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Podpofite SíÈ matefisk˘ch center v âR! 
Ode‰lete dárcovskou SMS ve tvaru DMS MC na ãíslo 87777. 
Cena DMS je 30,- Kã, pfiíjemce Va‰í pomoci obdrÏí 27,- Kã.
Dûkujeme Vám!

Více na www.darcovskasms.cz

Seznam ãlenÛ Sítû MC v âR a dal‰í informace o matefisk˘ch centrech najdete na
www.materska-centra.cz, kde si kaÏdé centrum samo aktualizuje svá data.
SíÈ MC v âR nyní sdruÏuje 173 matefisk˘ch center.
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Seznam nov˘ch ãlenÛ od 1. kvûtna 2006:
MC Obláãek Brno – Nov˘ Lískovec
CPR Hodonín Hodonín
MC Cipísek Hustopeãe
MRC Klubíãko Ivanãice
MK Rozmar˘nek Jaromûfi 
MC Benjamínek Klenãí pod âerchovem
RC Îelviãka Klimkovice
MC Oveãka Mladá Boleslav
RC Korálky Moravské Budûjovice
RMC Morkovice Morkovice
MC Barborka Most 
MC Beru‰ka Nepomuk 
KRD Chalópka Olomouc 
RC Naschválníãek Ostrava 
RMC Otrokovice Otrokovice

MC Pramínek Peãky
MC MaMiNa Police nad Metují
MC Kufiátko Praha 4 - Libu‰ 
RC Pexeso Praha 5 
CPRD Osmík Praha 8 
MC Rampu‰áãek Rokytnice v Orlick˘ch 

horách 
MC Pohádka Rousínov
MC Klobouk Diakonie Terezín 
Tfiebíãské centrum Tfiebíã 
MC Ratolest T˘ni‰tû nad Orlicí 
Baby Club Ústí nad Labem 
CPR Archa Ústí nad Labem 
RC Havránek Veltrusy 
MC Setkání Zruã nad Sázavou
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DOPIS OD
LUCIE SLAUKOVÉ

Milé skvûlé Ïeny v matefisk˘ch centrech!
Uprostfied prázdnin jsem se vydala na koncert skupiny Sto zvífiat
do Lysé nad Labem a napadlo mû, Ïe bych mohla poslat sms ·árce
Suché – Dvofiákové, zakladatelce tamní obdoby matefiského centra
- centra pro Ïeny Empatie, kterou jsem pfied 8 lety poznala a na niÏ
jsem ãasto vzpomínala. Nevidûly jsme se spolu nûkolik let. ¤íkala
jsem si, Ïe asi bude nûkde na dovolené, u mofie nebo v nûjaké 
exotické zemi, Ïe by to musela b˘t moc velká náhoda, abychom se
takhle neplánovanû se‰ly… Av‰ak po dvou minutách mi pfii‰la 
esemeska tohoto znûní „jsem na koncertû taky – ve 3. fiadû – kde
jsi ty?” Bylo to velice milé setkání, moc mû povzbudilo a potû‰ilo 
a pfiem˘‰lela jsem, jaká jsme to vlastnû velká rodina… Nyní uÏ
témûfi v kaÏdém mûstû je nûkdo, kdo má blízk˘ nebo velice podobn˘
osud jako já, nûkdo, koho matefiská centra zasáhla do nitra du‰e. 

Dnes vám pí‰u jako jedna z ãlenek v˘konného t˘mu Sítû matefisk˘ch center a mám tu nemilou
povinnost se s vámi v‰emi zároveÀ i tímto editorialem rozlouãit. Po mnoha letech stráven˘ch
prací v neziskovém sektoru, po mnoha vnitfiních diskusích jsem se rozhodla opustit va‰e fiady 
a vydat se dál svou Ïivotní poutí tentokrát do trochu odli‰né oblasti.
Bylo to pro mne rozhodnutí bolestné, ale i osvobozující. Bolestné proto, Ïe jsem Síti vûnovala
mnoho. Ale zároveÀ jsem pochopila, Ïe jsem pomohla vytvofiit organizaci, která se beze mû 
nezhroutí, která je nyní tak silná v základech, Ïe mÛj odchod ji neohrozí a ani nezniãí. Stále zde
jsou totiÏ ty skvûlé Ïeny, které tolik utváfiejí tváfi matefisk˘ch center a jsou ochotny tomu vûnovat
mnoÏství ãasu, práce, energie a ãasto i vlastních penûz. 
Chtûla bych vám fiíct, a toto ãíslo je toho dokladem, jak moc si va‰í práce váÏím, jak moc je 
neuvûfiitelné, co v‰echny dûláte, jak moc je to v dne‰ním svûtû v˘jimeãné a jak moc mû tû‰í, Ïe
jsem alespoÀ chvíli mohla b˘t u toho a nûkteré z vás byÈ jen na okamÏik poznat. Dûkuji vám za to!
Pfiiznávám, Ïe se k matefisk˘m centrÛm budu ve sv˘ch úvahách ãasto vracet, ale ráda bych, aby
to nebylo jen v úvahách…
Pfieji vám v‰em tolik potfiebn˘ optimismus, energii a víru, Ïe va‰e nekoneãná práce má nejen pro
vás, va‰e dûti a va‰e okolí, ale pro celou spoleãnost obrovsk˘ v˘znam a smysl!!!

Lucie Slauková
dlouholetá ãlenka v˘konného t˘mu Sítû MC v âR

P.S. Velice ráda jsem si vypÛjãila slovní spojení „milé skvûlé Ïeny" od Daniely Pevné z matefiského
centra Radost ve Vy‰kovû, kter˘m nás poslední dobou oslovuje v e-mailech a mû vÏdy velice potû‰í.
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SÍË VE V·ECH PÁDECH
SÍŤ MATEŘSKÝCH CENTER 
V ČESKÉ REPUBLICE
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VALNÁ HROMADA SÍTù MC 
V âESKÉ REPUBLICE
V souladu se stanovami svolává rada Sítû 
valnou hromadu ãlenÛ na 10. a 11. listopadu
2006 do Litomy‰le. Jednou za dva roky má
ãlenská základna pfiíleÏitost k ohlédnutí za uply-
nul˘m obdobím a domluvit se na smûfiování do
dal‰ích let. 
KaÏd˘, kdo pilnû pracuje v neziskové organizaci,
zápasí s mnoh˘mi klacky a kládami na cestû,
niãí ho nepochopení druh˘ch a pochybuje nad
svojí prací, se potfiebuje ãas od ãasu zastavit 
a pohlédnout na cestu, kterou má za sebou.
V˘ãet toho, co se podafiilo, dodá novou energii 
k práci. Zhodnocení rozsahu vykonané práce
pak mÛÏe vést i ke zvaÏování promûny organizace.
SíÈ se vydala na cestu za profesionalizací. Ani jí
nezb˘vá jiná moÏnost, vÏdyÈ od minulé valné
hromady pfied dvûma lety do‰lo k témûfi dvojná-
sobnému nárÛstu ãlenÛ. To znamená také dvoj-
násobné mnoÏství potfieb v oblasti poradenství,
osobního provázení, náv‰tûv v matefisk˘ch cent-
rech… Podafiilo se splnit základní podmínku ke
zlep‰ování ãinnosti Sítû, totiÏ získat vlastní pro-
stor, kter˘ slouÏí tfiem stál˘m zamûstnancÛm
jako zázemí k poskytování základních sluÏeb 
a zároveÀ umoÏÀuje roz‰ifiovat i tolik potfiebné
vzdûlávání. 
Obrat nastal i v oblasti fundraisingu. Pfieklenuly
jsme období závislé na dobrovolnické práci 
a koneãnû se nám dafií zaji‰Èovat finanãní zdroje
na hrazení úvazkÛ spojen˘ch s roz‰ifiující se 
ãinností kanceláfie. Tû‰í nás, Ïe jsme získaly 
peníze i na posílení spolupráce MC v krajích 
a na pfiiblíÏení sluÏeb Sítû blíÏe jednotliv˘m 
MC pomocí krajsk˘ch koordinátorek. Navíc se
SíÈ stala poskytovatelem finanãní podpory 
prostfiednictvím projektÛ Procter & Gamble pro
matefiská centra a Local to Local.

Ovoce zaãala sklízet i mnoholetá snaha o spolu-
práci s Ministerstvem práce a sociálních vûcí.
Matefiská centra jsou pevnû zakotvena mezi
sluÏbami pro rodinu a spolupráce s odborem
pro rodinnou politiku pfierostla v partnerství. 
Smûfiování Sítû vychází z jasné vize, ale její
rychl˘ rozkvût pfiede‰el strukturu danou stano-
vami, proto valnou hromadu ãeká zásadní 
rozhodnutí o modelu, kter˘ zaruãí udrÏitelnost
profesionální Sítû.

CERTIFIKÁT SPOLEČNOST 
PŘÁTELSKÁ RODINĚ
Matefiská centra patfií k pfiíkladn˘m zafiízením
vstfiícn˘m rodinám. SíÈ MC v âR v rámci své
kampanû udûlila první certifikáty Spoleãnost
pfiátelská rodinû ãlensk˘m matefisk˘m centrÛm
pfied dvûma lety. Od té doby pfiibyla dal‰í centra,
kter˘m bude certifikát slavnostnû pfiedán 
10. listopadu 2006 v Litomy‰li pfied zahájením
valné hromady.

Rut Kolínská

PROJEKT „SPOLEâNOST 
P¤ÁTELSKÁ RODINù”
„Spoleãnost pfiátelská rodinû” je spoleãn˘m
dvoulet˘m projektem Sítû matefisk˘ch center 
v âR, o.s. a Gender Studies, o.p.s., v jehoÏ
rámci je realizováno nûkolik vzájemnû prováza-
n˘ch aktivit, které pfiispûjí k vût‰í flexibilitû 
ãeského trhu práce s ohledem na rovné pfiíleÏi-
tosti Ïen a muÏÛ a lep‰í zamûstnatelnosti 
ohroÏen˘ch cílov˘ch skupin - matek s mal˘mi
dûtmi, Ïen v pfieddÛchodovém vûku. Tento pro-
jekt je spolufinancován Evropsk˘m sociálním
fondem EU a státním rozpoãtem âR.



HLAVNÍ AKTIVITY PROJEKTU JSOU
• vzdûlávací semináfie v ICT a podnikání urãené Ïenám

s mal˘mi dûtmi a Ïenám v pfieddÛchodovém vûku
•  interaktivní webová stránka
•  ocenûní Spoleãnost pfiátelská rodinû 
•  vzdûlávací semináfie na podporu matefisk˘ch center 
• vzdûlávací semináfie o rovn˘ch pfiíleÏitostech pro

Ïeny a muÏe pro úfiady práce 

CÍLE PROJEKTU
Hlavním cílem projektu je zv˘‰it zamûstnatel-
nost a kvalifikaci ohroÏen˘ch skupin na trhu
práce, zv˘‰it jejich znalosti a dovednosti v pro
Ïeny netradiãních oborech (tzv. SET oborech 
a podnikání) a podporovat rozvoj flexibilního
pracovního trhu s ohledem na rovné pfiíleÏitosti
Ïen a muÏÛ. Prostfiednictvím vzdûlávání a gen-
derové senzitivizace tûchto ohroÏen˘ch cílov˘ch
skupin, zamûstnavatelÛ a organizací prosazují-
cích rovnost Ïen a muÏÛ budou odstraÀovány
genderové stereotypy vedoucí k diskriminaci na
trhu práce a tzv. sklenûné zdi vznikající díky 
horizontální segregaci na trhu práce. Projekt se
zamûfií pfiedev‰ím na zvy‰ování dovedností 
a znalostí v oblasti nov˘ch technologií (ICT) 
a jejich vyuÏívání pro podnikání a rÛzné formy
flexibilního pracovního uspofiádání u ohroÏe-
n˘ch cílov˘ch skupin. Projekt probíhá v rámci
Stfiedoãeského a Jihomoravského kraje.

