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DOPIS OD
RUT KOLÍNSKÉ

Milí pfiátelé, pravidelní i nahodilí ãtenáfii bulletinu PÛl na pÛl!

Rok co rok pfiichází adventní ãas pln˘ oãekávání. Oãekáváme v‰ichni –
od mal˘ch dûtí po nejstar‰í  generaci, kaÏd˘ oãekává po svém a kaÏd˘
nûco jiného! Sv˘m zpÛsobem ãekání patfií k Ïivotu nejen v dobû pfied-
vánoãní. Stále na nûco ãekáme, nûco oãekáváme. Svût se pak mÛÏe
jevit jako ãekárna od kolébky k hrobu a na první pohled ãekání vyvolává
dokonce pocit odevzdanosti a pasivity, vyãkávání „aÏ to pfiijde”! Snad 
i pocit odpoãinku, ne-li dokonce nudy, vÏdyÈ „neÏ to pfiijde, se nedá uÏ
nic dûlat”! AÏ k takov˘m závûrÛm mohou zabrousit úvahy potemnû-
l˘ch prosincov˘ch dnÛ.

Na sklonku kfiesÈanského roku se pfiipomíná biblick˘ pfiíbûh, kter˘ 
varuje pfied nebezpeãím takov˘ch úvah a zároveÀ otevírá jin˘ rozmûr
ãekání, totiÏ ãekání jako období pfiípravy na pfiíchod nûkoho, 
nûãeho…, aby se nestalo, Ïe nebudeme pfiipraveni! Ve známém pfií-

bûhu se vypráví o deseti druÏiãkách, které ãekají na Ïenicha. Pût „po‰etil˘ch” si nevezme Ïádné zásoby
oleje do lamp, usnou, probudí se, kdyÏ Ïenich koneãnû pfiichází, ale jejich lampy uÏ nesvítí. Druh˘ch
pût druÏiãek se pojistilo zásobami, a tak je ani spánek nezaskoãí, jsou na pfiíchod Ïenicha pfiipraveny.

Jak ãasto se podobám tûm po‰etil˘m?! Jak ãasto oãekávám, Ïe na mne jiní poãkají?! Ale ouha!
Poselství pfiíbûhu zní krutû: „KdyÏ se podûlíme, nebude mít nikdo nic!” Dlouho jsem nechápala tento
v˘klad, mûla jsem pocit, Ïe vyvrací smysl kfiesÈanského poselství vzájemné lásky a pomoci. A to právû
v souvislosti s vánoãní zvûstí, s nadûjí pro kaÏdého i pro ty, ktefií cel˘ Ïivot jen vyãkávali. Dnes uÏ vím,
Ïe v pfiíbûhu se nefiíká, Ïe nemáme pomáhat, b˘t otevfiení potfiebn˘m, otevírat svá srdce… Pfiíklad cho-
vání „rozumn˘ch” druÏiãek ukazuje zcela jasnû, chceme-li se doãkat, musíme b˘t pfiipraveni, jinak se
nám mÛÏe stát, Ïe propásneme svoji pfiíleÏitost. A pak nebudeme moci pomáhat, b˘t otevfiení potfieb-
n˘m, otevírat svá srdce…Zapadneme do ‰edé, nezajímavé a neprospû‰né prÛmûrnosti!

Dnes uÏ vím, Ïe kdybychom ãekaly, aÏ v‰ichni pochopí, jak skvûlá jsou matefiská centra, trápily by-
chom se my matky dodnes tím, Ïe nám doma nûco schází, Ïe o nás s dûtmi nikde nestojí….a na‰i
partnefii, otcové na‰ich dûtí, by s námi mûli starosti. V kolika obcích by chybûla dûtská hfii‰tû, zajímavé
programy a nabídky pro celé rodiny? Kde by hledaly útoãi‰tû matky s dûtmi v nouzi? Kolik lidí by 
zÛstalo bez pfiátelské pomoci? V˘ãet toho, co by tu nebylo, zaãíná b˘t nekoneãn˘, protoÏe tûch, kdo
pfiestali pfie‰lapovat na místû a ãekat, aÏ jim nûkdo podá ruku, pfiib˘vá stále více.

âtvrté ãíslo bulletinu PÛl na pÛl dokládá bohatost a pestrost práce v‰ech vás, které jste rozhodly ãas,
kterému se fiíká „matefiská dovolená” a kter˘ mnohé nutí neustále ãekat (na manÏela, aÏ pfiijde z práce,
na voln˘ autobus MHD, na moÏnost vrátit se do práce…), promûnit v tvÛrãí období pro sebe, pro 
rodinu, pro komunitu, kde Ïijete! To va‰e hvûzda záfií na potemnûlé adventní obloze! Díky, Ïe neãekáte
a jste pfiipraveny!

Rut Kolínská
zakladatelka Sítû MC v âR
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VALNÁ HROMADA SÍTù MC 
V âESKÉ REPUBLICE
Valné hromady obãansk˘ch sdruÏení b˘vají pfiíleÏi-
tostí k pfiátelskému setkání spojenému s povinnou
schÛzí, která sv˘m charakterem ãasto b˘vá formál-
ním „odmáváním” toho, co stanovy ukládají. V orga-
nizaci, kde ãlenové mají pfiístup k informacím, totiÏ
vût‰ina úãastníkÛ zná zásadní problémy organizace,
a tak prÛbûh mÛÏe b˘t formální. KdyÏ v‰ak nastane
situace, kdy se oãekává, Ïe zásadní problém vyfie‰í
valná hromada, musí se poãítat s boufilivou diskusí 
i s dramatick˘m prÛbûhem. 
Pfied valnou hromadou Sítû MC v âR 10. a 11. listopadu
2006 v Litomy‰li stál nelehk˘ úkol: rozhodnout,
jakou cestou se vydat, aby mohla pokraãovat profe-
sionalizace Sítû, aby bylo zachované její „know
how” i její udrÏitelnost na neziskovém poli, a záro-
veÀ byly zachovány demokratické principy vztahÛ
mezi ãleny a vedením Sítû. Alena Wagnerová, iniciá-
torka vzniku matefisk˘ch center v âR situaci vyjád-
fiila slovy: „V Síti vládne atmosféra dobré vÛle, práce
za spoleãn˘m cílem v matefisk˘ch centrech a poãet
ãlenÛ matefisk˘ch center narÛstá. SíÈ se nachází na
hranici, dosud v ní vládla spontánnost, ale hnutí vy-
Ïaduje profesionalizaci. NemÛÏe spoãívat pouze na
dobrovolnosti. K profesionalizaci musí dojít tak, aby
se nenaru‰il charakter spontánnosti, je tfieba opa-
trnû zvaÏovat, jak najít správnou formu, aby byl za-
chován demokratick˘ charakter."
Diskuse, které probíhaly v jednotliv˘ch centrech i na
regionálních setkáních, naznaãovaly, Ïe rozhodování
nebude jednoduché. Návrhy byly podány dva. Jeden
jednoduch˘ a vizuálnû pfiehledn˘, ve své podstatû
‰lo o pfienesení zodpovûdnosti na pût zvolen˘ch
ãlenÛ rady, ktefií by dobrovolnicky fiídili profesionální
zamûstnance. Druh˘ na první pohled sloÏit˘, ale 
s maximálním uchováním vlivu jednotliv˘ch matefi-
sk˘ch center. V diskusích pfied valnou hromadou 
i na ní vypl˘valo, Ïe mnozí posuzují fungování Sítû
zku‰enostmi ze sv˘ch MC a Ïe nemají mnoho zku-
‰eností se ‰irok˘m zábûrem pÛsobení Sítû. CoÏ je
zcela pochopitelné, protoÏe práce v jednotliv˘ch
centrech natolik vytûÏuje v‰echny, kdo se na jejich
práci podílejí, Ïe nemají ãas se zab˘vat dal‰ími 
problémy. 
Pfiedstava té nejlep‰í cesty dûlila úãastnice po 

