás utvrdilo v tom, Ïe
nápad na tradiãní setkávání nebyl marn˘.

Na tfietí roãník setkání dvojãat v Boskovicích, ve
westernovém mûsteãku Wild West, se loÀ‰tí
úãastníci tû‰ili jiÏ od února, kdy zaãaly docházet
první dotazy na setkání a dvojãata si zaãala rezer-
vovat ubytování. A koneãnû jsme se v‰ichni 
doãkali… Realizaãní t˘m Klubu dvojãat vyrazil 
z Prahy uÏ v pátek odpoledne peãlivû nachystán 
– nûkolikat˘denní pfiípravy pfiinesly své ovoce 
v podobû peãlivû pfiipraven˘ch, westernovsky 
ladûn˘ch, plakátkÛ, diplomÛ, lepicích ‰títkÛ pro
dvojãata, propagaãních materiálÛ i cenn˘ch
odmûn nejen od sponzorÛ. PrÛtrÏ mraãen a krupobití
cestou nás trochu vydûsily a tak jsme se s napûtím
oãekávali, kolik se sjede dvojãat, zda je poãasí 
neodradí a vÛbec, jak bude leto‰ní setkání probíhat.

První rodiny s dvojãaty zaãaly pfiijíÏdût jiÏ v pátek
bûhem odpoledne. Ubytování bylo zaji‰tûno pfiímo
ve westernovém mûsteãku, ve stylov˘ch hot˘lcích,

chatkách, v indiánsk˘ch tee-pee a trapersk˘ch stanech.
PrÛtrÏ mraãen, která nás zastihla po cestû z Prahy,
dorazila do Boskovic aÏ v sobotu nad ránem.
Na‰tûstí se po ní zaãalo vyjasÀovat a na‰e nadûje
se upíraly pfiedev‰ím k poãasí. Masivní nájezd dvoj-
ãat zaãal v sobotu dopoledne, kolem pÛl desáté. Od
deseti hodin probíhala registrace, pfii které organi-
zátofii zaznamenali jména, místa bydli‰tû a stáfií
dvojãat, aby po spoleãném focení plánovaném na
pravé poledne mohli vyhlásit nejmlad‰í a nejstar‰í
dvojãata a dvojãata, která pfiijela z nejvût‰í dálky. 
V 11 hodin zaãalo pfiedstavení Show divokého západu
v amfitheatru (b˘valém pískovcovém lomu), ve
kterém byla divákÛm vtipnou formou objasnûna
nejznámûj‰í jména westernov˘ch hrdinÛ – Kalamity
Jane, soudce Lynãe a dal‰ích. Po vydatném 
obãerstvení v místních saloonech nastalo hromadné
focení. Nûkterá dvojãátka (zvyklá na pravideln˘
reÏim) podlehla horku a dobrému obûdu, padla na
postele v místních hot˘lcích a focení zaspala.
Letos byla ‰ibenice na Main street, kde se dvoj-
ãata seskupila pro hromadné foto, jiÏ témûfi malá.
A vûfite, Ïe zorganizovat takovou spoustu dûtí ve
dvojím, (trojím) provedení nebylo snadné! 