POČÍTAČOVÉ SEMINÁŘE
JiÏ se nám podafiilo domluvit termíny poãítaão-
v˘ch semináfiÛ, které se uskuteãní na podzim
roku 2006 v tûchto mûstech: âelákovice,
Podûbrady a Dobfií‰. Dal‰í semináfie chystáme
na zaãátek roku 2007. Detailní informace na-
jdete na webu – viz níÏe.
Termín Místo Typ semináfie âas
10.-11.10.2006 âelákovice modul I – zaãáteãníci 9 - 13
17.-18.10.2006 âelákovice modul II – pokroãilí 9 - 13
1.11.2006 âelákovice modul III – ICT a podnikání 9 - 13
17.-18.10.2006 Podûbrady modul I – zaãáteãníci 9 - 13
24.-25.10.2006 Podûbrady modul II – pokroãilí 9 - 13
14.11.2006 Podûbrady modul III – ICT a podnikání 9 - 13
7.-8.11.2006 Dobfií‰ modul I – zaãáteãníci 16 - 20
14.-15.11.2006 Dobfií‰ modul II – pokroãilí 16 - 20
28.11.2006 Dobfií‰ modul III – ICT a podnikání 16 - 20

OCENĚNÍ SPOLEČNOST 
PŘÁTELSKÁ RODINĚ
Ocenûní Spoleãnost pfiátelská rodinû je zamû-
fieno na posílení rodiny ve spoleãnosti a na pod-
poru prorodinné politiky. Souãasná spoleãnost

zamûfiená na v˘kon a úspûch vytlaãuje rodiny
zejména s mal˘mi dûtmi mezi ohroÏené skupiny
na okraji spoleãnosti, proto je zapotfiebí jasnû
deklarovat, Ïe dûti chceme nejen penûzi a slovy,
ale pfiedev‰ím ãiny. Ti, kdo s podporou rodiny 
v podobû nabídky bezbariérového prostfiedí, 
rodinn˘ch slev, snahou o zachování zdravého 
Ïivotního prostfiedí atd. uÏ zaãali, mohou získat
certifikát Spoleãnost pfiátelská rodinû. Oãeká-
váme, Ïe tímto pozitivním oceÀováním pfiispûjeme
ke zv˘‰ení spoleãenské prestiÏe rodiny. Vûfiíme,
Ïe jednotlivá MC povzbudí kampaní k prorodinn˘m
aktivitám ‰iroké okolí svého pÛsobení. 

WEBOVÉ STRÁNKY WWW.JAKNAIT.CZ
V polovinû srpna byly spu‰tûny nové webové
stránky, obsahující informace pro matky na rodi-
ãovské dovolené, které si zaãínají v tomto sloÏitém
Ïivotním období hledat zamûstnání, a pro Ïeny po
padesáti letech vûku, které jsou stejnû ohroÏenou
skupinou na trhu práce. Jsou zde informace od
tûch nejzákladnûj‰ích t˘kajících se práv nezamûst-
nan˘ch a rodiãÛ na rodiãovské dovolené, pfies
praktické – jak správnû sestavit curricullum vitae,
motivaãní dopis, jak a kde je moÏné zv˘‰it si kvali-
fikaci, jak najít správn˘ jazykov˘ kurz, jsou zde
také v‰echny dostupné informace o e-learningu.
Díky spolupráci s mnoh˘mi úfiady práce je moÏné
prostfiednictvím www.jaknaIT.cz vyhledat i pra-
covní nabídky v jednotliv˘ch okresech.

INTERNET V MC ZDARMA
Od prvního ãervence aÏ do konce roku 2007
bude volnû k dispozici internet rodiãÛm nav‰tû-
vujícím matefiská centra v Bene‰ovû, Brnû,
Bfieznici, âelákovicích, âeském Brodû, Dobfií‰i,
Kyjovû, Nymburku, Podûbradech, RoÏmitále pod
Tfiem‰ínem, Ti‰novû a Vy‰kovû. V tûchto mûs-
tech je tak umoÏnûno vzdûlávání a získávání 
informací z oblasti informaãních technologií, pra-
covních pfiíleÏitostí a podnikání pro matky i otce 
s mal˘mi dûtmi a Ïeny v pfieddÛchodovém vûku.

Odpovûdné osoby: SíÈ matefisk˘ch center v âR,
o. s., Lucie Slauková, lucie.slaukova@ecn.cz,
603 863 623 • Gender Studies, o.p.s., Linda
Sokaãová, linda.sokacova@genderstudies.cz,
777 615 889
Evropsk˘ sociální fond napomáhá rozvoji 
zamûstnanosti podporou zamûstnatelnosti,
podnikatelského ducha, rovn˘ch pfiíleÏitostí 
a investicemi do lidsk˘ch zdrojÛ.
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POHLED ILONY ·PA≈HELOVÉ NA ÎIVOT V MATE¤SK¯CH CENTRECH
SíÈ uÏ léta spolupracuje s dûtskou a rodinnou psycholoÏkou  Ilonou ·paÀhelovou, která má dlouholetou praxi
v poradenství se zamûfiením na ran˘ v˘voj a v˘chovu dítûte. Je autorkou publikací Dítû - v˘voj a v˘chova od
poãetí do tfií let, Dítû v pfied‰kolním období a Slovník dûtského svûta aneb Rozumíme si? Aktivnû se sv˘mi
odborn˘mi znalostmi zapojuje také do internetov˘ch diskusí a pfiispívá do poraden ãasopisÛ s rodinnou te-
matikou. Pro matefiská centra vede pfiedev‰ím psychologické kurzy na otázky komunikace. 
Zeptaly jsem se jí, jak vidí Ïivot v MC?
Abych fiekla pravdu, jak se Ïije v matefiském centru, ani nevím. Je to tak, Ïe jsem sama do matefiského centra
nechodila. Nejstar‰í dceru mám 15letou, takÏe kdyÏ se narodila, tu‰ím, Ïe matefiská centra vznikala. Setkala
jsem se a setkávám se s matefisk˘mi centry jako host. Mám v nich pfiedná‰ky o v˘chovû a v˘voji dítûte, 
o komunikaci mezi tûmi, které se starají o chod matefisk˘ch center a tûmi maminkami, které pfiijdou centrum
nav‰tívit, seznámit se s ním a poznat, zda by je pobyt tam spolu s dítûtem naplnil, byl pro nû záÏitkem klidu,
smyslupln˘m naplnûním volného ãasu a setkáním s jin˘mi maminkami. Mohou spolu také konzultovat otázky
v˘chovy a pfiístupu k dûtem. Setkávám se s matefisk˘mi centry i jako supervizorka, kdy jsem pfiítomna na
schÛzkách „aktivních” maminek, které hledají, jak uchopit organizaci centra, aby mûlo správn˘ spád, ale také
fiád, kde se budou cítit rodiãe bezpeãnû.
Jak˘ je mÛj pohled na matefiská centra?
Pokud mají svÛj fiád a pravidla, je to úÏasné místo pro odpoãinek a relaxaci rodiãe (pí‰u schválnû rodiãe, 
protoÏe jistû máte zku‰enost, Ïe ne v‰ude chodí jen maminky). Je to místo pro rodiãe, kter˘ se mÛÏe také 
realizovat – mÛÏe uspofiádat krouÏek, vyuÏít svÛj talent. Je to také super místo pro dítû, kde poznává jiné ka-
marády, jiné hraãky a spolu s pomocí rodiãe se v tom v‰em orientuje a zaujímá k tomu své místo, svÛj postoj.
Jste úÏasní, vytrvejte a hodnû sil do v‰eho, co vás ãeká…

„MÁMO, TÁTO, MÒÎETE ZÒSTAT SE MNOU!”
Projekt jihomoravsk˘ch MC pro vytvofiení pfiátelského prostfiedí ve Fakultní nemocnici Brno
Na jiÏní Moravû máme jednu Fakultní dûtskou nemocnici, která zaji‰Èuje profesionální péãi o malé pacienty 
z celého kraje. Moderní interiéry, lékafiské pfiístroje i v‰udypfiítomné poãítaãe se moc nehodí k atmosféfie,
která v nemocnici vládne. Obavy dûtí i rodiãÛ znásobené neochotou personálu jsou cítit na kaÏdém kroku ba-
revn˘mi a vyzdoben˘mi chodbami. Nejãastûj‰í problémy nastávají pfii akutním pfiíjmu dûtí spoleãnû s rodiãi.
Zdravotníci odrazují maminky od kojení. Rodiny ãekají mnoho hodin na ambulancích…
Rodiãe z matefisk˘ch center se rozhodli, Ïe se pokusí iniciovat zmûny v nemocnici spoleãnou v˘zvou vedení
brnûnské Fakultní dûtské nemocnice. Na regionálním setkání jihomoravsk˘ch matefisk˘ch center jsme schvá-
lili znûní otevfieného dopisu, kter˘ podepsaly zástupkynû patnácti center z celého jihomoravského kraje. 
K pfiedání dopisu do‰lo pfiímo na pÛdû dûtské nemocnice v pÛli kvûtna 2006. Pfiijal nás pan fieditel MUDr. Jan
Burian se sv˘m námûstkem MUDr. Pavlem Vítem. Zprávu o pfiedání dopisu odvysílala regionální televize,
ãlánky vy‰ly ve v‰ech celostátních denících. Díky tlaku novináfiÛ a síle mnoha rodiãÛ z matefisk˘ch center
jsme se stali pro nemocnici nepfiehlédnuteln˘mi partnery. Navíc nám pomohl finanãní dar, z kterého jsme 
vydali informaãní leták pro rodiãe a uspofiádali vefiejnou besedu, kam mohli pfiijít rodiãe a poslechnout si
sliby i argumenty nejvy‰‰ího vedení nemocnice.
Velmi cenná je pro nás dal‰í konstruktivní spolupráce s vedením nemocnice. Iniciujeme pravidelné schÛzky,
sbíráme pfiíbûhy rodiãÛ, ‰ífiíme získané informace po celém regionu. Z na‰ich posbíran˘ch postfiehÛ budou 
vycházet psychologové nemocnice pfii sestavování interaktivních semináfiÛ o komunikaci zdravotníkÛ s dûtmi 

JAK SE ÎIJE 
V MATE¤SK¯CH CENTRECH
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a jejich rodiãi. První bûh tûchto semináfiÛ bude urãen˘ staniãním sestrám a zaãne pravdûpodobnû letos na 
podzim.
A dal‰í konkrétní v˘sledky projektu? Stfiední zdravotnick˘ personál má na základû na‰í iniciativy doporuãeno
nechat rodiãe dûtí na Ïidli u post˘lky celou noc, coÏ bylo zatím moÏné jen za znaãného úsilí neodbytn˘ch 
rodiãÛ. Zdravotníci musí také informovat rodiãe hned u pfiíjmu o v‰ech moÏnostech jejich spoleãného 
pobytu. Pfiipomínkovali jsme i zmûnu informací pro rodiãe na internetov˘ch stránkách nemocnice. Jsou teì
jasné, velmi podrobné a obsahují v‰echny dostupné materiály vydané nemocnicí pro rodiãe. Struãné rady 
rodiãÛm budou také umístûny na nástûnkách po celé nemocnici.
V na‰í iniciativû chceme dál systematicky pokraãovat. Mimo jiné napfiíklad nakoupíme a jménem jihomorav-
sk˘ch matefisk˘ch center darujeme nemocnici deset rozkládacích lÛÏek pro rodiãe, ktefií chtûjí pfiespávat
pfiímo na oddûleních u lÛÏek sv˘ch nemocn˘ch dûtí.
Tímto struãn˘m ãlánkem chceme povzbudit i dal‰í regiony k aktivnûj‰ímu pfiístupu a iniciování zmûn na 
dûtsk˘ch oddûleních nemocnic. PovaÏujeme tento projekt za velmi smyslupln˘. Na‰e dûti nás moc potfiebují 
i v nemocnici a mají na na‰i stálou blízkost právo. BliÏ‰í informace na e-mailu: walsbergerova@chello.cz

Hana Beránková, MC Studánka Ti‰nov

JE MOÎNÉ ZÍSKAT V DNE·NÍ DOBù PRÁCI NA âÁSTEâN¯ ÚVAZEK?
Jednou z odpovûdí je projekt „Sociální integrace v Praze 12”, kter˘ je realizován od 1. záfií 2005, financovan˘
Evropsk˘m sociálním fondem, Ministerstvem práce a sociálních vûcí a Magistrátem Hlavního mûsta Prahy 
v rámci evropsk˘ch strukturálních fondÛ JPD3. Hlavním cílem projektu je umoÏnit osobám sociálnû vylouãen˘m
a ohroÏen˘m získat odpovídající dovednosti a schopnosti k zaãlenûní se do spoleãnosti a na trh práce. Projekt
usiluje o zkvalitnûní a propojení funkãní sítû sociálních sluÏeb v Praze 12, ãímÏ zvy‰uje kapacitu poskytovan˘ch
sluÏeb. Projekt se zamûfiuje hlavnû na obãany znev˘hodnûné pfii vstupu na trh práce z dÛvodÛ vûku, tûlesného
nebo du‰evního postiÏení ãi ztráty a absence pracovních návykÛ a dále na lidi dlouhodobû peãující o závislého
ãlena rodiny a na osamûlé rodiny. V rámci projektu je zmínûn˘m obãanÛm nabízeno poradenství, vzdûlávací 
aktivity, pomoc a podpora v rámci kontaktní práce, zfiizování nov˘ch pracovních míst a chránûn˘ch dílen, 
asistence a dal‰í doprovodná opatfiení jako je pfiechodné ubytování, realitní péãe apod.
Realizátorem projektu jsou: obãanské sdruÏení Proxima sociale, pfiíspûvková organizace Sociální sluÏby mûstské
ãásti Praha 12, obãanské sdruÏení ·kola Modr˘ klíã, obãanské sdruÏení Klub maminek Balónek. Jedineãnost 
tohoto projektu spoãívá v tom, Ïe na realizaci programu spolupracují tyto ãtyfii rÛzné organizace, které poskytují
rÛzné typy sluÏeb rÛzn˘m lidem a navzájem se doplÀují. Jedná se o organizace, které jsou jiÏ v lokalitû zavedené,
lidé o nich vûdí a jsou na nû zvyklí. Tím se znaãnû roz‰ifiuje okruh lidí, kter˘m mÛÏe projekt pomoci.
âást projektu, kterou realizujeme v MC Klub maminek Balónek, se zamûfiuje na podporu a prosazení ãásteã-
n˘ch pracovních úvazkÛ pro skupinu lidí, ktefií nemohou pracovat na pln˘ úvazek. Po prostudování odborné
literatury, ãlánkÛ, jsme zjistili, Ïe pod pojmem „ãásteãn˘ úvazek” si kaÏd˘ pfiedstaví nûco jiného, a to jak 
zamûstnanci, tak zamûstnavatelé. 
V povûdomí je ãásteãn˘ úvazek zapsán
- jako krat‰í pracovní doba pfii stejném objemu práce a men‰í finanãní odmûnû
- jako forma brigády (pfiedev‰ím pro studenty, sezónní práce, apod.)
- jako nev˘hodn˘, protoÏe je pracovník potfiebn˘ po celou dobu pracovní doby v t˘dnu
- jako nepfiíjemn˘, protoÏe „nûkdo odchází dfiíve neÏ ostatní"