prvním dnu jednání valné hromady na dva pfiibliÏnû
stejné tábory. Pfiesto bylo nakonec „ráno moudfiej‰í
veãera”. Úãastnicím se podafiilo dojít k nové 
struktufie Sítû MC, která by mûla zaruãit její profesi-
onalizaci a udrÏitelnost. Struktura zaruãuje rovnûÏ
demokratické principy ve vztahu MC a vedení Sítû
(prezidia). MC v kaÏdém kraji si zvolí jednu/jednoho
zástupkyni/zástupce do republikové dozorãí rady,
která bude plnit roli zprostfiedkovatele zájmÛ MC 
v jednotliv˘ch krajích.
Valná hromada zvolila pfiímo statutární zástupkynû
Sítû MC v âR, prezidentku Rut Kolínskou a 1. vicep-
rezidentku Leonu Hozovou a dal‰í tfii viceprezi-
dentky Dagmar Hamalovou, Danu Hubálkovou 
a Kláru Rulíkovou.

P¤EDSTAVENÍ PREZIDIA SÍTù

MGR. RUT KOLÍNSKÁ
prezidentka Sítû MC v âR 
– pro oblast „PR, lobby, média"

Rodné hnízdo nedaleko Havlíãkova Brodu jsem
opustila po základní ‰kole. Do Prahy jsem do‰la
oklikou pfies boskovické gymnázium a tak, jak b˘-
valo v dobách minul˘ch zvykem, i cesta za vzdûlá-
ním ‰la oklikou – od domácí dûlnice k diplomu na
etnografii a folkloristice na Karlovû universitû. Díky
postupnému pfiib˘vání dcer a synÛ (celkem pût) se
ze mne stala „praktická matka v domácnosti” a na
sklonku minulého reÏimu jsem spoluzakládala eko-
logické hnutí PraÏské matky.
Náhodné setkání s Alenou Wagnerovou na Tfii krále
v roce 1990 se stalo pro mne i mnohé ãeské matky
(souãasné i budoucí) osudné. Podílela jsem se na



zaloÏení prvního matefiského centra Na Pofiíãí pod
YMCA Praha. Do‰lo mi, Ïe tím to nekonãí, Ïe skvû-
lou my‰lenku matefiského centra je potfieba ‰ífiit dál,
a tak jsem se pustila do tehdy nesnadného PR, po-
máhala vzniku dal‰ích MC, pilovala na‰e „Know
How”, pofiádala semináfie „Jak zaãít” a pozdûji „Jak
pokraãovat"…
KdyÏ se zaãala centra rozrÛstat, budovala jsem 
neformální SíÈ a stala se její neoficiální pfiedstavitel-
kou. Práce mi pfierostla pfies hlavu, a tak jsem 
v roce 1999 na setkání MC pfiedloÏila návrh na 
vytvofiení oficiální Sítû, rozhodnutí potfiebovalo ãas,
ale nakonec jsme byly povûfieny Jitka Herrmannová,
Lucie Slauková a já vypracovat stanovy a podat 
registraci, ta probûhla 22.10.2001.
Matefiská centra povaÏuji za velmi vzácn˘ fenomén
na‰í mladé obãanské spoleãnosti. ZáleÏí mi na tom,
aby si uchovala svÛj jedineãn˘ charakter, proto bych
ráda dokonãila práci na „balíãku Know How” a ohlí-
dala, aby „standardy” sluÏeb pro rodinu maximálnû
zohledÀovaly styl práce v MC. Podafiilo se mi docílit
toho, Ïe spoleãn˘ „hlas” Sítû má stále silnûj‰í
odezvu jak mezi odborníky, tak mezi politiky. SíÈ MC
v âR je v‰ak stále spojena hodnû s m˘m jménem 
a ráda jí budu slouÏit jako „mediální tváfi”, ale tû‰ím
se na nové osobnosti, kter˘m pfiedám ‰tafetu.

ING. LEONA HOZOVÁ
1. viceprezidentka pro oblast
„Finanãní fiízení a fundraising”

Pocházím ze Zlína. Jsem vdaná a jsem maminkou tfií
dûtí. Jsem absolventkou nûkolika vysok˘ch ‰kol
oborÛ sociologie, psychologie, pedagogiky, práva,
ekonomiky. V‰echny mé diplomové práce se vÏdy
t˘kaly oblasti fiízení neziskového sektoru a lidsk˘ch
zdrojÛ. V neziskovém sektoru pracuji jiÏ 13 let, a to
ve funkci fieditelky krajské neziskové organizace DO-
MINO, která pracuje ve Zlínském kraji, a která má
pfies 2.000 ãlenÛ. Zab˘vám se oblastí fundraisingu,
oblastí fiízení neziskovek a oblastí lidsk˘ch zdrojÛ 
a personálního managementu v NO.
Pfied tfiemi lety jsem v na‰í organizaci pomohla ke
vzniku prvního rodinného a matefiského centra, nyní
zfiizujeme jiÏ tfii centra, která pracují ve mûstech
Zlín, Otrokovice, Morkovice-SlíÏany. V‰echna tfii

na‰e centra jsou ãleny Sítû.
Pro SíÈ pracuji prvním rokem, a to ve funkci krajské
koordinátorky pro oblast Zlínského kraje. Zde jsem
byla iniciátorkou prvního setkání rodinn˘ch a matefi-
sk˘ch center v kraji, pro tato centra jsem sepsala
projekt „Spoleãnû dokáÏeme víc”, kter˘ se zab˘vá
zfiízením regionálního centra s plnou podporou cen-
ter, která pracují na území Zlínského kraje. Pro tato
centra vydáváme koncem leto‰ního roku spoleãn˘
informaãní leták o jejich ãinnosti. 
JiÏ dfiíve jsem nabídla Síti svou pomoc v oblastech,
se kter˘mi mám zku‰enosti. 
JelikoÏ budu mít v Síti na starosti právû fundraising
a finanãní fiízení, povaÏuji za prvotní a nejdÛleÏitûj‰í
krok zmapování stávajícího projektového a rozpo-
ãtového fiízení v Síti. Po vyhodnocení stávající 
situace bych chtûla vytvofiit návrhy rovnomûrného
financování do oblastí, které to budou nejvíce potfie-
bovat. V Síti se chci zamûfiit i na finanãní granty od
zahraniãních nadací. 
Budu se snaÏit, aby má práce pro SíÈ matefisk˘ch
center v âR byla pfiínosem. 