Po spoleãném zvûãnûní na Divokém západû byla
vyhlá‰ena nejmlad‰í (sedmimûsíãní ·tûpán 
a AneÏka Nûmcovi z Rosic) a nejstar‰í (témûfi 78letá
Vlasta Kozlovská z Usobrna a Libu‰e Matulková 
z Jeseníku) dvojãata, dvojãata, která dorazila z nej-
vût‰í dálky (dvouapÛlletí Patrik a Matyá‰ Bazoni ze
Sokolova). Ocenûní získaly i dvû trojice pûtilet˘ch
trojãátek – Vojta, Va‰ík a Maru‰ka Kalinovi z Brna
a Alenka, Lenka a Eli‰ka Kubínovi z Boskovic. 
Tfietí trojãátka, která se na setkání také chystala,
bohuÏel schvátila nemoc. Tû‰íme se na nû pfií‰tí rok!
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Hned po vyhlá‰ení se na Main Street konalo 
vystoupení s lasem a kolty mistra Michaela a exhi-
bice s biãem Bleskového Jacka za asistence 
odváÏné (a zatím je‰tû krásné) Joany. Odpoledne
byla v amfiteátru k vidûní koÀská show nazvaná
Konû – dary bohÛ. I nejvût‰ím tvrìákÛm se za-
leskla slza v oku pfii pohledu na porozumûní 
a souznûní ãlovûka a konû. Pfied posledním 
divadelním pfiedstavení v podveãer – indiánskou
pohádkou na malé scénû, pfiedvedla pod ‰ibenicí
své umûní i miss Romaneta, která se dvûma lasy
najednou dokázala neuvûfiitelné kousky.

Mezi pfiedstaveními mohli náv‰tûvníci westerno-
vého mûsteãka vyuÏít bohaté nabídky rÛzn˘ch
atrakcí – r˘Ïování zlata, jízdu na (rozzufieném)
elektrickém b˘ku, hod tomahawkem, stfielbu 
z luku, hod o‰tûpem, indiánské váleãné malování
nebo velmi oblíbená pÛjãovna koz - za které se
platilo tvrd˘mi westernov˘mi dolary, které 
v místní Citi bank mûnil za „mûkkou” ãeskou 
korunu prav˘ a nefal‰ovan˘ bankéfi. Kdo neutratil
dolary za atrakce, mohl si nakoupit v místních 
obchÛdcích indiánské ãi kovbojské zboÏí (luky,
‰ípy, kolty, kovbojské klobouky, lapaãe snÛ i koÏené
a tepané ozdoby) nebo zajít do místní apotheky na
bylinné ãaje. Díky nad‰ení a dobré vÛli majitelÛ

mûla v den setkání v‰echna zaregistrovaná dvoj-
ãata a trojãata vstup na pfiedstavení zdarma. 

V sobotu veãer se konal v saloonu U krvavé lady
country bál s Ïivou muzikou, na kterém si zatan-
ãila dvojãata bez rozdílu vûku. Pfii sklenici ohnivé
vody se vyprávûlo o Ïivotû dvojãat i s dvojãaty, pa-
daly peprné historky o rÛzn˘ch zámûnách (aÈ jiÏ
úmysln˘ch ãi náhodn˘ch), prostû vyprávûní ne-
brala konce…Do brzk˘ch ranních hodin vydrÏela
uÏ jen dospûlá dvojãata, ale uÏili si i rodiãe dvojãá-
tek vût‰ích i men‰ích, která po nároãném dnu
padla do fií‰e snÛ… 

A koneãná bilance? Se‰lo se 54 zaregistrovan˘ch
párÛ dvojãat (nûkterá dvojãátka dorazila aÏ odpo-
ledne ze srazu nedono‰en˘ch dûtí, kter˘ probíhal v
tent˘Ï den v Boskovicích), z toho dvoje trojãata.
Nejmlad‰ím bylo 7 mûsícÛ, nejstar‰ím témûfi 78
let. Nejvzdálenûj‰í dvojãata dorazila aÏ z 380 km
vzdáleného Sokolova. Za úÏasné záÏitky dûkujeme
pfiedev‰ím majiteli a ‰éfovi westernového mûs-
teãka v Boskovicích Jerrymu Procházkovi a ce-
lému kolektivu westernov˘ch a indiánsk˘ch na-
d‰encÛ, ktefií dokázali z obyãejné soboty udûlat
nezapomenuteln˘ záÏitek. 