EU v‰ak prosazuje flexibilní formy práce, které je také moÏno nazvat ãásteãn˘m úvazkem, protoÏe zamûst-
nanci pracují niÏ‰í poãet hodin. Jde o „sdílené pracovní místo". Tím se rozumí forma práce, ve které si náplÀ
práce urãité pracovní pozice (pracovního místa) rozdûlí mezi sebe dva pracovníci. Toto sdílení s sebou nese
fiadu v˘hod, ale i nev˘hod a podmínek. Ze zku‰enosti, a to nejen MC, víme, Ïe tato forma práce není utopií 
a za urãit˘ch podmínek je velice v˘hodná. Proto jsme se rozhodli ji prosazovat v rámci projektu. Vytvofiili
jsme program, kter˘m klienti - zájemci procházejí a kter˘ eliminuje nepfiíznivé efekty „sdíleného pracovního
místa" a poté jim pomáháme zajistit pracovní místo na ãásteãn˘ úvazek. Termín „sdílené pracovní místo" se
v‰ak do terminologie personalistÛ a povûdomí lidí dostává velmi pomalu. Proto jsme se rozhodli naz˘vat je



8

„ãásteãn˘ dûlen˘ úvazek – sdílené pracovní místo". 
Do cílové skupiny klientÛ, ktefií tuto sluÏbu vyuÏívají, patfií:
- maminky (tatínkové) peãující o dûti ve vûku do 15 ti let
- lidé peãující o osoby vyÏadující zvlá‰tní péãi (handicapované, dlouhodobû nemocné)
- lidé se zmûnûnou pracovní schopností, dlouhodobû nemocní, handicapovaní
Tito lidé v Klubu maminek Balónek absolvují semináfie, které jim mají usnadnit vstup na trh práce. Semináfie
jsou koncipovány na ãást povinnou a nepovinnou. Povinná ãást zahrnuje semináfie t˘kající se otázek z právní
problematiky âÚ, t˘mové práce (práce v tandemu) a organizace práce v tandemu. Nepovinná (nadstavbová)
ãást zahrnuje semináfie t˘kající se personalistiky (napfi. jak napsat motivaãní dopis, Ïivotopis, jak vést pfiijí-
mací pohovor, apod.), semináfi flexibilní formy práce v EU, kurzy poãítaãové gramotnosti a kurzy anglického
jazyka. Semináfie mají pozitivní vliv na klienty, a to z nûkolika dÛvodÛ:
- nauãí se praktické dovednosti a získají znalosti, informace v oblasti sdílen˘ch pracovních míst
- získají informace o flexibilních formách práce prosazovan˘ch ve firmách jednotliv˘ch zemí EU
- zv˘‰í se klientÛm sebevûdomí (napfi. jedna klientka se rozhodla dodûlat si maturitu)
- klienti získají odpovídající dovednosti, napfi. napsat motivaãní dopis (jedna klientka skrze dobfie napsan˘
motivaãní dopis získala pracovní místo v obchodním domû)
- klienti si znovu obnoví znalosti v oblasti poãítaãové gramotnosti (klienti absolvují dle své úrovnû znalostí
buì kurzy pro zaãáteãníky nebo kurzy pro pokroãilé)
Ohlas semináfiÛ je velk˘ a stále roste poãet zájemcÛ. Do dne‰ní doby nás kontaktovalo 120 zájemcÛ ve vûku
30 – 50 let. SemináfiÛ „âásteãn˘ dûlen˘ úvazek" se zúãastnilo 40 klientÛ (probûhly dva cykly po 20 úãastní-
cích), z toho 15 klientÛ získalo po absolvování semináfiÛ ãásteãn˘ úvazek. Tito klienti ovûfiují ãásteãn˘ dûlen˘
úvazek v rÛzn˘ch organizacích (napfi. Z·, M·, stavební firma, dobrovolnické centrum, kosmetické a masáÏní
studio, místní úfiad, fakultní nemocnice apod.) Jedná se vût‰inou o práce administrativní nebo práce ve 
sluÏbách. Dojmy tûchto klientÛ jsou velice pozitivní. Ukazuje se a potvrzuje, Ïe my‰lenka práce na ãásteãn˘
úvazek je opodstatnûná. Klient, kter˘ pracuje v ãásteãném úvazku, se mÛÏe dobfie koncentrovat na práci 
a zároveÀ mÛÏe kvalitnû zastávat i svoje místo v rodinû. Dle v˘zkumÛ se ukázalo, Ïe efektivita práce (vyuÏití
pracovní doby) lidí pracujících na pln˘ úvazek je 60 % – 80 %, zatímco efektivita práce lidí pracujících na 
poloviãní úvazek je 90 % a více. (Zdroj informací - www.mesec.cz). Proto je tato forma práce ekonomicky 
v˘hodná i pro zamûstnavatele.
Kontakt: castecneuvazky@volny.cz, 774 361 098

·tûpánka Philippová a Vûra Tauchmanová, MC Balónek Praha 4



WORLD URBAN FORUM III, VANCOUVER 19. - 23. âERVEN 2006
Úãast na velk˘ch masov˘ch akcích ve mnû vÏdy vzbuzuje rozpaky. Na jednu stranu mám pfiíleÏitost poznat
spoustu nov˘ch lidí a naãerpat nesmírné mnoÏství inspirace, na stranu druhou celou dobu pfiem˘‰lím, jak to
v‰echno pfiedám dál. World Urban Fora III ve Vancouveru se úãastnilo kolem 10.000 lidí z nejrÛznûj‰ích
koutÛ svûta - politici, odborníci, investofii a donátofii, aktivisté obãanské spoleãnosti vãetnû pouh˘ch zájemcÛ
projít prezentaci ‰iroké ‰kály organizací, které pracují na poli udrÏitelnosti pfiíznivého Ïivota ve mûstech. 
Huairou komise opût zprostfiedkovala organizacím sdruÏen˘m v GROOTS prezentaci na diskusních fórech 
a kulat˘ch stolech a tentokrát i na v˘stavû. 

Abychom se v tom „Babylónû” neztratili, se‰li jsme se ke spoleãné pfiípravû 12. – 17. ãervna na GWIA (mezi-
národní akademie svépomocn˘ch Ïensk˘ch skupin). Kdo chce spolupracovat, musí se nejprve vzájemnû po-
znat, pak snadnûji najde spoleãn˘ zájem a cíl. Pfiesto, Ïe mezi ãleny GROOTS patfií organizace zamûfiené na
‰iroké pole „starostí svûta” (AIDS, slamy, pováleãné zemû, Ïivelné katastrofy, sociální vylouãení…), shodli
jsme se na tezích, které jsme jednotlivû prezentovali pfii kaÏdé pfiíleÏitosti na WUF. A tak se nám kapku po
kapce dafiilo nahlas a otevfienû sdûlovat na‰e spoleãná pfiání a poÏadavky, které vycházejí z na‰ich kaÏdoden-
ních zku‰eností:
1. Chceme, aby Ïeny (i domorodé) byly respektovány jako expertky kaÏdodenního Ïivota, jako nositelky no-

v˘ch nápadÛ na fie‰ení a zlep‰ování Ïivotních podmínek.
2. Chceme, aby vznikly nové fondy na podporu v˘mûny zku‰eností mezi jednotliv˘mi skupinami, na podporu

vefiejného prostoru pro Ïenské organizace a na podporu dlouhodobé udrÏitelnosti Ïensk˘ch hnutí.
3. Vést dialog s donory o cíleném smûfiování finanãní podpory. 
4. Chceme spolupracovat s politick˘mi pfiedstaviteli na místní úrovni, chceme vést Local to Local dialog (dia-

log veden˘ místními organizacemi s politiky a profesionálními odborníky na místní úrovni) a chceme trval˘
podíl Ïen na plánování a rozhodování tam, kde Ïijí. 

K v˘‰e uveden˘m bodÛm je nutné povysvûtlit, Ïe v angliãtinû se pro oznaãení Ïeny ze svépomocné skupiny
bûÏnû pouÏívá slovo „grassrootswoman”, které je do ãe‰tiny nepfieloÏitelné (grassroots jsou kofieny trávy),
Jifiina ·iklová uÏívá termín Ïeny z podhoubí, jedná se o pojmenování docela obyãejn˘ch „normálních” Ïen
(v˘raz Ïena z lidu není v na‰ich konãinách dobfie pouÏiteln˘). V tomto kontextu tedy nejde na prvním místû 
o snahu prosazovat rovné pfiíleÏitosti pro Ïeny a muÏe. Cílenû jsme se snaÏily o uznání hodnovûrnosti tako-
v˘ch Ïen jako odbornic na kaÏdodenní Ïivot, protoÏe patfií do cílové skupiny, které se dot˘ká Ïivot v obci, 
a tudíÏ mají právo o jeho smûfiování rozhodovat, mají právo se vyslovit a jejich pfiání má b˘t zafiazeno do roz-
hodování o osudu míst, kde Ïijí, aniÏ by musely b˘t odbornice na fie‰enou problematiku. Tu‰ím, Ïe vût‰ina
matek, které se podílejí na dûní kolem matefisk˘ch center, tomu dobfie rozumí. Pfiicházejí se sv˘mi skvûl˘mi,
ãasto velmi jednoduch˘mi a levn˘mi nápady na radnici a tam b˘vají s úsmûvem vyslechnuty a povût‰inou je
jim se stejn˘m úsmûvem a s elegantním „obalem” odpovûzeno, Ïe jako matky netu‰í, jak sloÏitá je situace
mûsta a kolik dÛleÏitûj‰ích problémÛ musí obec fie‰it, to Ïe ony matky si nedovedou pfiedstavit!
Pro vás, které se nevzdáváte a snaÏíte se mûnit své okolí, mám dobré zprávy. Jednak kaÏd˘, kdo pro‰el 
v˘stavou, vidûl, Ïe existujete. âinnost ãesk˘ch matefisk˘ch center byla popsána na dvou panelech a ilustro-
vána fotografiemi z nûkolika MC. Jako zástupn˘ pfiíklad dobré zku‰enosti v rámci Local to Local dialogu byl
prezentován projekt táborského MC Radost „Cesty mal˘ch chodcÛ”. To dÛleÏitûj‰í, o co se mÛÏete pfii sv˘ch
jednáních opírat, vyjádfiila fieditelka Habitat Anna Tibaijuka slovy: „Chceme-li se rozvíjet, potfiebujeme mít
zpûtnou vazbu.” Kdo jin˘ mÛÏe podávat zpûtnou vazbu neÏ ti, kter˘ch se ãinnost t˘ká. Pokud chtûjí obce
opravdu pfiejít od nápadÛ k ãinÛm, musí vás pfiijmout jako rovnocenné partnery. 

Rut Kolínská

Podrobné informace o WUF najdete na www.huairou.org
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NOVÉ INFOMATERIÁLY V PROJEKTU 
„PÒL NA PÒL – ROVNÉ P¤ÍLEÎITOSTI ÎEN A MUÎÒ”:

Leták „PÛl na pÛl” - základní informace o partnerském projektu „PÛl na pÛl", na kterém se podílí také SíÈ MC
v âR. V letáku najdete informace o hlavních cílech a jednotliv˘ch partnerech jak v âR, tak v zahraniãí.
Nechybí ani informace o bezplatn˘ch právních poradnách zamûfien˘ch na trh práce a informaãních centrech.
Leták je dostupn˘ v ãeském a anglickém jazyce.