MGR. DAGMAR HAMALOVÁ
viceprezidentka pro oblast „Projekty"

Pocházím z Ostravy, kde jsem absolvovala gymná-
zium. Vysoko‰kolské studium (oborÛ pedagogika,
speciální pedagogika) mû pfiivedlo do Brna. Zde
jsem se (po r. 1989) aktivnû zapojila do práce
Akademického senátu Masarykovy univerzity. Po
skonãení vysoko‰kolského studia jsem dva roky
uãila pedagogiku na Filozofické fakultû MU Brno,
dále jsem vyuãovala sociální politiku na Stfiední 
pedagogické ‰kole v Boskovicích. Od roku 1994 Ïiji
v Boskovicích, kde se sv˘m pfiítelem vychováváme
tfii dûti. 
V roce 2002 jsem zaãala se sv˘m synem nav‰tûvo-
vat novû zaloÏené matefiské centrum v Boskovicích
a v roce 2005 jsem byla zvolena jeho statutární 
zástupkyní. Hlavní oblastí mé práce v MC Boskovice
je tvorba projektÛ, dále zaji‰Èuji rozvíjení kontaktÛ 
s místní samosprávou, neziskov˘mi organizacemi 
a podílím se na medializaci aktivit a programÛ. 
Jako ãlenka Prezidia Sítû Matefisk˘ch center v âR se
budu zamûfiovat na problematiku projektÛ. Kromû
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procesÛ vyhledávání vhodn˘ch grantov˘ch v˘zev,
psaní, realizace a vyhodnocování projektÛ pro SíÈ
MC v âR bych ráda posílila konzultaãní servis pro
jednotlivá matefiská centra právû v oblasti tvorby
projektÛ (v návaznosti na v Síti MC v âR jiÏ zave-
den˘ systém ‰kolení z oblasti psaní projektÛ a fund-
raisingu).
Ráda bych také podpofiila proces utváfiení prezidia
jako kolektivního rozhodovacího i v˘konného 
orgánu (tj. utváfiení transparentních pravidel jednání
a rozhodování, zavedení efektivní komunikace uvnitfi
prezidia i vÛãi dal‰ím orgánÛm Sítû MC v âR, vÛãi
ãlensk˘m matefisk˘m centrÛm, laické i odborné 
vefiejnosti).  

ING. DANA HUBÁLKOVÁ
viceprezidentka pro oblast 
„Vnitfiní komunikace”

Jmenuji se Dana Hubálková. Pfied deseti lety jsme si
spolu s pûti maminkami zaãaly pohrávat s my‰len-
kou vytvofiit prostor nejen pro sebe a na‰e dûti, ale 
i pro ostatní maminky. ZaloÏily jsme obãanské sdru-
Ïení CEMA (Centrum matek) a postupnû vybudovaly
spolu s dal‰ími maminkami matefiské centrum
Pohoda v Îamberku. To jsem je‰tû nevûdûla, Ïe se
centra stanou souãástí mého Ïivota. Po vzniku Sítû
MC jsem pracovala v  radû Sítû.
V leto‰ním roce na‰e sdruÏení zaãalo realizovat 
projekt Domova pro Ïeny a matky s dûtmi v tísni 
v Îamberku podporovan˘ ESF, kde pracuji jako 
vedoucí. 
Je mi 39 let, bydlím s manÏelem a dvûma syny 
v Lukavici u Îamberku. Vystudovala jsem
Technickou univerzitu v Liberci a absolvovala jsem
roãní Kurz fiízení NNO od Agnes Praha.   
Nejãastûji relaxuji pfii sportu, hraji závodnû volejbal,
ráda jezdím na kole a na lyÏích, chodím do pfiírody,
hlavnû na hory. Nejvíce mû v‰ak baví, kdyÏ spolu 
s maminkami a dûtmi spoleãnû nûco tvofiíme.
Pro práci v Síti nabízím své dlouholeté zku‰enosti.
M˘m cílem je, abychom prostfiednictvím koordiná-
torek vnímali hlasy matefisk˘ch center a abychom je
dokázali vyuÏít pfii své ãinnosti. Chtûla bych, aby SíÈ
byla jednotná a aby v Síti vznikl model, kter˘ umoÏní

matefisk˘m centrÛm v jednotliv˘ch krajích vytváfiet
spoleãné projekty a ãerpat peníze z evropsk˘ch
fondÛ. ProtoÏe v‰ichni vstupujeme do nové struk-
tury Sítû, nedokáÏu popsat, jaké dal‰í úkoly to 
s sebou pfiinese. Ale budu se snaÏit, aby se nám 
podafiilo novou strukturu uvést v ãinnost. Pfiála
bych si, aby na‰e práce pfiinesla uÏitek Vám v‰em 
a abyste se s dÛvûrou na nás obraceli.

MGR. KLÁRA RULÍKOVÁ
viceprezidentka pro oblast „Kanceláfi"

Pocházím z Prahy, kde jsem bydlela pfies dvacet 
let na Starém Mûstû. Nyní Ïiji na Barrandovském
sídli‰ti. V „revoluãním” ‰kolním roce 1989/1990
jsem ukonãila studia na FTVS UK, pedagogick˘ obor
Aj-TV. S prvním dítûtem jsem pozorovala, jak vzniká
1. MC v YMCA Na Pofiíãí. KdyÏ se mi o dva roky po-
zdûji narodila dvojãata, cítila jsem potfiebu setkávání
a sdílení maminek s dvojãaty, a tak jsem v roce
1995 zaloÏila Klub dvojãat a víceãat, jehoÏ jsem aÏ
dosud pfiedsedkyní. V roce 2003 jsem iniciovala 
zaloÏení âeskomoravské asociace KlubÛ dvojãat 
a víceãat, která je jakousi stfiechou a metodick˘m
vedením existujících asi tfiiceti poboãek Klubu dvoj-
ãat. V roce 2002 jsem byla ocenûna Diplomem za
dobrovolnou práci v rámci ceny Kfiesadlo a vydala
jsem v nakladatelství Portál první knihu o v˘voji 
a v˘chovû dvojãat u nás. Jsem vdaná, mám ãtyfii
dûti. Díky svému zamûfiení na rodiny s dûtmi z více-
ãetn˘ch porodÛ nabízím Síti erudovan˘ pohled na
tuto specifickou skupinu rodiãÛ a péãi o ni (infor-
mace, poradenství, zasílání na‰eho Zpravodaje do
MC, roz‰ifiování klubÛ dvojãat do MC). Pracuji od
roku 2003 jako asistentka senátora, proto mohu 
pomoci s lobbováním v Senátu. Jsem absolventkou
dvousemestrálních kurzÛ ¤ízení NNO a proto 
hodlám pomoci se zefektivnûním práce Sítû MC.
Ráda bych, aby SíÈ byla otevfiená nejen ãlensk˘m
MC, ale pro spolupráci i ostatním NNO, aby podá-
vala ve‰keré informace o aktivitách Sítû (lobbying,
otevfiené projekty, PR, finance), aby ãlenství v Síti
nezatûÏovalo práci maminek v MC, aby se stala
opravdov˘m zázemím pro MC a silnou organizací
úãinnû hájící zájmy rodin.
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JAK SE ÎIJE 
V MATE¤SK¯CH CENTRECH