Klára Rulíková, Klub dvojãat a víceãat, Praha



23

NÁPADY
Z MATEŘSKÝCH CENTER
PRO MATEŘSKÁ CENTRA 

ANDùLÉ Z M.E.D.U
„Lenko, dal‰í letí do New Yorku! Dal‰í na MPSV! Dal‰í k paní ·iklové! Dal‰í k Janu Potmû‰ilovi!…” Nûkolik 
takov˘ch SMSek jsem posílala z kongresu Sítû MC (30. 11. 2007, Praha) své kolegyni Lence Hfiibové, která byla
doma s nemocnou dcerkou. Její ruce totiÏ umotaly mnoho a mnoho andûlÛ z ovãího rouna, které si u na‰eho centra
objednala SíÈ MC a ktefií byli na kongresu darováni hostÛm a v‰em mil˘m a dÛleÏit˘m osobám. Na ·árku
BaÏantovou pak zÛstal dal‰í nároãn˘ úkol, kaÏdého andûlíãka zabalit. Pomáhaly jí pfii tom její dûti, 6letá Sára 
a 4let˘ ·imon. ·imon bral opatrnû andûlíãka za andûlíãkem, obfiadnû kaÏdého políbil, podal mamince. Maminka je
balila do celofánov˘ch sáãkÛ a skládala do krabice. Taková krásná stvofiení a takhle namaãkaná v lepenkové krabici!
KdyÏ se je snaÏila maminka je‰tû lépe srovnat do krabice, aby se jich tam ve‰lo více, uÏ musel ·imon zasáhnout:
„Maminko, prosím tû, nemaãkej je, oni jsou je‰tû Ïiví!"

Jsou nebo nejsou? Zamotan˘ a umnû svázan˘ kousek ovãího rouna…Lenka do nich dala mnoho svého ãasu.
KaÏdého se dot˘kala sv˘ma rukama. ·imonovi jich asi bylo líto. Nevím, jestli na kongresu byla prostû jen taková ta
pûkná slavnostní atmosféra zaãínajícího adventu, sly‰eli jsme zde v‰ichni jen samou chválu na centra, na nás, ktefií
jsme v sále sedûli, nevím, ale pfiipadalo mi v urãit˘ch chvílích, Ïe jsem snad zahlédla v tváfiích nebo oãích nûkter˘ch
jakoby nûco tfipytivého. Nevím, co to bylo, ale nûkde uvnitfi mû se to vÏdycky trochu stáhlo a bylo to sladké. 

Ostatnû, mÛÏete udûlat mal˘ pokus: Na dal‰í stránce je návod na „umotání” andûla. Hodnû ‰tûstí v práci! 
AÏ bude andûl na svûtû, mÛÏete ho zkusit dát otestovat: Poznají va‰e dûti, Ïe je fakt Ïiv˘? Bude nad vámi drÏet svou
ochranitelskou ruku? Bude se vám v‰e dafiit tak, jak je to pro vás nejlep‰í? Dejte vûdût!

Ivana Hlu‰tíková, Centrum pro rodinu M.E.D., Semily

MATERIÁL : OVâÍ  ROUNO VE FORMù âESANÉ (NEJLÉPE)
KONTAKT: WWW.DAL IN.PRAHA.CZ,  TEL . :  603 538 752 • WWW.VSEPROBYDLENÍ .CZ/L IGNIS  TEL . :  222 51  653

TENTO MATERIÁL  NEST¤ÍHÁME -  LEHCE VYTÁHNEME URâITOU âÁST
ANDùL: K¤ÍDLA: PRAMEN cca 15-20cm ·Í¤KY 5cm • RUCE: TENK¯ PRAMÍNEK 20cm P¤EHNOUT
A KONCE STÁHNOUT DO „âINKY”
TùLO: PRAMEN cca 50cm ·Í¤KY 2-3cm
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K¤ÍDLA