ZáloÏka „Diskriminace v zamûstnání a pfii hledání práce” - pomÛÏe vám zodpovûdût základní otázky souvi-
sející s diskriminací v zamûstnání a nabídne vám základní informace, jak s ní bojovat.

Leták „Cítíte se znev˘hodnûná v zamûstnání? Znáte svoje práva na trhu práce?" - kontakty na bezplatné
právní poradny „Rovné pfiíleÏitosti pro Ïeny a muÏe a trh práce" a informaãní centra v Praze, Brnû, Liberci 
a Trutnovû.

Plakáty „Kdy se bránit proti diskriminaci Ïen a muÏÛ na trhu práce” - základní informace o diskriminaci 
a kontakty na bezplatné právní poradny se zamûfiením na trh práce a rovnost pfiíleÏitostí.

Zpravodaj „Rovné pfiíleÏitosti do firem – speciální ti‰tûné vydání" - v ãervenci 2006 vy‰lo speciální ti‰tûné
vydání zpravodaje Rovné pfiíleÏitosti do firem. Zpravodaj vydává obecnû prospû‰ná spoleãnost Gender
Studies v rámci projektu „PÛl na pÛl – rovné pfiíleÏitosti Ïen a muÏÛ". Zpravodaj je urãen ãtenáfikám a ãtená-
fiÛm nejen z prostfiedí komerãních firem, ale i odborné vefiejnosti zajímající se o rovné pfiíleÏitosti Ïen 
a muÏÛ na trhu práce. Pfiiná‰í informace vyuÏitelné v personalistice, rozvoji firemní kultury, managementu,
styku s vefiejností, filantropii a dal‰ích oblastech. Ve zpravodaji se dozvíte, jak a proã rovné pfiíleÏitosti Ïen 
a muÏÛ uplatÀovat, seznámíte se s dobr˘mi zku‰enostmi z âeské republiky i ze zahraniãí a pfieãtete si rozho-
vory s osobnostmi, které rovné pfiíleÏitosti ve své profesi praktikují. Mezi tyto osobnosti patfií napfi. Neil
Cockroft, Senior Vice President, Diversity&Talent Management, Citygroup. Nabídneme vám pût dÛvodÛ, proã
má rovnost odmûÀování pfiidanou hodnotu a v ãlánku „50+ do starého Ïeleza nepatfií" se zamûfiíme na velmi
dÛleÏité téma - diskriminaci na základû vûku. Nebude chybût ani anketa. Pokud si pfiejete ãasopis objednat,
pi‰te na alexandra.jachanova@genderstudies.cz. Archiv elektronick˘ch ãísel naleznete na internetové stránce:
http://zpravodaj.feminismus.cz.  

Náramky rovneprilezitosti.cz - náramky se prodávají v balení po dvou kusech - vÏdy rÛÏov˘ a ‰ediv˘ - za
cenu 40,- Kã v otevírací dobû knihovny a informaãního centra, tedy od úter˘ do pátku od 12 do 18 hodin.
MÛÏete si je také objednat na e-mailu: library@genderstudies.cz.

Balónky PÛl na pÛl - balónky s logem projektu PÛl na pÛl v rÛzn˘ch barvách. Cena po‰tovného a balného
pro náramky i balónky je 40,- Kã. V pfiípadû jak˘chkoli dotazÛ nám volejte na ãíslo 224 913 350. Náramky
mÛÏete rovnûÏ zakoupit v knihovnû Gender Studies, o.p.s. – Gorazdova 20, 120 00 Praha 2 (Út – Pá: 12 –18
hod). Balónky jsou zdarma.
Informaãní a propagaãní materiály jsou vydávány díky finanãní podpofie (100 %) Evropského sociálního
fondu v âR a státního rozpoãtu âR.

Gender Studies, o.p.s.

PÒL NA PÒL
ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI 
ŽEN A MUŽŮ
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MOÎNOSTI SLAëOVÁNÍ OSOBNÍHO A PRACOVNÍHO ÎIVOTA 
ZAMùSTNANCÒ V âR SE STÁLE VELMI MÁLO VYUÎÍVAJÍ
Jak se zamûstnavatelé staví k rodiãÛm mal˘ch dûtí? VyuÏívají netradiãních forem pracovních úvazkÛ, aby 
dosáhli co nejvût‰í efektivity práce a udrÏeli si zamûstnance s know-how? A jak se k rÛzn˘m flexibilním 
pracovním formám práce staví sami zamûstnanci – rodiãe mal˘ch dûtí? Právû na tyto otázky se zamûfiovaly
v˘zkumy, které provedl V˘zkumn˘ ústav práce a sociálních vûcí (VÚPSV) v rámci projektu EU EQUAL „PÛl na
pÛl – rovné pfiíleÏitosti Ïen a muÏÛ", kter˘ koordinuje Gender Studies, o.p.s. Projekt je spolufinancován
Evropsk˘m sociálním fondem EU a státním rozpoãtem EU.

V˘zkumná ‰etfiení zji‰Èovala moÏnosti rodiãÛ sladit péãi o dûti s uplatnûním v zamûstnání a pfiípadné limity ãi
diskriminace, které jsou vÛãi rodiãÛm mal˘ch dûtí uplatÀovány. Zkoumán byl jak pohled matek na danou pro-
blematiku, tak i pfiístup zamûstnavatelÛ. Ohniskem zájmu byl pfiedev‰ím paragraf na o‰etfiování ãlena rodiny
a jeho vyuÏívání a nárok na matefiskou/rodiãovskou dovolenou, tedy obecné moÏnosti rodiãÛ pfii slaìování
osobního a profesního Ïivota. Jedním z hlavních zji‰tûní je, Ïe moÏnosti harmonizace rodiny a zamûstnání
jsou v âR vyuÏívány ménû neÏ v naprosté vût‰inû západních zemí. 

Spektrum vyuÏívan˘ch zpÛsobÛ netradiãního flexibilního pracovního uspofiádání je uÏ‰í a koncentruje se do
tfií forem: zkrácená pracovní doba, zkrácen˘ pracovní úvazek a pohyblivá (posunutá) pracovní doba.
Charakteristické také je, Ïe neexistuje systém v poskytování tûchto flexibilních forem práce. Není to v‰ak 
zpÛsobeno pouze malou nabídkou ze strany zamûstnavatelÛ, ale i nezájmem nebo spí‰e malou informova-
ností ze strany zamûstnancÛ. 

Péãi o dûti v prÛbûhu rodiãovské dovolené i dal‰ích forem celodenní péãe o dûti se v âR stále vûnují pfiede-
v‰ím Ïeny. Otcové na rodiãovské dovolené jsou v˘jimeãn˘m jevem a tvofií zhruba 1 % osob, které pobírají 
rodiãovsk˘ pfiíspûvek. Jako moÏné dÛvody se jeví finanãní situace (obecnû vy‰‰í platy muÏÛ), ale také 
nevstfiícn˘ pfiístup ze strany zamûstnavatelÛ, ktefií automaticky pfiedpokládají, Ïe moÏnosti upravené pracovní
doby budou vyuÏívat pfiedev‰ím Ïeny. 

V˘zkum také ukázal, Ïe zpÛsob rozdûlení rolí a povinností v rodinû je dÛleÏitou skuteãností, která v˘znamnû
formuje moÏnosti rodiãÛ sladit profesní a rodinnou sféru. Dûlba rolí v rodinû je do znaãné míry zaloÏena na
sociálních stereotypech, v men‰í mífie se zde projevují osobní preference aktérÛ a nové netradiãní modely. Ve
vût‰inû domácností stále platí tradiãní rozdûlení genderov˘ch rolí, zaloÏené na principu komplementarity.
Îena se více vûnuje rodinû a dává jí vût‰inou pfiednost pfied prací. MuÏ naopak více neÏ Ïena vûnuje svou po-
zornost práci, pfiípadnû i na úkor rodiny. To v‰ak platí pfiedev‰ím v rané fázi rodiãovství, kdy se Ïeny ve vy‰‰í
mífie vûnují péãi o dûti a domácnost, neÏ je tomu v pozdûj‰ích fázích, kdy jsou dûti star‰í nebo jiÏ nejsou na
rodiãích závislé.

Mnoho mlad˘ch rodin pfii snaze co nejlépe skloubit rodinné a pracovní povinnosti vyuÏívá pomoci ze strany
rodiãÛ nebo institucionálních sluÏeb (hlavnû matefisk˘ch ‰kol). Témûfi tfiem ãtvrtinám rodin pomáhají s péãí 
o dûti jejich rodiãe, zejména formou hlídání dûtí. To je moÏné pfii splnûní základních pfiedpokladÛ, jejichÏ 
absence je nejãastûj‰í pfiíãinou toho, Ïe prarodiãe s péãí o vnouãe nepomáhají.
Podle v˘zkumného t˘mu existuje na stranû zamûstnavatelÛ zatím úplná absence tzv. „family friendly" 
pfiístupu. Ten je zaloÏen na vût‰ím vzájemném respektu k zájmÛm zamûstnavatelÛ a zamûstnancÛ, v zájmu
pozitivního pÛsobení pro obû strany. Rezervy se t˘kají nejen zavádûní netradiãních pracovních reÏimÛ, ale
také vût‰í variety zamûstnaneck˘ch v˘hod. Naprosto chybí iniciativa ve spolupráci se zamûstnanci na 
rodiãovské dovolené. Do ‰kály aktérÛ, ktefií mohou pfiispût ke zlep‰ení podmínek návratu na trh práce po 
rodiãovské dovolené, je tfieba zahrnout i samotné rodiãe - zamûstnance, nacházející se v tomto postavení. JiÏ
bûhem rodiãovské dovolené by se mûli zajímat o udrÏení kvalifikace a kontakt se zamûstnavatelem.
Na základû textu Vûry Kuchafiové a kolektivu z VÚPSV z pfiipravované publikace shrnující v˘zkumy realizo-
vané v projektu EU EQUAL „PÛl na pÛl – rovné pfiíleÏitosti Ïen a muÏÛ" zpracovala Linda Sokaãová.
Pfiedpokládan˘m termínem vydání publikace je srpen aÏ záfií 2006. 

Zdroj: elektronick˘ zpravodaj Rovné pfiíleÏitosti do firem – http://zpravodaj.feminismus.cz. 
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MEZINÁRODNÍ DEN ROVNOSTI ÎEN A MUÎÒ - 19. âERVNA
Na poãátku úvah o zaloÏení Mezinárodního dne rovnosti Ïen a muÏÛ byla potfieba informovat ‰irokou vefiej-
nost o palãivosti problému existence nerovnosti mezi Ïenami a muÏi ve spoleãnosti.
Vûfiíme, Ïe prostfiednictvím této masovûj‰í nadnárodní akce se mnohem více lidí z ohroÏen˘ch skupin na trhu
práce – tedy více Ïen 24 - 35 let, Ïen 50+, muÏÛ – otcÛ a muÏÛ na rodiãovské dovolené dozvûdûlo o existenci
právní poradny - nové sluÏby informaãního centra pro rovné pfiíleÏitosti Ïen a muÏÛ na trhu práce, dále 
o existenci infocenter a webov˘ch stránek obsahujících maximum informací k dané problematice.
Je pro nás dÛleÏité, aby se do povûdomí ‰ir‰í vefiejnosti dostala skuteãnost, Ïe Gender Studies, o.p.s. 
se aktivnû staví za politiku rovn˘ch pfiíleÏitostí a nabízí pfiímou pomoc ohroÏen˘m skupinám.
Pfiepokládáme, Ïe se i vût‰í mnoÏství diskriminací postiÏen˘ch lidí obrátí na právniãky Gender Studies, které
jim mohou svou radou pomoci vyvést je z tíÏivé Ïivotní situace.