KNOFLÍKOV¯ RECEPT NA BENEFICI, ANEB JAK ZJISTIT, ÎE LIDI
JSOU PROSTù ÚÎASNÍ…
Letos podruhé jsem s radostí vyplÀovala zprávu o prÛbûhu benefiãní akce, kterou jsme pofiádali v na‰em 
matefiském centru Knoflík, a tak mne napadlo v dobû pfiedvánoãních a vánoãních receptÛ sepsat také 
jeden recept… Není sice na vanilkové rohlíãky, ale na pofiádání benefice a je sloÏen z na‰ich oblíben˘ch 
„ingrediencí”.Tfieba se nûkomu bude hodit…
Získali jsme pro na‰e centrum mal˘ o‰kliv˘ prostor, kter˘ pouze v na‰ich troufal˘ch snech mohl vypadat jako
keramická dílna. Mûli jsme prostor a chuÈ se pustit do plnûní snu, ale nemûli jsme pec… Minul˘ rok poprvé
jsme se tak rozhodli uspofiádat benefici s Nadací Divoké husy, která v˘tûÏek benefic do v˘‰e 40.000 Kã zdvoj-
násobuje a v˘tûÏek je urãen na pfiesnû danou vûc. O takto zdvojnásobené peníze lze Ïádat jednou do roka. Tak
vznikla po leto‰ku uÏ tradice Knoflíkov˘ch dní a my máme pec i hrnãífisk˘ kruh a je‰tû koberec k tomu…
Knoflíkové dny jsme pofiádali vÏdy první sobotu v fiíjnu, minul˘ rok jsme sbírali peníze na pec, letos na kruh.
Ná‰ Knoflíkov˘ den je celodenní program pro malé i velké, hraje se divadlo, maminky peãou buchty a ‰kvafií
‰kvarky do benefiãního obãerstvení, tatínci vafií gulá‰ a reprezentují Knoflík ve fotbale, dûti pfiedvádûjí co umí
a jsou dÛleÏit˘mi „pofiadateli” (prodávají vstupenky, jsou obchodníci, servírky a velcí pomocníci :o). SnaÏíme
se, aby spí‰ namísto naprosto profesionální akce byl ten den pfiíjemn˘m setkáním lidí, ktefií vûdí, proã a za
jak˘m úãelem pfii‰li. Tradiãnû „visí” koordinace takové akce na pár lidech, ale kdyÏ se lidé osloví tfieba s nápa-
dem na darování vûcí do dobroãinného krámku nebo upeãení dobrot na prodej, pfiidá se dost bájeãn˘ch lidí.
Skvûl˘m záÏitkem jsou draÏby obrázkÛ a v˘robkÛ dûtí, kdy je dÛleÏité mít dobrého licitátora, kter˘ dokáÏe
„ocenit” dílko tfieba aÏ kolem tisíce. Den konãíme vÏdycky táborákem a spokojenû unavenou pohodou.
Nezb˘vá neÏ pfiidat jiÏ v˘‰e zmínûn˘ recept. Je‰tû se ale slu‰í dodat a zdÛraznit, Ïe to je jen ná‰ oblíben˘ re-
cept, Ïe benefice mÛÏe b˘t koncert, divadlo, cokoliv co vás napadne. MÛÏe b˘t venku i uvnitfi, hodinu nebo
tfieba cel˘ den. Opravdu záleÏí na va‰í chuti a co tím chcete získat… My jsme to zkusili s Husami (coÏ obná‰í
vyplnûní tfií formuláfiÛ bûhem celé realizace „snu”, pfiípadnû velmi pfiátelskou a otevfienou komunikaci s nimi).
Minul˘ rok jsme pfied zdvojnásobením kaÏdé koruny získali 28.688,-, tento rok 27.766,- korun. Se‰lo se víc
penûz, neÏ jsme ãekali, a tak máme pec, kruh i koberec…. a víme, Ïe lidi jsou úÏasní. A v kalendáfii za‰krtnuté
datum první fiíjnové soboty 2007…

Ná‰ recept na benefici :o)
1. je bájeãné se do toho pustit...
2. je potfieba dát vûdût o benefici nejménû mûsíc pfiedem...
3. hned od zaãátku jasnû fiíkat proã a na co budou vyuÏity 

peníze…
4. je skvûlé vymyslet akci, která by se stala tradicí… 
5. dûkovat dÛslednû v‰em, i kdyÏ pomohou tfieba jen s malou

vûcí, stejnû jako tûm, ktefií jsou ‰tûdfií...
6. vyplatilo se nám aktivnû zapojit úfiedníky z radnice, i pro nû je

to veselej‰í a smysluplnûj‰í neÏ jen projevy... (vybídli jsme je
na sestavení fotbalového t˘mu a sehrání benefiãního utkání)

7. do dobroãinného krámku vymyslet vûci, které stojí míÀ a lidé
si je mohou bez rozpakÛ koupit (my tfieba jako Knoflík prodá-
váme za kaãku knoflík pro ‰tûstí, perníãek za pár korun ve
tvaru knoflíku...). Myslíme, Ïe v kasiãkách se sejde víc penûz
po mal˘ch kouscích a lidé mají radost, Ïe mohli pfiispût...

8. nezapomenout dát po akci vûdût "jak to dopadlo” - kolik se
vybralo a lidem podûkovat (ãlánek v místním tisku, nástûnka,
fotky ve v˘loze...)

9. udûlat malou slavnost i pfii pfiíleÏitosti vyuÏití penûz (otevírání
keramické dílny a pfiivezení hrnãífiského kruhu v na‰em pfií-
padû, kdy lidem pfiipravujeme malé obãerstvení pro radost...)

10. stojí za to pozvat na poãítání penûz lidi, u nás uÏ se to stalo ri-
tuálem, vysypání penûz z kasiãek, tipování "kolik to bude” a pfii-
pití vínkem na konec benefici. (nebojte, moc lidí nepfiijde, ale
nûktefií ano a vy máte ãist˘ stÛl, jak je to s tûmi penûzi a strávíte
pfiíjemn˘ veãer s do té doby tfieba úplnû cizími lidmi...) 