P¤EKRYJEME 1/2 PRAMENE 
A ZAVÁÎEME ZLATOU NITKOU 
+ NAARANÎUJEME K¤ÍDLA

UPROST¤ED LEHK¯ UZEL

1/2
TùLA

1/2
TùLA

A VLOÎÍME MEZI  
Nù K¤ÍDLA A RUCE

• NAJDEME PùKNOU âÁST 
-  PLOCHU UZLE NA OBL IâEJ

• STÁHNEME NIT Í  (ZLATOU)POD
KRKEM

• ZBYTEK UZLU TVO¤Í  „VLASY”
• ZNOVU ROZDùL ÍME PRAMEN

NA 1/2

ZLATOU 
NITKU 
MÒÎEME
P¤ETÁHNOUT
(NAVLÉCT DO
JEHLY)  AÎ P¤ES
HLAVU (ZÁVùSNÉ
POUTKO)

STAROSTL IVOU PÉâI  ANDùLÒ STRÁÎN¯CH P¤EJE V·EM AUTORKA P¤EDLOHY I  ANDùLÒ

LENKA H¤IBOVÁ ze  SEMIL + NABÍZ ÍM SPOLUPRÁCI :

V¯STAVKU VLNùN¯CH LOUTEâEK SK¤ÍTKOVÁNÍ  A V Í LOVÁNÍ
(VHODNÉ NAP¤.  KE DNI  ZEMù âI  DOBù SVATOJÁNSKÉ)*

KONTAKT - TEL. :  776 077 186 E-MAIL:  LENKA.HRIB VOLNY.CZ
*NEBO SVùTOV¯ DEN SK¤ÍTKÒ A V Í L  (6 .9 .)



SÍË MATE¤SK¯CH CENTER o.s.

obãanské sdruÏení
IâO: 26545136
sídlo: ·iroká 15, 110 00 Praha 1
kanceláfi a po‰tovní adresa: Hradební 3, 110 00 Praha 1
telefon: 224 826 585
email: info@materska-centra.cz

WWW.MATERSKA-CENTRA.CZ

PREZIDIUM: RUT KOLÍNSKÁ, LEONA HOZOVÁ, 
DANA HUBÁLKOVÁ, HANA PUDELSKÁ, 
SIMONA VLASÁKOVÁ

KRAJSKÉ KOORDINÁTORKY: PETRA BENE·OVÁ, 
HANA CINKOVÁ, DARIA âAPKOVÁ, PETRA HOU·KOVÁ, 
MARTINA HOZOVÁ, JI¤INA CHLEBOVSKÁ, 
IRENA MACHÁâKOVÁ, BOHUSLAVA NEJEDLÁ, 
DANIELA PEVNÁ, SVATAVA STA≈KOVÁ, PETRA SVOBODOVÁ,
HANA ·NAJDROVÁ, PETRA ·TùPOVÁ, PETRA TENGLEROVÁ

KANCELÁ¤: IVA HE¤MÁNKOVÁ, REGINA KEJDOVÁ, PAVLÍNA
NOVOTNÁ, VÍT NOVOTN ,̄ MONIKA PETRUCHOVÁ, 
DANIELA PÍROVÁ, SVÁËA STA≈KOVÁ, LUCIE SVATO·OVÁ,
JANA ·ENBAUEROVÁ

â.Ú. 51-0888700287/0100

Bulletin PÛl na PÛl:
koordinátorka: Monika Petruchová
redakce: Rut Kolínská
foto na pfiední stranû: Katefiina Arnotová
obrázky: Kaãenka Hefimánková
grafická úprava: Petr Kolínsk˘, ReproM
tisk: Tiskárna Brouãek
korektury: Jifiina Chlebovská
datum uzávûrky pfií‰tího ãísla: 1. bfiezna 2008
náklad: 2100 ks
evidováno: MK âR E 16659

Seznam ãlenÛ Sítû MC o. s. a dal‰í informace 
o matefisk˘ch centrech najdete na stránce
WWW.MATERSKA-CENTRA.CZ,
kde si kaÏdé centrum samo aktualizuje svá data a vkládá své akce.

K 1. 1. 2008 SíÈ MC o. s. sdruÏuje 247 matefisk˘ch center z celé âeské republiky.
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