PRŮBĚH MEZINÁRODNÍHO DNE V PRAZE A REGIONECH
Byl to dlouh˘ den – zaãal pro nás uÏ v pÛl ‰esté ráno, kdy se na Václavském námûstí, pár metrÛ od sochy 
sv. Václava, zaãal stavût informaãní stánek, kter˘ pak mûl b˘t místem setkání zamûstnankyÀ Gender Studies 
a právniãek zab˘vajících se pracovnûprávními vztahy s lidmi pot˘kajícími se s problematikou diskriminace 
a nerovnosti na trhu práce.
Hodinu na to zapoãala stavba druhého a tfietího infostánku – na Karlovû námûstí a v prostorách Îlut˘ch lázní
v Podolí.
Úãelem stánkÛ bylo vyvolat diskusi, reakci na téma rovn˘ch pfiíleÏitostí pro Ïeny a muÏe. Obsluha stánkÛ
vstupovala s kolemjdoucími do dialogu a sbírala tím materiál potfiebn˘ pro dal‰í prÛbûh projektu. 
Bûhem dne jsme v ulicích Prahy osobnû zkontaktovali a struãnû seznámili s projektem „PÛl na pÛl" pfies tisí-
covku Ïen a muÏÛ z cílov˘ch skupin projektu, rozdali jsme jim informaãní letáky s kontaktem na telefonickou
poradnu a nafukovací balónky s kontaktem na on-line poradnu.
V 19.30 hodin se oslavy Mezinárodního dne rovnosti Ïen a muÏÛ pfiesunuly z praÏsk˘ch ulic do objektu GO
Îlut˘ch lázní, kde probûhl jedineãn˘ koncert Ïenské vokální skupiny Yellow Sisters. Celá akce pak byla zakon-
ãena prvním vefiejn˘m promítnutím unikátní genderové opravny pohádek.
Dal‰í informaãní stánky byly umístûny v Brnû, Trutnovû a Liberci a informaãní sluÏby tam zaji‰Èovali na‰i
partnefii z Mostu k Ïivotu (Trutnov), Krajské vûdecké knihovny v Liberci, Knihovny Jifiího Mahena v Brnû 
a Nesehnutí Brno. Poslednû jmenovaná organizace navíc pfiipravila pouliãní divadlo, které upozorÀovalo na
genderové stereotypy Ïen a muÏÛ ve spoleãnosti.

Mediální aktivity
15. ãervna odvysílala âeská televize v pofiadu Sama doma upoutávku na Mezinárodní den rovnosti Ïen 
a muÏÛ vãetnû loga celého projektu. 19. ãervna pak byla fieditelka Gender Studies hostem Dobrého jitra 
v âeské televizi a bûhem dne pak poskytla nûkolik rozhlasov˘ch a televizních rozhovorÛ.
V 11 hodin zaãala v prostorách Îlut˘ch lázní tisková konference s rakousk˘m hostem Mag. Dr. Christianem
Kusmitschem z konzultaãní agentury unlimited.ideas, která je partnerskou organizací v rakouském projektu
„Rodiãovská dovolená a kariéra" a zab˘vá se problematikou otcÛ na rodiãovské dovolené. Zúãastnilo se jí více
neÏ 2O novináfiÛ a reportérÛ. 

Info kampaÀ
V období od 1. do 30. ãervna jsme vefiejnost informovali téÏ pomocí letákÛ formátu A3 umístûn˘ch v tramva-
jích v Praze, Brnû a Liberci, letákÛ formátu A2 vyvû‰en˘ch na úfiadech práce, v matefisk˘ch centrech, v ne-
mocnicích a vybran˘ch ‰kolkách a vysíláním tematizovaného pofiadu na rozhlasové stanici Praha
RadioÏurnál. (V období od 5.6. 2006 do 23.6. 2006 byly nainstalovány infoletáky do v‰ech autobusÛ MHD
Trutnov; v období od 4.6. 2006 do 30.6. 2006 byly nainstalovány infoletáky do v‰ech tramvají MHD Liberec; 
v období od 1.6. 2006 do 21.6. 2006 bylo nainstalováno 100 kusÛ letákÛ do MHD Brno (tramvaje, trolejbusy,
autobusy); V období od 16.6. 2006 do 30.6. 2006 bylo nainstalováno 150 kusÛ infoletákÛ do tramvají MHD
Praha.)
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Mezinárodní den rovnosti Ïen a muÏÛ v zahraniãí
Slogan „Rovnost Ïen a muÏÛ otevírá svût v‰em” spojuje aktivity pûti partnerÛ, ktefií 19. ãerven slaví jako
Mezinárodní den rovnosti Ïen a muÏÛ a Gender Studies, o.p.s. jsou jedním z nich.

PRŮBĚH OSLAV V ZAHRANIČÍ:

Dánsko: RovnováÏn˘ bod
Mezinárodní den Ïen a muÏÛ se slavil ve mûstû Aalborg. Padesát studentÛ z Aalborgské univerzity rozdávalo
na rÛzn˘ch místech ve mûstû informaãní materiály o dni a o rovn˘ch pfiíleÏitostech, se zamûfiením na sladûní
osobního a pracovního Ïivota a na rodiãovství. Studenti na sobû mûli triãka s nápisem: „Kdy jste naposledy
mluvili se sv˘mi dûtmi?”

·panûlsko: Plán rovnosti
Ve ‰panûlské La Corunû se mezinárodní den rovnosti slavil cel˘ víkend. V pátek 16.6. probûhla tisková 
konference. V nedûli 18.6. vy‰la v rámci regionálního deníku pfiíloha o rovnosti pfiíleÏitostí. Na jedné z budov 
v centru mûsta bylo permanentnû pfiidûláno promítací plátno. Od 16.6. do 19.6. byly na tomto plátnû 
promítány krátké spoty ãi obrázky propagující rovnost pfiíleÏitostí Ïen a muÏÛ. V pondûlí ráno v rádiu probûhl
tfiíhodinov˘ pofiad vûnovan˘ tématu a odpoledne ãetli v mûstské zahradû herci povídky dûtem o sdílení 
odpovûdnosti mezi muÏem a Ïenou.

Rakousko: Rodiãovská dovolená a kariéra
Projekt „Rodiãovská dovolená a kariéra" zorganizoval diskuzi ve vídeÀské kavárnû na téma Îenská kariéra.
Pfied touto diskuzí probûhla tisková konference. V tento den se také rozbûhla kampaÀ upozorÀující na platové
rozdíly mezi Ïenami a muÏi. 

Polsko: @lterEgo
Mezinárodní den rovnosti Ïen a muÏÛ v polském
Lublinu chce upozornit obãany mûsta na diskriminaci
na trhu práce. V tomto dni probûhla informaãní 
kampaÀ na téma diskriminace. Po mûstû byly rozvû-
‰eny plakáty s pfiíbûhy diskriminace. Jedním z partnerÛ
tohoto projektu je Lublinská televize, ve které tento den
bûÏel dokumentární snímek o diskriminaci. Bûhem dne
rovnûÏ dobrovolníci na hlavních autobusov˘ch zastáv-
kách rozdávali informaãní letáky. V Lublinu probûhla
také tisková konference.

Katefiina Du‰ková 
– PR manaÏerka Gender Studies, o.p.s. 

a projektu „PÛl na pÛl – rovné pfiíleÏitosti Ïen a muÏÛ"
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ÎENA MEZI PARAGRAFY, 
ROZUMEM A CITEM…

DISKRIMINACE V PRŮBĚHU 
PRACOVNÍHO POMĚRU

Otázka: Jsem uãitelkou na základní ‰kole v men‰ím
mûstû, mám dvû malé dûti a fieditelka ‰koly mi jiÏ
nûkolikrát naznaãila, Ïe nejsem z tohoto dÛvodu pro
‰kolu pfiíli‰ perspektivní a proto mi vÏdy prodluÏuje
pracovní smlouvu jen na dal‰í rok. Od roku 2004,
kdy jsem do této ‰koly nastoupila, jsem vÏdy mûla
pracovní smlouvu jen na jeden ‰kolní rok, tj. od 1.9.
do 30.6. V podobné situaci jsou i dal‰í mé kolegynû,
muÏ‰tí kolegové tento problém nemají (vím to jistû)
a dostávají vÏdy smlouvu na dobu neurãitou. Má
souãasná smlouva konãí 30.6.2006 a paní fieditelka
mi jiÏ dala najevo, Ïe ani pfií‰tí rok tomu nebude
jinak. Domnívám se, Ïe takové jednání není v po-
fiádku, ale potfiebovala bych to vûdût pfiesnû. 

V¯BùR Z NEJâASTùJ·ÍCH DOTAZÒ

Odpovûì: ¤editelka Va‰í ‰koly sv˘m jednáním sku-
teãnû poru‰uje zákon - pracovní pomûr na dobu ur-
ãitou lze uzavfiít, pfiípadnû prodluÏovat, maximálnû
po dobu dvou let. MoÏn˘mi v˘jimkami je pouze uza-
vírání smlouvy na dobu urãitou u pracovníkÛ, ktefií
napfi. pobírají starobní dÛchod nebo v pfiípadû, Ïe se
jedná o zástup za jiného pracovníka (napfi. zástup za
osobu na rodiãovské dovolené), ãi v pfiípadû, Ïe
jsou pro to váÏné dÛvody na stranû zamûstnavatele.
Pfiedpokládám, Ïe nic z toho není Vá‰ pfiípad. Pak
staãí je‰tû po dobu trvání pracovního pomûru píse-
mnû zamûstnavateli oznámit, Ïe trváte na tom, aby
Vás i nadále zamûstnával, a tím se Vá‰ pracovní
pomûr automaticky stane pomûrem na dobu neurãi-
tou. Zamûstnavatel sice mÛÏe do dvou mûsícÛ 
u soudu uplatnit nárok na urãení, Ïe tomu tak není,
ale nemá-li pro své tvrzení skuteãnû váÏné a zjistitelné

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:

Anna 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 fa-
kultu 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.
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dÛvody, pak soud jeho návrh zamítne. JelikoÏ za-
mûstnavatel vÛãi zamûstnancÛm jiného pohlaví zau-
jímá zcela odli‰né stanovisko, je zfiejmé, Ïe zároveÀ
i poru‰uje ustanovení o zákazu diskriminace z dÛ-
vodu pohlaví, coÏ Vám umoÏÀuje obrátit se na soud
s poÏadavkem na poskytnutí morální, ale téÏ i fi-
nanãní satisfakce.

§30 zákona ã. 65/1965 
Sb. zákoník práce
§1 odst. 2 zákona ã. 65/1965 
Sb. zákoník práce 

SEXUÁLNÍ OBTĚŽOVÁNÍ

Otázka: Minul˘ mûsíc jsem nastoupila do nové
práce a moc se mi tam líbí. Problém je mÛj nadfií-
zen˘. Hned po mém nástupu mi zaãal volat a psát
osobní textové zprávy a otevfienû se ptát, jestli mám
zájem o sexuální styk s ním. Nikdy mi sice otevfienû
nevyhroÏoval tím, Ïe pfiijdu o místo, kdyÏ ho budu
odmítat, ale ãasto to naznaãoval. Nikdy mû neobtû-
Ïoval v pfiítomnosti jin˘ch kolegÛ, ale jeho zprávy
mám uloÏené. Místo nechci ztratit, ale chování
mého nadfiízeného je pro mû neúnosné. Dûkuji za
radu jak postupovat. 

Odpovûì: Pfiedev‰ím doporuãuji dÛraznû se ohradit
proti takovému chování a dát nadfiízenému jasnû
najevo, Ïe nûco takového nebudete tolerovat. V pfií-
padû, Ïe to nebude mít k˘Ïen˘ vliv, informujte o celé
situaci Va‰eho spoleãného nadfiízeného. Urãitû bude
dobré zmínit se pfii této pfiíleÏitosti i o existenci pí-
semn˘ch dÛkazÛ (textov˘ch zpráv). PoÏádejte zá-
stupce zamûstnavatele o zaji‰tûní nápravy, tj. o to,
aby sexuální obtûÏování ze strany nadfiízeného
ustalo, a aby se Vám za své chování omluvil.
Nezmûní-li situaci ani tento postup, doporuãuji Vám
obrátit se se sv˘m nárokem na soud. Ten mÛÏe
urãit, Ïe zamûstnavatel je povinen - napfi. v pfiípadû
zvlá‰tû tûÏké újmy ve formû znaãného sníÏení dÛ-
stojnosti zamûstnance - Vám poskytnout nejen mo-
rální, ale i finanãní satisfakci. V pfiípadû, Ïe Vám 
v souvislosti s takov˘mto chováním Va‰eho nadfií-
zeného vznikla i jiná ‰koda, máte právo soudnû se
domáhat i její náhrady.

§1 odst. 9 zákona ã. 65/1965 
Sb. zákoník práce
§4 zákona 65/1965 
Sb. zákoník práce 

INFORMAâNÍ 
A PRÁVNùPORADENSKÁ
CENTRA PROJEKTU 
PÒL NA PÒL

Gender Studies, o.p.s., 
Gorazdova 20, 120 00 Praha 2
Otevfieno: Út - Pá: 12 - 18 hodin
Kontakty: +420 224 913 350

+420 774 913 350
pulnapul@genderstudies.cz; 
http://www.genderstudies.cz

Bezplatná právní poradna „PÛl na pÛl”:
Právní poradna odpovídá JEN na problémy t˘kající
se diskriminace na pracovním trhu.

MÛÏete vyuÏít:
on-line právní poradnu na 
http://www.rovneprilezitosti.cz
telefonickou právní poradnu 
v úter˘ 9.00 - 11.00 hod 
a v pátek 16.30 - 18.30 hod 
na ãíslech 224 913 350, 774 913 350. 
RovnûÏ mÛÏete své dotazy posílat na 
pravo@genderstudies.cz.