11. je skvûlé b˘t tvÛrcem alespoÀ jedné benefice v Ïivotû.
Zjistíte, jak úÏasní jsou lidé... i kdyÏ je to hromada pfiem˘‰-
lení, práce, pfiíprav, ale v˘sledek pfiedãí v‰e...Za Knoflíky
pfieje pohodové nejen vánoãní dny

Eli‰ka Kasinová, Kulturní a matefiské centrum Knoflík, Praha 9
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P¤I TICHÉ AUKCI NEMUSÍTE B¯T POTICHU
V adventním ãase je vhodná doba si pfiipomenout, Ïe kolem kaÏdého z nás Ïijí lidé, ktefií potfiebují na‰i
pomoc, podporu ãi jen chvilku na‰eho ãasu. Pro inspiraci mohou poslouÏit i následující fiádky. 
Tichou aukci, která se konala jiÏ 5x, pfiipravuje Matefiské centrum Kvítek z Písku. Nápad není ná‰, o podobné
akci nám vyprávûla lektorka na semináfii o fundraisingu, v bloku o rÛzn˘ch neobvykl˘ch zpÛsobech získávání
finanãních prostfiedkÛ. V uvádûném pfiípadû ‰lo ov‰em o aukci v tzv. velkém stylu. Hosty byli velvyslanci, po-
litici i v˘znamní podnikatelé a v˘tûÏek se pohyboval i pfies 100 000 Kã. To by byl pfiíjemn˘ pfiíspûvek do roz-
poãtu asi kaÏdého MC, ale tak daleko u nás zatím nejsme :-).
Hned na poãátku bylo jasné, Ïe tento model musíme trochu modifikovat, pokud jej chceme pouÏít v na‰ich
podmínkách. TakÏe jsme se vydali jinou cestou, a to získat do aukce co nejzajímavûj‰í pfiedmûty. Oslovovali
jsme známé umûlce a sportovce s prosbou o vlastnoruãní obrázek s podpisem nebo podepsanou osobní vûc,
dále místní fotografy, obchodníky i vefiejnost. V posledním roce se draÏilo 217 pfiedmûtÛ, napfi. kniha s podpi-
sem Karla Gotta, Heleny ·táchové nebo Josefa Dvofiáka, dresy s podpisem Katefiiny Neumannové, originální
obrázky P. Novotného, J. Lábuse a dal‰ích umûlcÛ, CD a fotografie s podpisy Lucie Bílé, Báry ·tûpánové, ale
také keramika, roãní volná vstupenka do divadla, ply‰ové a dfievûné hraãky, vypreparovan˘ krtek, lahve likéru
Jablíãko nebo uzená vepfiová hlava. Zkrátka aby si pfiedmût, kter˘ jej potû‰í, vybral opravdu kaÏd˘.
Zvlá‰tností Tiché aukce je, Ïe draÏené pfiedmûty jsou vystaveny v‰echny souãasnû. U kaÏdého pfiedmûtu je
draÏební listina, kde je uvedena vyvolávací cena a dárce pfiedmûtu. Na tuto listinu zájemci pfiipisují ãástky,
které jsou za pfiedmût ochotni zaplatit, samozfiejmû vzestupnû. Náv‰tûvník nedraÏí pod sv˘m jménem, ale pod
ãíslem na vstupence.
Neoddûlitelnou souãástí Tiché aukce je také doprovodn˘ program, kter˘ má na úspûchu akce a i na koneã-
ném v˘tûÏku draÏby velk˘ podíl. V prÛbûhu let se aukce zúãastnilo mnoho zajímav˘ch hostÛ a oceÀujeme, Ïe
bez nároku na honoráfi. Napfi. Bára ·tûpánová hodinu vyprávûla rÛzné historky ze Ïivota prokládané písniã-
kami, Katefiina Neumannová se s námi podûlila nejen o záÏitky ze své sportovní kariéry, ale i o pocity z matefi-
ství. âeskobudûjoviãtí Nezmafii nás zase nadchli sv˘mi písniãkami, a také tím, Ïe odcházeli s velkou krabicí
plnou vydraÏen˘ch pfiedmûtÛ. 
V˘tûÏek aukce se pohyboval kolem 10 000 Kã a v prÛbûhu let jsme jej vûnovali napfi. Fondu ohroÏen˘ch dûtí
nebo rodinû se ãtyfiãaty na peãovatelku a jednou jsme jej pouÏili na nákup dfievûn˘ch hraãek do MC.
Na Tichou aukci jsme pravidelnû zvali i zástupce mûsta, úfiadÛ i podnikatele, bohuÏel se stfiídav˘m úspûchem.
V˘jimky ale na‰tûstí existují.
Pfiíprava aukce stojí spoustu sil a ãasu, proto tímto dûkuji pfiedev‰ím maminkám – pofiadatelkám, ale i dár-
cÛm pfiedmûtÛ a hostÛm. Ochota vykonat nûco ve prospûch nûkoho dal‰ího se zatím úplnû nevytratila, coÏ
mû moc tû‰í.

Slávka Nejedlá, koordinátorka MC jihoãeského kraje, MC Kvítek Písek



Zúãastnit se konference v Bratislavû mû lákalo z nûkolika dÛvodÛ. Tû‰ilo mû osobní pozvání slovensk˘ch
organizátorek, se kter˘mi jsem se seznámila v ãervnu v kanadském Vancouveru. ZároveÀ jsem doufala,
Ïe to nebudou jediné známé tváfie, které na mû na konferenci pojmenované podle kampanû Jak chceme
vychovávat na‰e dûti ãekají. JiÏ pfied pûti mûsíci se slovenské kolegynû peãlivû rozhlíÏely mezi aktivist-
kami neziskov˘ch organizací, které pfiijely do Kanady doslova z celého svûta, aby nûkteré z nich pozvaly
do Bratislavy. Na listopadovou konferenci se tak sjely nejen maminky z matefisk˘ch center, která se za-
pojila do kampanû, ale i zástupkynû zajímav˘ch organizací zamûfien˘ch na v˘chovu a rodiãovství z dal-
‰ích zemí, kde matefiská centra ani neznají.  

OSM HODIN VE VLAKU

Cesta do Bratislavy mûla zvlá‰tní kouzlo, protoÏe v Tábofie jsem nejprve nasedla na lokálku do Horní Cerekve.
Zatímco se za okny otvíraly prÛhledy do mlhou pfiikrytého podzimního lesa, probírala jsem se materiály ke
konferenci. Pfii‰lo mi aÏ neskuteãné, Ïe mû tento ospal˘ vlak pln˘ v˘letníkÛ, ktefií vyuÏili volného pátku, pfiibli-
Ïuje mezinárodnímu setkání plného barev, exotick˘ch jazykÛ a hudby. V duchu jsem si vybavila Elenu
Bako‰ovou, bezprostfiední koordinátorku slovenské Únie matersk˘ch center, elegantní Saskii Repãíkovou,
která pfiistupuje k PR aktivitám s razancí, jako by ‰lo o nadnárodní automobilku, i starostlivou Slávku
Kvasnicovou z pováÏskobystrického MC Vãielka. Jak se jim a jejich kolegyním podafií zvládnout tak velkoryse
pojaté setkání? V rychlíku do Brna, na kter˘ jsem pfiestoupila, jsem se uÏ odváÏila vytáhnout notebook, a tak
jsem si na webov˘ch stránkách proãítala, Ïe do kampanû se zapojily Ïeny z více neÏ dvou desítek zemí, v ko-
neãném souãtu 30 000 respondentÛ. Nyní je na cestû do hlavního mûsta Slovenska na 130 zahraniãních de-
legátek a padesátka slovensk˘ch maminek. Naposledy jsem pfiesedla do expresu z Hamburku a Budape‰ti, ve
kterém uÏ sedûla Rut Kolínská a Monika Petruchová. Podle pilného Èukání do poãítaãÛ, neskladn˘ch rolí pa-
pírÛ a plánování postupu, co kdy kdo, bylo koneãnû jasné, Ïe nás neãeká v˘let do podzimního lesa!  

PODOBNOST ROZHODNù NE NÁHODNÁ

Sobotní program zahájila manÏelka slovenského prezidenta Silvia Gasparoviãová, která nad konferencí pfie-
vzala zá‰titu. Tich˘m nevzru‰iv˘m hlasem mluvila o pitném reÏimu ve ‰kolách, novináfie v‰ak její krátké vy-
stoupení neobyãejnû zaujalo. ·koda Ïe se podobnému mediálnímu zájmu netû‰ily zahraniãní delegátky, které
vystoupily odpoledne. ZaslouÏené pozornosti posluchaãÛ se urãitû tû‰ila Eva Fiedlerová, pfiedsedkynû
Správní rady Únie MC, která mluvila o rychle se ‰ífiící my‰lence matefisk˘ch center na Slovensku. „Na 
poãátku je vÏdy pfiíbûh Ïeny, která spolu se sv˘m maliãk˘m hledá nov˘ prostor, nové vztahy. Je nejistá 
v rodiãovsk˘ch dovednostech, dot˘ká se jí necitlivost zdravotnick˘ch zafiízení a ‰kol. Nechce se smífiit 
s lhostejností, která ji ve spoleãnosti obklopuje, nehodlá jen trpnû sná‰et problémy, které jí matefiství pfii-
ná‰í,” vysvûtlovala Eva Fiedlerová a vykreslovala obrázek podobn˘ ãeské realitû - zánik tfiígeneraãního mo-
delu v rodinû, rozpad pfiíbuzenské sítû, ãastûj‰í rozvody a rozluky rodiãÛ, rozdílné pfiíleÏitosti pro Ïeny a muÏe
ve spoleãnosti, ekonomick˘ tlak, tlak na v˘konnost a problémy s byty. Matefiské centrum vylíãila nejen jako
pfiátelské a podnûtné prostfiedí, ale doslova jako univerzitu rodiãovství a prostor pro obãanskou angaÏova-
nost. Roãní kampaÀ, která pomocí dotazníkÛ mapovala názory rodiãÛ na v˘chovu, vlastnû jen usmûrnila
spontánní debaty, které na pÛdû matefisk˘ch center stejnû probíhají.

ZPRÁVY Z CELÉHO SVùTA ZAKONâENÉ LAMPIÓNOV¯M PRÒVODEM

Pak pfii‰el na fiadu dlouh˘, ale nesmírnû zajímav˘ blok, bûhem kterého zástupci organizací z jednotliv˘ch zemí
(a bylo jich 22) pfiedstavovali v˘stupy kampanû. Za SíÈ matefisk˘ch center vystoupila Rut se svou historicky
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první powerpointovou prezentací. Myslím, Ïe ji trochu vyvedlo z míry, kdyÏ jsme ji naoãkovali, aÈ mluví ãesky.
Vystoupení si totiÏ pfiipravila v angliãtinû. Musím pochválit organizátory, jak zvládali pfiekládat do angliãtiny 
a sloven‰tiny. Nikdo v sále tak nebyl ochuzen o informace o zajímavém projektu pro mladiãké argentinské
matky, které Ïijí v slamech na okraji skládek odpadu nedaleko Buenos Aires. Pozoruhodná byla i snaha zaloÏit
matefiská centra pro mayská etnika v Guatemale, kde sice mají Ministerstvo pro Ïeny, ale neexistují zde Ïádná
pfied‰kolní zafiízení. Mû osobnû potû‰ilo vystoupení a potom i osobní hovory s Polkami, které zastupovaly
neziskovku zamûfienou na podporu rodiãÛ a pfiijely se my‰lenkou MC inspirovat. Nebály se pojmenovat, Ïe
po zku‰enosti s komunismem jsou polské dûti stále málo vedeny k individualitû a je tfieba omezit vliv zkost-
natûn˘ch institucí na jejich v˘chovu. Také nizozemská prezentace si v‰ímala dûtské pasivity, v tomto pfiípadû
vyvolané ne komunistickou minulostí, ale ãasem stráven˘m u poãítaãov˘ch her, televize a internetu. Nemilou
zprávou, která nás z pfiátelské multikulturní pospolitosti vtáhla do reality, bylo, Ïe zástupkynû Kamerunu ne-
dorazí, protoÏe jí stále je‰tû nevystavili vízum. Naveãer nás ãekalo pfiekvapení. KaÏdá jsme dostala lampion 
a v prÛvodu jsme procházely mezi bratislavsk˘mi paneláky k nedaleké základní ‰kole. Poveãefiely jsme ve
‰kolní jídelnû, abychom si pak s pln˘mi bfií‰ky vychutnaly dûtská hudební pfiedstavení. Z poklidu nás v‰ak
rychle vytrhly maminky a dûti z romského MC v Detvû. V sále vyzdobeném vlajeãkami zemí celého svûta 
a pÛvabn˘mi obrázky s multikulturní tematikou se za chvíli toãili v kole úplnû v‰ichni. Vzpomnûla jsem si, jak
jsem v kanadském indiánském MC pfiem˘‰lela nad podobnostmi v postavení romského a indiánského etnika
ve spoleãnosti. Pozítfií budu na workshopu svûdkem dojemné scény, kdy si Penny a Mary‰a budou navzájem
sdûlovat své sympatie – rozumûjí si, chápou naprosto pfiesnû, co pro romské maminky na Slovensku a pro
indiánské maminky v Kanadû vlastní chránûn˘ prostor znamená.  

WORSHOPY

V nedûli Monika Petruchová odjela, takÏe jsme se s Rut a Petrou Hou‰kovou, koordinátorkou Libereckého
kraje, vÏdy dohodly, kter˘ch pracovních skupin se zúãastníme, aby nám nic neuteklo. Bylo pfiíjemné b˘t sou-
ãástí mumraje úãastnic, kter˘m na krku záfiilo sluníãko, coÏ byla netradiãnû pojatá jmenovka. Byly jsme téÏ
vyzvány k pfiipnutí Ïluté stuhy, která symbolizovala souãasn˘ boj matefisk˘ch center a dal‰ích neziskov˘ch
organizací za 2%. Právû dvû procenta si na Slovensku uÏ tfietím rokem mÛÏete odeãíst z daní a podle svého
uváÏení je vûnovat nûkteré z neziskovek. Nyní je tento úspû‰n˘ zpÛsob financování ohroÏen, neboÈ nûktefií
politici by radûji kontrolovali ve‰ker˘ tok financí sami.
Pfiihlásila jsem se do skupiny, kterou organizovala Barbra s Joan z Trinidadu, dvojice úÏasn˘ch Ïen, které ve
vás vzbuzují dÛvûru a pohodu. A v tomto duchu se nesly i na‰e spoleãné debaty nad postavením rodiny 
v souãasném svûtû. Odpoledne jsme v sále vyvûsili (mûkké „i” znamená, Ïe nám pomáhal i Brian) obrovsk˘
strom pln˘ na‰ich nápadÛ, tuÏeb i strachÛ. Dal‰í skupina symbolizovala své závûry barevnou duhou a tfietí
skupina dokonce na pódiu sehrála scénku ze ‰koly pro rodiãe.
I pondûlní dopoledne se neslo ve znamení workshopÛ. Kromû stále se vracející otázky Jaké dítû chceme vy-