Knihovna Gender Studies, o.p.s. a Informaãní cent-
rum pro rovné pfiíleÏitosti Ïen a muÏÛ na trhu práce:
Knihovna GS, o.p.s. je nejvût‰í vefiejnou knihovnou
svého druhu a rozsahu ve stfiední a v˘chodní
Evropû. Knihovna GS byla zaloÏena v roce 1991 
socioloÏkou Jifiinou ·iklovou a zamûfiuje se na tyto
tematické oblasti: Ïenská a muÏská studia, feminis-
tickou teorii, historii Ïenského hnutí, genderové
aspekty v sociologii, kultufie, náboÏenství, filozofii,
psychologii a vzdûlávání, postavení Ïen a muÏÛ ve
spoleãnosti, rodinû a v zamûstnání se zamûfiením na
rovné pfiíleÏitosti na trhu práce v âeské 
republice. Souãástí fondu je beletrie a poezie 
Ïensk˘ch autorek a sbírka vzácn˘ch dokumentÛ 
pozÛstalosti Eli‰ky Krásnohorské. Knihovna Gender
Studies, o.p.s. dostala v roce 1997 od profesora
Jifiího Bouzka sbírku vzácn˘ch dokumentÛ. 
Jedná se o ãást pozÛstalosti Eli‰ky Krásnohorské,
kterou aÏ do své smrti opatrovala blízká pfiíbuzná
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prof. Bouzka, paní profesorka Vlasta Rostoãilová.
Profesorka Vlasta Rostoãilová vyuãovala matema-
tiku na dívãím gymnáziu Minerva a byla tajemnicí
spolku Krásnohorská. Kromû toho byla poslední v˘-
konnou pfiedsedkyní Îenského v˘robního spolku
ãeského. Sbírala a opatrovala památky na tyto dva
v˘znamné spolky a na jejich obûtavou spolupracov-
nici a zakladatelku, spisovatelku Eli‰ku
Krásnohorskou. 

Knihovna a Informaãní centrum 
GS dále nabízí:
- databázi studentsk˘ch prací – pfiístupná 

z http://www.feminismus.cz/diplomky.shtml 
- on-line feministické knihkupectví - je souãástí 

informaãního serveru http://www.feminismus.cz,
http://knihkupectvi.feminismus.cz/;

- EBSCO – plnotextová databáze z oblasti 
humanitních a spoleãensk˘ch vûd.

Dal‰í informaãní centra:
Knihovna Jifiího Mahena v Brnû:
KobliÏná 44, Brno
Kontakt: +420 542 532 142

+420 603 367 495
e-mail: equal@kjm.cz, http://www.kjm.cz

Krajská vûdecká knihovna v Liberci: 
Rumjancevova 1362/1; 46053 Liberec
Kontakt: +420 482 412 136
e-mail: holcakova@kvkli.cz, http://www.kvkli.cz 

Most k Ïivotu, o.p.s.:
Kontakt: tel:      +420 499 841 998

fax:     +420 499 841 998
mobil: +420 777 303 115

e-mail: most.k.zivotu@volny.cz, 
http://www.mostkzivotu.cz

Nesehnutí – Brno:
tfiída Kapitána Jaro‰e 31
Kontakt: +420 543 245 342
e-mail: zenskaprava@nesehnuti.cz
http://zenskaprava.ecn.cz
www.nesehnuti.cz

MATE¤SKÁ A RODIâOVSKÁ
DOVOLENÁ – II. âÁST 

V minulém ãísle byla uvedena první ãást tohoto
ãlánku, která rozebírala pojmy matefiská a rodiãov-
ská dovolená. V tomto ãísle budeme pokraãovat 
v dal‰ích informacích zpracovan˘ch Mgr. Annou
Králíkovou LuÏaiã
gender.pravo@ecn.cz
www.rovneprilezitosti.cz.

NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ 
A DÁVKY (ZEJMÉNA 
V SOUVISLOSTI S MATEŘSTVÍM 
A RODIČOVSTVÍM)

Souãasná právní úprava zná nûkolik druhÛ dávek
nemocenského poji‰tûní. Zamûfiíme se na ty, které
jsou spojené s ãerpáním matefiské nebo rodiãovské
dovolené nebo s rolí rodiãe obecnû.
Pro to, aby dávka nemocenského poji‰tûní byla po-
skytnuta, je tfieba pfiedev‰ím splnit následující pod-
mínky, které se li‰í v závislosti na tom, zda se jedná
o zamûstnankyni ãi o osobu samostatnû v˘dûleãnû
ãinnou (pro zjednodu‰ení dále jiÏ jen OSVâ). Z po-
vahy tûchto dávek vypl˘vá, Ïe OSVâ mají nárok jen
na penûÏitou pomoc v matefiství. 
•  vyrovnávací pfiíspûvek v tûhotenství a matefiství 
•  penûÏitá pomoc v matefiství
•  podpora pfii o‰etfiování ãlena rodiny

Vyrovnávací pfiíspûvek v tûhotenství a matefiství
První takovou dávkou je vyrovnávací pfiíspûvek 
v tûhotenství a matefiství. Zjednodu‰enû je moÏné
fiíct, Ïe takov˘ pfiíspûvek je poskytován zamûstnan-
kyním, které byly v souvislosti s tûhotenstvím 
a matefistvím pfievedeny na jinou, finanãnû 
nev˘hodnûj‰í práci. 
Podmínkami pro poskytnutí tohoto pfiíspûvku jsou:
•  úãast Ïeny na nemocenském poji‰tûní 
•  pfievedení tûhotné zamûstnankynû nebo matky 

do konce 9. mûsíce po porodu na jinou práci ze
stanoven˘ch dÛvodÛ 

•  pokles jejího v˘dûlku z dÛvodu pfievedení bez 
jejího zavinûní

Vyrovnávací pfiíspûvek pfiedstavuje rozdíl mezi 
pÛvodní mzdou a mzdou po pfiefiazení na jinou
práci. Vyrovnávací pfiíspûvek v tûhotenství 



a matefiství se poskytuje nejdéle do nástupu Ïeny 
na matefiskou dovolenou a po ukonãení matefiské
dovolené nejdéle do konce devátého mûsíce po 
porodu.

PenûÏitá pomoc v matefiství
Asi nejznámûj‰í ze v‰ech dávek nemocenského po-
ji‰tûní je penûÏitá pomoc v matefiství. Tato dávka je
poskytována za následujících podmínek:

Zamûstnankynû
•  úãast Ïeny na nemocenském poji‰tûní nebo trvání

ochranné lhÛty 
•  získání alespoÀ 270 kalendáfiních dnÛ úãasti na

nemocenském poji‰tûní v posledních dvou letech
pfied porodem (úãast na nemocenském poji‰tûní
v posledních dvou letech alespoÀ po dobu 270
kalendáfiních dnÛ)

•  porod 
•  nevykonávání práce v tom zamûstnání, z nûhoÏ

byla penûÏitá pomoc v matefiství pfiiznána OSVâ
(mimo podmínek stanoven˘ch pro zamûstnan-
kynû)

•  zaplacení pojistného na nemocenské poji‰tûní 
•  osobnû nevykonávat samostatnou v˘dûleãnou

ãinnost 
•  získat téÏ alespoÀ 180 dnÛ úãasti na nemocen-

ském poji‰tûni osob samostatnû v˘dûleãnû 
ãinn˘ch v období jednoho roku pfied porodem
(úãast na nemocenském poji‰tûní osob samo-
statnû v˘dûleãnû ãinn˘ch v období jednoho roku
pfied porodem po dobu alespoÀ 180 dnÛ

PenûÏitá pomoc v matefiství se poskytuje maxi-
málnû 28 t˘dnÛ, popfi. 37 t˘dnÛ v pfiípadû Ïen, které
porodily více dûtí souãasnû a starají se alespoÀ 
o dvû z nich, anebo se jedná o Ïeny svobodné,
ovdovûlé, rozvedené nebo z jin˘ch závaÏn˘ch 
dÛvodÛ osamûlé, které neÏijí s druhem.
PenûÏitá pomoc v matefiství (penûÏitá pomoc) se
poskytuje maximálnû po dobu 22 t˘dnÛ, popfi. 31
t˘dnÛ, nejdéle v‰ak do osmi mûsícÛ vûku dítûte, pfii
pfievzetí dítûte do trvalé péãe na základû rozhodnutí
pfiíslu‰ného orgánu nebo jehoÏ matka zemfiela a pfii
pfievzetí dítûte do péãe manÏelem Ïeny, která nesmí
nebo nemÛÏe ze zdravotních dÛvodÛ o dítû peãovat
a sama nepobírá penûÏitou pomoc v matefiství.
Rozhodné období pro v˘poãet v˘‰e penûÏité pomoci

v matefiství je u zamûstnankyÀ souhrn pfiíjmÛ z v˘-
dûleãn˘ch ãinností za 12 mûsícÛ pfiedcházejících
mûsíci, kdy nastoupila na matefiskou dovolenou. 
U OSVâ je rozhodn˘m obdobím kalendáfiní rok
pfiedcházející kalendáfinímu roku, ve kterém Ïena
nastoupila na matefiskou dovolenou. Pro v˘‰i po-
skytovan˘ch dávek je bohuÏel stanovená redukãní
hranice, kdy ani pfii dosahování vysokého pfiíjmu
není moÏné obdrÏet penûÏitou pomoc v matefiství
vy‰‰í neÏ zhruba 13.000,- Kã za kalendáfiní mûsíc. 
Za splnûní zákonem stanoven˘ch podmínek mají na
poskytnutí penûÏité pomoci v matefiství nárok 
i Ïaãky a studentky. 

Podpora pfii o‰etfiování ãlena rodiny
U této dávky vzniká nárok ãlenu rodiny, kter˘ Ïije 
s matkou ve spoleãné domácnosti (nejãastûji otec
dítûte), kter˘ po dobu jejího pobytu v porodnici 
a prvních dnech po pfiíchodu domÛ bude peãovat 
o star‰í dûti, je-li tento ãlen rodiny nemocensky 
poji‰tûn. Nárok na tuto dávku vzniká pouze, jsou-li
dûti, o které se bude ãlen rodiny starat, mlad‰í 
10 let. Na tuto dávku má nárok i manÏel, druh, ãlen
rodiny Ïijící s Ïenou ve spoleãné domácnosti, kter˘
Ïenû bude pomáhat v prvních dnech po porodu.

Pfiesnûj‰ími podmínkami poskytnutí této dávky
jsou:
•  úãast na nemocenském poji‰tûní nebo trvání

ochranné lhÛty v dobû vzniku potfieby o‰etfiování
ãlena rodiny. Tato podmínka je splnûna téÏ v pfií-
padû, kdy ke vzniku této potfieby do‰lo v dobû 
po skonãení nemocenského poji‰tûní, ale je‰tû 
v dobû, kdy má b˘val˘ poji‰tûnec zachovány 
nároky ze zaniklého nemocenského poji‰tûní,
nebo v dobû pobírání nemocenského nebo 
podpory pfii o‰etfiování ãlena rodiny,

•  zamûstnanec nepracuje z dÛvodu o‰etfiování
ãlena rodiny nebo péãe o dítû ve vûku do 10 let ze
stanoven˘ch dÛvodÛ 

•  Ïití v domácnosti s o‰etfiovan˘m, tato podmínka
se nevztahuje na o‰etfiování dítûte mlad‰ího 10 let
rodiãem 

•  nevykonávání práce v tom zamûstnání, z nûhoÏ
byla podpora pfii o‰etfiování ãlena rodiny pfiiznána 

Podpora pfii o‰etfiování ãlena rodiny se poskytuje
nejv˘‰e po dobu prvních 9 kalendáfiních dnÛ, popfi.
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nejv˘‰e 16 kalendáfiních dnÛ zamûstnanci, kter˘ má
v péãi dítû do skonãení povinné ‰kolní docházky a je
jinak osamûl˘.
Pro úplnost je tfieba vyjmenovat dal‰í formy penû-
Ïité pomoci, poskytované formou dávek státní soci-
ální podpory. Jsou to pfiídavek na dítû (poskytován
ve v˘‰i od 245,- Kã do 810,- Kã, v závislosti na vûku
a pfiíjmech rodiãe), rodiãovsk˘ pfiíspûvek (bez
ohledu na pfiíjem rodiãÛ je poskytován maximálnû
do 4 let vûku dítûte (maximálnû do 7 let, jedná-li se
o dítû dlouhodobû zdravotnû postiÏené), a to ve v˘‰i
3.696,- Kã, resp. 3.897,- Kã, je-li rodiã nezaopatfie-
n˘m dítûtem) u rodiãovského pfiíspûvku je tfieba po-
dotknout, Ïe náleÏí jen jednou, a to i pfii více dûtech,
porodné (od dubna 2006 novû ve v˘‰i 17.500,- Kã
pro jedno dítû se znaãn˘m nárÛstem v pfiípadû naro-
zení více dûtí), sociální pfiíplatek, pfiíspûvek na byd-
lení, pfiíspûvek na v˘Ïivu dítûte atd. 