chovat? se v na‰í skupinû fie‰il i mnohdy napjat˘ vztah rodiã – odborník. Musím fiíci, Ïe mÛj pocit, ostatnû
podobn˘ ãesk˘m v˘stupÛm z kampanû, je oproti jin˘m hlasÛm velmi smífiliv˘. Mám za to, Ïe není tfieba se
vÛãi odborníkÛm – psychologÛm, pedagogÛm, sociálním pracovníkÛm ãi lékafiÛm zdaleka tak ostfie vymezo-
vat. Myslím, Ïe v rámci na‰ich matefisk˘ch center se z expertÛ stávají matky a mezi matkami je pfiirozenû
mnoho odborníkÛ, ktefií jsou v pfiípadû potfieby ãi poÏádání schopni svou roli opût zaujmout a ostatním pora-
dit. Hor‰í je to asi pfii pohledu zvenãí, kdy pestrá skupina Ïen nûkomu, kdo tuto pestrost vidût nechce, spl˘vá
do jakési maminkovské hloupaté masy.   

NA CESTù DOMÒ

Opût se kodrcám vláãky domÛ, znovu proÏívám pfiekvapení pfii pasové kontrole pfii pfiejezdu slovensko – ães-
k˘ch hranic. VÏdyÈ si navzájem tolik rozumíme! Zahraniãní delegátky mátlo, Ïe se obyvatelé dvou rÛzn˘ch
státÛ domluví bez pfiekladu. Mrzí mû, Ïe jsem se nemohla zúãastnit závûreãného zakonãení a osobnû se roz-
louãit alespoÀ s polovinou tûch úÏasn˘ch Ïen. ¤íkám si, kolik námahy, ãasu a energie slovenské organizá-
torky konference stála. Jako by se v tom oz˘val paradox slovenského postoje k rodiãovství – rády by byly
skvûl˘mi matkami, ale tu‰í, Ïe dokáÏí i víc. Pfieji jim tedy, aby je doma ãekaly spokojené dûti, manÏelé, ktefií si
dokázali ãas s dûtmi uÏít, a prarodiãe, ktefií jsou ochotní s vnouãky pomoci. Tak jako mnû. 

Klára Smolíková, MC Radost, Tábor
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JAK ZVLÁDNOUT MATE¤SKOU DOVOLENOU 
A NEZTRATIT SE V ZAMùSTNÁNÍ?
Chystáte se na matefiskou (rodiãovskou) dovolenou a fie‰íte, jak skloubit zamûstnání s péãí o dítû? V ná-
sledujícím textu vám nabídneme nûkolik tipÛ, jak toto nároãné období lépe zvládnout. Základem opravdu
fungujícího slaìování osobního a pracovního Ïivota je vzájemná spolupráce zamûstnavatele a zamûstna-
ného. Firmy bohuÏel ãasto toto téma vÛbec nefie‰í (nebo fie‰í tak, Ïe se 'problému' vyh˘bají a nenabírají
Ïeny...) a odchody /návraty osob na/ z RD pfiicházejí nekontrolované jako Ïivelná katastrofa. Pfii vzá-
jemné vstfiícnosti v‰ak mÛÏe dojít k dohodû, která je v˘hodná pro obû strany. Organizacím spolupráce
pomÛÏe u‰etfiit a získat loajální zamûstnané, matkám a otcÛm zase bez zbyteãného stresu skloubit péãi 
o dûti s profesí a navíc pfiedcházet problémÛm spojen˘m s dlouhodobou pracovní neaktivitou. Mezi nû
patfií v pracovní oblasti ztráta kvalifikace, komplikace pfii zvykání na pracovní tempo, ohroÏení profesního
rÛstu, vysoké riziko nezamûstnanosti a dále psychické obtíÏe spojené se zv˘‰enou hladinou stresu, ztrá-
tou sociálních kontaktÛ... 

âím zaãít?
Pro zaãátek je potfieba ujasnit si, jak období MD/RD chcete strávit. Jak dlouho plánujete b˘t doma? Jste
ochotná/˘ nastoupit do práce brzy, ãi naopak plánujete zÛstat s dítûtem aÏ do ãtyfi let vûku? Zamûstnavatelé
jsou ãasto ochotní vyjít vám vstfiíc, ale potfiebují co nejvíce dopfiedu vûdût, jaké jsou va‰e plány, aby mohli
podle toho organizovat práci. Základem je vûdût co chcete a informovat o tom nadfiízené. Také je vhodné zvá-
Ïit, jak˘m zpÛsobem mÛÏete (a chcete) b˘t v kontaktu se zamûstnavatelem a v neposlední fiadû, jak si udrÏíte
ãi roz‰ífiíte svou kvalifikaci. 

Pfied nástupem na RD
• kontaktujte pfiímého nadfiízeného/nadfiízenou a personální oddûlení a informujte je o sv˘ch plánech, 

pfiedbûÏnû zji‰Èujte, jaké moÏnosti jsou vám ochotni nabídnout v souvislosti se slaìováním osobního 
a pracovního Ïivota (zkrácen˘ úvazek, práce z domova aj.)

• pfiipravte se na pfiedání kompetencí, informování kolegÛ, ktefií s vámi spolupracují a zauãení kolegynû
/kolegy, ktefií pfiicházejí na va‰e místo

• domluvte si rozhovor pfied odchodem, kde budete fie‰it pfiedpokládan˘ prÛbûh RD, pfiípadn˘ návrat a hlavnû
komunikaci bûhem va‰í nepfiítomnosti: ZvaÏte, zda jste schopná a ochotná v prÛbûhu RD nárazovû spolu-
pracovat (napfi. v sezónû, kdy je pfiechodnû více práce, v pfiípadû, kdy nûkdo onemocní ãi odcestuje atp.),
zda máte zájem o dfiívûj‰í návrat a za jak˘ch podmínek (napfi. ãásteãnû práce z domova, pfiíplatek na hlídání,
zaji‰tûní místa ve ‰kolce v blízkosti pracovi‰tû aj.), zda jste ochotná vrátit se dfiíve, uvolní-li se pfiijatelná po-
zice. Sestavte spoleãnû s va‰ím nadfiízen˘m a pfiíslu‰nou osobou z personálního oddûlení tzv. plán návratu
– bude k dispozici i v pfiípadû, Ïe va‰e kontaktní osoba odejde a na vás by se mohlo zapomenout.