MOŽNOSTI VÝDĚLEČNÉ 
ČINNOSTI NA RODIČOVSKÉ 
DOVOLENÉ
Není Ïádn˘m tajemstvím, Ïe rodiãovsk˘ pfiíspûvek je
vskutku ãástkou spí‰e symbolickou, ale i pfiesto, Ïe
právní úprava to rodiãÛm ãerpajícím rodiãovskou
dovolenou umoÏÀuje, fiada jich neví, Ïe moÏnost 
jejich pfiiv˘dûlku není niãím omezená. Tedy pokud
nepoãítáme podmínku osobní péãe o dítû, a ta je
splnûna za níÏe uvedené situace.

MOŽNOSTI UMISŤOVÁNÍ DĚTÍ DO
PŘEDŠKOLNÍCH ZAŘÍZENÍ PŘI
RODIČOVSKÉ DOVOLENÉ
Podmínka osobní péãe o dítû je splnûna a rodiãi je
otevfiena cesta k neomezenému pfiiv˘dûlku, jestliÏe
peãuje o dítû, které nedosáhlo 3 let vûku, které nav-
‰tûvuje jesle nebo jiné obdobné zafiízení pro dûti nej-
v˘‰e 5 kalendáfiních dnÛ v kalendáfiním mûsíci
anebo u dítûte, které dovr‰ilo 3 let vûku a pravidelnû
nav‰tûvuje matefiskou ‰kolu nebo jiné obdobné zafií-
zení pro dûti pfied‰kolního vûku v rozsahu nepfievy-
‰ujícím 4 hodiny dennû. V praxi pak bude pomûrnû

problematické zajistit, aby matka pfii napfi. poloviã-
ním pracovním úvazku mûla skuteãnou moÏnost
dítû do pfied‰kolního zafiízení odvést a vyzvednout 
v zákonem vymûfiené dobû.

ZMĚNY V LEGISLATIVĚ
Rodiãovsk˘ pfiíspûvek – stejnû jako institut rodiãov-
ské dovolené - v souãasné dobû vyuÏívají pfiede-
v‰ím Ïeny. MuÏi se rodiãovské dovolené úãastní 
pomûrem nepfiesahujícím 1 procento. Pfiedvolební
vlna slibÛ kromû jiného pfiinesla i pfiíslib plo‰ného
zv˘‰ení rodiãovského pfiíspûvku na dvojnásobek
pfiíspûvku dosavadního. Není dÛvodu se domnívat,
Ïe zv˘‰ení rodiãovského pfiíspûvku pfiinutí vy‰‰í
procento otcÛ vyuÏívat institutu rodiãovské dovo-
lené. Proto je tfieba mluvit o dÛsledcích, které tento
politick˘ tah bude mít na Ïivotní strategie Ïen. Pfii
pouhém zv˘‰ení sociální dávky bez dal‰ích instru-
mentÛ hrozí, Ïe povede ke zv˘‰ení nezamûstnanosti
Ïen a ke zv˘‰ení obavy zamûstnavatelÛ z angaÏo-
vání Ïen – potenciálních matek – do sv˘ch pracov-
ních pozic. Jinou stranou mince jsou názory 
a skuteãná pfiání ãesk˘ch rodiãÛ. Na rozdíl od 
západní Evropy, kde pro vût‰inu rodin je otázkou
ãíslo jedna sluãitelnost rodiny a zamûstnání (tedy
ãasto zfiizování rÛzn˘ch typÛ sluÏeb), ãeské rodiny
dle nedávného celoevropského prÛzkumu oãekávají
od rodinné politiky spí‰e finanãní podporu, a to 
zejména v dobû péãe o malé dûti.
Ze zmûn v dané oblasti, které skuteãnû jsou jiÏ
schváleny, je tfieba zejména opût zmínit podstatné
zv˘‰ení porodného na více neÏ dvojnásobek pfii 
narození jednoho dítûte a skuteãnû v˘znamnû vy‰‰í
ãástky v pfiípadû, Ïe je narozeno více dûti 
(aÏ 131.250,- Kã pfii narození paterãat).
Od 1. ledna 2007 na základû zákona o Ïivotním 
a existenãním minimu budou existovat tfii nové 
sociální dávky – pfiíspûvek na Ïivobytí, mimofiádná
okamÏitá pomoc a doplatek na bydlení, které 
nahradí dávky dosavadní, kter˘ch je celkovû 27.
Nová zákonná úprava nemá poslouÏit jen k udrÏení
Ïivotního minima, ale zamûfiuje se hlavnû na opûto-
vnou sociální integraci a zv˘‰ení Ïivotních ‰ancí
osob, které se ocitly v nepfiíznivé Ïivotní situaci.
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ZKU·ENOSTI, O KTER¯CH 
SE NEMLUVÍ 

CO V·ECHNO MÁ RODIâ VYDRÎET, KDE JE MÍRA ÚNOSNOSTI? 
Bylo mi 38 let. Myslela jsem si o sobû mnoho dobrého a mé okolí mi s úsmûvem pfiikyvovalo. Právû skonãilo
‰Èastnûj‰í období mé rodiny. Rozvedla jsem se. 
Nebyla jsem vzniklou situací pfiekvapená. Krize na‰eho manÏelského vztahu byla dlouhá. Dlouhá, ale pro
okolí (vãetnû dûtí) nenápadná. Nelétaly talífie, neburácely hádky. V‰e se dûlo „pod povrchem". A málem do
sebezniãení.
Mnû se rozvodem ulevilo. Dûtem se rozpadla rodina. Desetilet˘ syn a sedmiletá dcera zÛstaly se mnou. Jejich
otec se jiÏ rok pfied rozvodem odstûhoval. Mûli jsme kde bydlet, peníze nám nechybûly, byli jsme zdrávi, mûli
jsme dobré pfiátele…
Ubûhly asi dva roky. Syn oslavil 12 narozeniny, pfii‰lo dospívání. Z jeho chování bylo naprosto zfiejmé, Ïe je
po tatínkovi. Vûdûla jsem, Ïe mezi námi dojde ke konfliktu. MÛj syn fie‰í problémy tím zpÛsobem, Ïe si vy-
myslí svoje pravidla. Já a kdokoliv dal‰í (napfi. uãitelé) jsme pak automaticky pfiíãina jeho utrpení, neboÈ ho
nutíme uãit se, nosit nákup, nepouÏívat vulgarismy v rozhovoru s dospûl˘m… Nikdy mne nenapadlo, Ïe
právû mé dítû bude ta „svá" pravidla hájit s takovou urputností.  
Byl konec fiíjna, pouhé dva mûsíce po pfiestupu na novou ‰kolu (sedmá tfiída) a uãitelé mûli jasno. MÛj syn je
nezafiaditeln˘ do normálního vyuãovacího procesu – provokuje, nereaguje na autoritu. NepÛsobí na nûj ro-
zumné, vlídné slovo. Agresivita se objevila na obou stranách boji‰tû. Já jsem si dovolila syna uhodit. Vrátil
mi to. A kaÏd˘ nov˘ den byl stejn˘. Stejnû intenzivnû ãern˘. Ve ‰kole pochybovali o Matûjovû normálnosti,
byla navrÏena trojka z chování, prospûch ‰el rapidnû dolÛ.
V této chvíli musím poznamenat, Ïe na pár fiádkÛ zkracuji historii pro mne velmi obtíÏného období dvou let.
Svoje pocity z poãátku tohoto období bych ráda co nejpfiesnûji vyjádfiila. Bylo to rozãarování nad tím, Ïe ani
to, Ïe dítû pfiivedete na svût z lásky, Ïe se o nûj staráte, jak nejvíce mÛÏete, neznamená automaticky jistotu –
„vyroste z nûj spofiádan˘ ãlovûk".
„Ten chlapec potfiebuje muÏsk˘ vzor, nûjakého chlapa, ke kterému by vzhlíÏel. Kter˘ by ho trochu srovnal." Na
toto zji‰tûní pfii‰li odborníci, já, uãitelky, kurátor sociálního odboru z oddûlení péãe o mládeÏ, pfiátelé, rodina… 
Nejdfiíve jsem poÏádala o spolupráci otce svého dítûte. Nedohodli jsme se. Nemûla jsem v záloze „náhrad-
ního" tatínka. Moje bliÏ‰í rodina Ïila pfiíli‰ daleko a navíc dûdeãkové se sv˘mi názory by zfiejmû jen pfiilili olej
do ohnû. Uãitelé – muÏi ve ‰kole nebyli. Mimo‰kolní aktivity v tomto problematickém období syn zcela zru‰il.
Psychology, psychiatry, ktefií se zab˘vají adolescenty, jsem rovnûÏ nena‰la. Nejsem samotáfi, ale nemám ve
svém okolí tak tûsné vztahy s Ïádnou rodinou, které bych si mohla dovolit svûfiit své problematické dítû na
nûjak˘ ãas do v˘chovy. 
Nena‰la jsem jiné fie‰ení neÏ spolupracovat ne s konkrétními lidmi, ale s institucemi. Syn se v té dobû choval
tak nepfiijatelnû, Ïe ony vlastnû oslovily mne. Na podnût ‰koly mne oslovil kurátor sociálního odboru oddûlení
péãe o mládeÏ. Zji‰Èoval, co se v rodinû dûje. Proã b˘val˘ „jedniãkáfi" propadá z chování. Zjistil, Ïe s matkou
mÛÏe mluvit o v‰em a Ïe matka (která vypadá úplnû jako normální matka) syna nezvládá, syn ji nerespektuje.
Syn nevidí, Ïe by dûlal nûco ‰patnû. Otec nechápe, proã by se mnûl s kurátorem bavit. On se synem pro-
blémy nemá. Dítû bylo svûfieno po rozvodu do v˘chovy matce, kurátor nemÛÏe otci nic nafiizovat.
A dny ‰ly dál. Samé ãerné dny. Napûtí, konflikty, pocit bezmocnosti. Síly docházely mnû, situací byla 
zasaÏena Matûjova mlad‰í sestra. Nevím, jakou dávku nepfietrÏit˘ch stresÛ snese dítû, mûla jsem strach 
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o Matûjovo du‰evní zdraví. Po konzultaci s odborníky jsem Matûje odvezla zhruba na mûsíãní pobyt do dia-
gnostického zafiízení. Doufala jsem v léãiv˘ efekt zmûny prostfiedí, nutnosti dodrÏovat jasn˘ fiád, v pÛsobení
odborníkÛ na poruchy chování. Znovu jsem si ovûfiila, jak moc chce Matûj prosadit svou. Ze zafiízení tfiikrát
utekl a pak mi ho vrátili. Nemohou pomoci nûkomu, kdo pomoc nechce pfiijmout. âerné dny doma i ve ‰kole
pokraãovaly. Následoval kurátorÛv návrh na ústavní v˘chovu dítûte – u soudu se pfiece otec dítûte nevzdá,
tomu nikdo nevûfiil. A stalo se. Vzdal se. Inteligentní, citliv˘, vysoko‰kolsky vzdûlan˘ ãlovûk fiekl, Ïe se nepo-
stará o své dítû, protoÏe se na to necítí. Já to chápu. On má totiÏ také svÛj svût, svoji samostatnost a nenechá
se do niãeho nutit. Vût‰í míru sociálního cítûní soud nemÛÏe nafiídit.
Byla nafiízena ústavní v˘chova dítûte. Matka je povinna s tímto dítû seznámit. Dítû pfiestalo chodit do ‰koly
vÛbec. Dal‰í dva mûsíce, kdy se pohybujete po tenkém ledû. Co v‰echno má rodiã vydrÏet, kde je míra únos-
nosti? Co mám dûlat, kdyÏ si dítû (vût‰í a mnohem silnûj‰í neÏ já) dûlá co chce? Zbyteãné otázky. Instituce
reaguje jinak neÏ ãlovûk. Vût‰inou není dostateãnû pruÏná. A pak taky se ãlovûk musí nauãit dÛvûfiovat lidem,
které nezná, ktefií ov‰em tuto instituci naplÀují.
Musím dÛvûfiovat svému vlastnímu dítûti. Pro matku je tûÏké vûdût, Ïe od ní dítû pomoc nechce. Ale vûfiím, 
Ïe jsou lidé, od kter˘ch si mÛÏe vzít tolik, co sama mohu nabídnout.
Musím dÛvûfiovat sama sobû. Svoje naivní pfiedstavy o tom, jak by mûl Ïivot vypadat, jsem vymûnila za 
dÛvûru v lidské moÏnosti. 
Kdybych to neudûlala, napsala bych úplnû jin˘ pfiíbûh. Jeho postavy by byly ne‰Èastné, zoufalé, neschopné si
pomoci. 

Osoby z pfiíbûhu s otevfien˘m koncem zÛstávají v anonymitû, aby sv˘m osudem mohly pomoci jin˘m.
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V¯MùNA ZKU·ENOSTÍ

ZPÍVÁNÍ PRO RADOST
Jsem jedna z mnoha maminek na nejvût‰ím ãeskobudûjovickém sídli‰ti Máj, s manÏelem se staráme o pûtile-
tého chlapeãka a roãní holãiãku. KdyÏ se nám tehdy Stan˘sek narodil, nûjak˘ ãas jsem "brouzdala" mûstem 
s koãárkem. Pozdûji jsme chodili na pískovi‰tû, do lesa, mezi nedaleké rybníky ãi na nûkolik novû vznikl˘ch,
nápaditû vybaven˘ch hfii‰È, ale ãasem to v‰e bylo prostû málo. I zaãala jsem se pídit, kde bychom se je‰tû
mohli potkávat se stejnû "star˘mi" kamarády a vzpomnûla si na Matefiské centrum Máj (M-Centrum pro mla-
dou rodinu, dále jen MC). Od kamarádek jsem o nûm mûla dobré reference, i proto jsme do‰li "prozkoumat
terén", shledali ho velmi zajímav˘m a poãali nav‰tûvovat dopolední programy, které jsou vyhrazeny pro ro-
diãe s nejmen‰ími dûtmi.
Nûkdy nás zlákalo pravidelné úterní cviãení, jindy ãtvrteãní v˘tvarné tvofiení, ale nejãastûji stfiedeãní zpívání.
To pfied tfiemi-ãtyfimi roky vypadalo následovnû: maminky, které umûly zpívat nebo i hrát na hudební nástroj,
pfiipravovaly pro ostatní náv‰tûvníky písniãkov˘ blok s taneãky. I kdyÏ v‰e fungovalo na ryze amatérské bázi,
nad‰ení pro dobrou vûc vykonalo své, takÏe dûti a rodiãe odcházívali spokojení a pfiíjemnû unavení.
Se synkem jsme se zprvu zpívání jen úãastnili, pozdûji jsem pár hodin i sama vedla, ale tím, jak Stáníãek 
povyrostl, nastoupil do ‰kolky a já ‰la zpût do práce, se nám cesta k dopolednímu programu pro rodiãe 
s "mrÀousky" v podstatû uzavfiela a do MC jsme se dostali uÏ jen v˘jimeãnû. Zpívali jsme sice spolu doma, ale
v partû je vût‰í legrace, takÏe pfied rokem (po narození Karolínky) jsem se s obûma ratolestmi do MC opût
vrátila. A protoÏe znám˘m mamkám-hudebnicím mezitím také odrostly dûti, sloÏení ãlenstva se opût mírnû
obmûnilo. TakÏe jsem tentokrát nastupovala uÏ nejen jako prostá úãastnice ãi obãasn˘ záskok, ale stala jsem
se jednou ze tfií "zpûvulek"- vedoucích pravidelného dopoledního zpívání pro rodiãe s nejmen‰ími dûtmi. Mám
hudební vzdûlání, hraji na kytaru, klavír a flétnu, umím zapsat do not písniãku a rozhodla jsem se v‰e zde
uplatnit.
S radostí mohu konstatovat, Ïe tyto mé dovednosti nepfii‰ly nazmar a spoleãnû se "zpûvulkami" ·tûpánkou,
Hankou a pozdûji také Ivanou se nám bûhem jediného ‰kolního roku povedlo zpívání je‰tû vylep‰it. Hned na
první spoleãné poradû (na popud pfiedchozí pfiedsedkynû ·tûpánky Hu‰kové La‰tÛvkové) jsme totiÏ zavedly
zbrusu nov˘ systém, kter˘ se nám velmi osvûdãil. Byv‰í víceménû nahodilé hudební programy jsme sjedno-
tily a daly jim zcela novou formu, k písním a taneãkÛm jsme pfiipojily i hudební a pohybové hry, vybrané pís-
niãky navíc prÛbûÏnû doplÀujeme do vlastního zpûvníãku MC.
Na zaãátku ‰kolního roku si nastálo urãíme pofiadí, ve kterém jednotlivé hodiny povedeme (s moÏností zá-
skoku pfii nemoci nás ãi na‰ich dûtí). Na ãtvrt roku dopfiedu se dohodneme, jak pojmenujeme jednotlivé lekce
a které ãtyfii vybrané písnû - související s dan˘m roãním obdobím - v nich budeme urãit˘ mûsíc opakovat,
aby se je pravidelní náv‰tûvníci mohli opravdu dobfie nauãit. Spoleãnû jsme hned na poãátku zvolily i jakousi
znûlku - písniãku na uvítání a pfied kaÏdou lekcí poÏádáme dospûlé, aby své drobotinû pfii‰pendlili cedulku se
jménem, s dûtmi se pak mnohem lépe navazuje kontakt. Zpívání jsme "pfiestûhovaly" do jedné z men‰ích
místností, ve které je koberec a celkovû komornûj‰í atmosféra, neru‰ená mal˘mi jezdci na odráÏedlech ãi v˘-
skajícími dûtmi hrajícími si opodál.
V‰echny základní informace (vedoucí programu, název programu, ãtyfii písniãky vybrané pro dan˘ mûsíc
atd.) i aktuální zprávy (zmûny vedoucích, prosby o darování pfiírodnin, korálkÛ, tyãek atd.) nacházejí mamky
i taÈkové na zvlá‰tní nástûnce vûnované zpívání rodiãÛ s dûtmi, kterou pro nû my "zpûvulky" stfiídavû kaÏd˘
mûsíc obmûÀujeme.
Za dobrovoln˘ pfiíspûvek si navíc zájemci domÛ odná‰ejí kopii zvolené písniãky z na‰eho vlastního rozrÛstají-
cího se zpûvníãku, ãíslování stránek v‰em usnadÀuje hledání. Vût‰inu notov˘ch zápisÛ jsem vyhotovila 
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i s akordy, v co nejjednodu‰‰í tóninû, nejãastûji v C dur, aby si je mohli na‰i malí zpûváãci doma zkusit 
s rodiãi nebo star‰ími sourozenci, ktefií tfieba teprve zaãínají hrát na nûjak˘ hudební nástroj.
Nás, souãasné "zpûvulky", v‰e zaãalo natolik bavit, Ïe se ve zpûvníãku objevují i takové písniãky, ve kter˘ch
jsme samy zhudebnily zajímavé ver‰e ãi opatfiily nov˘m textem známé melodie, nûkterá vytvofiená dílka jsou
dokonce ryze autorská.
Písniãky nejen z na‰eho (za jeden ‰kolní rok uÏ padesátistránkového!) zpûvníãku v jednotliv˘ch hodinách
je‰tû "zdobíme", nûkteré uvádí maÀásek nebo dokreslují obrázky, jiné obohacujeme gesty ãi drobn˘mi po-
hyby, na dal‰í tanãíme, cviãíme nebo dûti "lumpaãí" s rodiãi a s ostatními mal˘mi kamarády. Drobotinu baví
nejen taneãky, hudební a pohybové hry, ale oceÀuje i hádanky pro malé muzikanty typu "Najdi slova, co se
písniãce ztratila", "Poznej zvífiátko, které uteklo z písniãky".
Úãastníky zpívání také kaÏd˘ mûsíc seznamujeme vÏdy se dvûma dal‰ími hudebními nástroji, na které si dûti

mohou pod na‰ím vedením zahrát bûhem
ãtyfi po sobû následujících "zpívacích"
stfied. Pustily jsme se i do v˘roby netra-
diãních instrumentÛ, jde pfiedev‰ím 
o rÛzné drobné rytmické nástroje - chfies-
tidla, zvoneãky, drhla. Chfiestidlo: pla-
stová krabiãka od kinofilmu ãi kinder 
vajíãka naplnûná pfiírodninami, zvoneãek:
víãka od plastov˘ch lahví rÛzn˘ch veli-
kostí, spojená silonov˘m vlascem, napl-
nûná drobn˘mi korálky nebo kuliãkami, 
s drÏátkem - krouÏkem na klíãe, drhlo: na
dfievûné tyãce navleãené - hlavnû dobfie
pfiilepené!- vût‰í dfievûné korálky z rozbi-
tého závûsu ãi z potrhané masáÏní pod-
loÏky do auta, dvûma takov˘mi tyãkami
se drhne o sebe, odtud název. Pfii v˘robû
hudebních nástrojÛ se ale mohou vyuÏít 
i vûci, které uÏ ve své pÛvodní podobû
doslouÏily - stará vafieãka, odlomek tyãky
k rajãatÛm nebo pfieraÏená násada lopaty,
staãí jen probudit dfiímající fantazii. Na
na‰i Ïádost (leták na nástûnce) proto ro-
diãe pfiiná‰ejí zajímavé pfiírodniny, rÛzné
odfiezky dfieva, kovové ãi dfievûné tyãky,
‰pejle, korálky z rozliãn˘ch materiálÛ atd.
V˘bornû se nám osvûdãily zejména 
pfiírodniny,dûti si je k "muzicírování" také
vybírají mnohem radûji neÏli nástroje 
z plastÛ - vût‰í ka‰tany pro klepání o zem,
velké kamínky na Èukání o sebe nebo
drobné usu‰ené okrasné d˘nû s jemn˘m

chfiestûním semínek uvnitfi. Zajímavá "zvonkohra" se dá udûlat napfi. z nafiezan˘ch kouskÛ dfieva - tfieba 
z násady ke smetáku ãi uláman˘ch vûtviãek - pfiivázan˘ch ke dfievûnému ‰palíãku.
Zkrátka - snaÏíme se a nejlep‰í odmûnou nás "zpûvulek" je zvût‰ující se poãet dûtí i rodiãÛ, ktefií zpívání nav-
‰tûvují a leckdy nás také potû‰í vlídn˘m slovíãkem. V˘hledovû bych nám pfiála, aby vylep‰en˘ model zpívání
dál skvûle fungoval a aby z na‰ich hodin odcházelo co nejvíc spokojen˘ch a usmûvav˘ch men‰ích i vût‰ích
zpûváãkÛ, ktefií si v srdíãku budou odná‰et pohodu a radost ze spoleãnû proÏit˘ch pfiíjemn˘ch okamÏikÛ.

Vûra KorhoÀová, Matefiské centrum Máj (M - centrum pro mladou rodinu) âeské Budûjovice 
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PRO MATEŘSKÁ CENTRA 

PODZIMNÍ SLAVNOST
KaÏdé dítû si za pomoci své maminky vytvofií
skfiítka podzimníãka a draka. Skfiítky vût‰inou
tvofiíme z pfiírodních materiálÛ a poté si poví-
dáme, z ãeho jsou vyrobeni a jak se budou
jmenovat. Dûti plní na zahradû rÛzné úkoly,
hledají poklad, kter˘ jim skfiítci schovali 
a nesmí chybût ani opékání bufitÛ. Pou‰tí se
draci a vyhodnotí se, kter˘ drak letí nejv˘‰e 
a kter˘ drak je nejoriginálnûj‰í. Nechybí ani
soutûÏ, pfii které mají dûti zavázané oãi, ochut-
návají rÛzné dobroty a jejich úkolem je uhod-
nout, coÏe se jim to na jaz˘ãkách rozpou‰tí.

BOJOVKA
Dûti si se sv˘mi maminkami vytvofií papírové
lucerniãky. V podveãer se v‰ichni sejdeme na
urãitém místû i s lucerniãkami a vyráÏíme
smûrem k hvûzdárnû. ProtoÏe uÏ je tma, pokládáme na kraj cesty malé svítilny, aby nám ukazovaly cestu.
Dûti si své lucerny radûji sfouknou nebo pfiedají maminkám a utíkají napfied hledat poklad. Po najití pokladu
se pfiesuneme na hvûzdárnu a pozorujeme hvûzdy a oblohu.

POHÁDKOVÝ VEČER
Dûti si za pomoci maminek vytvofií papírov˘
klobouãek polepen˘ krepov˘m papírem. Poté
jdou na zahradu plnit úkoly. Mají slíbené, Ïe
pokud splní v‰echny úkoly a budou ti‰e, 
pfiijdou mezi nû víly. Dûti se snaÏí a jsou tak
potichu, aby víly uvidûly, Ïe se maminky ne-
staãí divit, jaká Ïe to mají hodná dítka.
Najednou za nimi pfiibûhnou dvû pohádkové
víly: Fialinka a Kopretinka. Spoleãnû si s dûtmi
i s maminkami zatanãí a zmizí. Dûtem je‰tû
stihnou za‰eptat, Ïe jim na zahradû schovaly
poklad. Dûti jsou z víl pfiekvapené a poklad jim
udûlá velkou radost. Nechybí ani opékaní 
bufitíkÛ a jablíãek.

Jaroslava TÛmová, MC Petrklíã Sedlãany
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