Spolupráce bûhem rodiãovské dovolené
Nikdo neví dopfiedu, jak pfiesnû bude rodiãovská dovolená probíhat. Proto je velmi dÛleÏité domluvit se na
zpÛsobech prÛbûÏného kontaktu. PoslouÏit mÛÏe telefon i e-mail, je v‰ak potfieba zaruãit, Ïe se druhá strana
dozví o pfiípadn˘ch zmûnách (napfi. firma se stûhuje, zmûníte si e-mail atp.). Samozfiejmû je nutné domluvit
se vãas v pfiípadû plánovan˘ch krokÛ – chcete nastoupit pozdûji ãi naopak dfiíve, upfiesnûná a vãasná infor-
mace o va‰em návratu, nebo jen informace o tom, Ïe z osobních dÛvodÛ nehodláte nastoupit vÛbec. 
Nûkteré firmy pofiádají nûkolikrát do roka rÛzné spoleãenské akce, na které zvou i osoby na rodiãovské dovo-
lené. Zeptejte se, na jaké mÛÏete dostat pozvánku, a choìte na nû. Dozvíte se spoustu aktuálních informací 
o v˘voji firmy a mÛÏete se setkat i s dal‰ími lidmi v podobné situaci. Chybí ve va‰í organizaci prostor pro set-
kávání rodiãÛ? Iniciujte zavedení nové aktivity! MÛÏete tfieba pfiichystat e-mailov˘ bulletin, informaãní sekci
na webov˘ch stránkách nebo uspofiádat burzu dûtského obleãení. Neztratíte kontakt s prací a oÏivíte vztahy 
s kolegy a kolegynûmi.

PÒL NA PÒL
ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI 
ŽEN A MUŽŮ
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UdrÏení kvalifikace
I v závalu rodiãovsk˘ch povinností si najdûte chvilku na
vzdûlávání. PomÛÏe vám to mimo jiné pfiedcházet pfiíli‰-
nému stresu z jednostranné zátûÏe, a to je pfiínos pro vás 
i va‰i rodinu. MÛÏe jít i o zábavnou formu: domluvte se 
s kamarádkou, Ïe si kaÏd˘ t˘den po‰lete alespoÀ dva 
e-maily, dárek k narozeninám jí objednejte v on-line 
obchodû a u kávy si povídejte anglicky. MoÏná se to zdá
jako maliãkost, ale zrovna neznalost základní práce s poãí-
taãem je pfiíãinou mnoha problémÛ, které maminky mají po
návratu do zamûstnání. A hlavnû – procviãujte to, co uÏ
umíte.  
VyuÏijte matefiskou dovolenou k úãasti na kurzech, které
jste vÏdy chtûla dûlat, ale nemûla na nû ãas. Máte skvûlou
pfiíleÏitost, jak to dohnat a zároveÀ se i lépe pfiipravit na
dal‰í zamûstnání roz‰ífiením ãi zmûnou kvalifikace. ZvaÏte
také pragmaticky, jaké kurzy by se vám pfii práci v budouc-
nosti hodily. Starosti s hlídáním dûtí jiÏ fie‰í nûkteré 
instituce, napfiíklad jazykové ‰koly ãím dál tím ãastûji 
nabízejí i sluÏby peãovatelky. 
Variantou soukromû zaji‰tûn˘ch kurzÛ je i domluva se 
zamûstnavatelem: v nûkter˘ch pfiípadech je dostateãná 
kapacita v kurzech, které zaji‰Èuje. Nûco uÏiteãného se 
nauãíte a navíc vám to pomÛÏe udrÏet kontakt s firemním
prostfiedím. 

Zkuste také alespoÀ minimálním zpÛsobem drÏet kontakt s v˘vojem v oboru – pfieãtûte si tfieba na internetu
nûjaké odborné ãlánky, udûlejte si alespoÀ jednou za rok ãas na zajímavou konferenci nebo semináfi. Jste
ãlen/-ka nûjakého profesního sdruÏení? Zjistûte si, jaké jsou moÏnosti vzdûlání ve va‰í oblasti. 
Máte–li chuÈ, nabídnûte svou pomoc i u jiné organizace nebo v jiném oboru – hledejte alternativy, jak se za-
mûstnat nárazovû ãi na zkrácen˘ úvazek, klidnû i na niÏ‰í nebo jiné pozici, neÏ jste byla zvyklá – dÛleÏité je
úplnû nevypadnout z pracovního tempa. Variantou je i dobrovolnická pomoc  – pár hodin v˘pomoci ve va‰em
matefiském centru nebo jiné neziskové organizaci se dá urãitû zvládnout a do budoucna vám to mÛÏe hodnû
pomoci. Minimálnû pfiesvûdãíte své zamûstnavatele, Ïe jste aktivní a ochotní na sobû pracovat. Ve‰keré dob-
rovolné aktivity a rÛzné kurzy, které vykonáváte v prÛbûhu MD/RD, si nezapomeÀte zapsat do svého Ïivoto-
pisu.

Návrat do zamûstnání
Návrat do zamûstnání nepodceÀujte. Pfiece jenom si na rodiãovské dovolené zvyknete na jin˘ reÏim dne, na
jiné vztahy, jiná oãekávání. Ideální je, kdyÏ se pokusíte b˘t v pracovní oblasti aktivní bûhem celé rodiãovské
dovolené, ale v posledním pÛlroce by se o pracovní uplatnûní mûli váÏnû zajímat v‰ichni. Poohlédnûte se po
roz‰ifiujících i rekvalifikaãních kurzech zdarma, v souãasnosti je za podpory Evropského sociálního fondu na-
bízí mnohé organizace. 
Vracíte – li se k pÛvodnímu zamûstnavateli, kontaktujte ho a neváhejte domluvit si i osobní náv‰tûvu.
Zajímejte se o to, kam se firma bûhem va‰í nepfiítomnosti posunula a jakou pozici vám mohou nabídnout. Je-
li to potfieba, pfiichystejte se na související nároky (napfi. je nutné oprá‰it znalosti jazykÛ, protoÏe firma získala
nového partnera ze zahraniãí). 
Je v‰ak moÏné, Ïe jste práci ztratila nebo víte, Ïe se s vámi zamûstnavatel brzy rozlouãí. V kaÏdém pfiípadû si
budete muset hledat nové zamûstnání. Základem je pfiipravit si kvalitní strukturovan˘ Ïivotopis (pfiíklady CV –
curriculum vitae jsou bûÏnû k dispozici na internetu) a zaãít vyhledávat nabídky práce. Obrátit se mÛÏete na-
pfiíklad na Call centrum sluÏeb zamûstnanosti provozované Ministerstvem práce a sociálních vûcí âR .

Napadne vás je‰tû nûco? Pi‰te nám, zajímavé názory a va‰e Ïivotní pfiíbûhy pro inspiraci otiskneme v dal‰ích
ãíslech bulletinu PÛl na pÛl Sítû matefisk˘ch center v âR. 

Katefiina Machovcová, Gender Studies, o.p.s.
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ÎENA MEZI PARAGRAFY, 
ROZUMEM A CITEM…

DISKRIMINACE SPOJENÁ 
S MATEŘSKOU / RODIČOVSKOU
DOVOLENOU
Otázka: Mám nastoupit po matefiské dovolené po 
4 letech do práce. Zamûstnavatel slíbil, Ïe mû
vezme zpût pouze ústnû a bude-li volné místo. Nyní
mám neplacené volno na rok do vûku 4 let
dûtí.(máme dvojãata). Pokud mne v‰ak vezme zpût,
nechce mi zkrátit úvazek na 6 hodin dennû, kter˘
potfiebuji, protoÏe mám dvojãata a nebude je mít
kdo vyzvedávat ze ‰kolky a manÏel je ãasto slu-
Ïebnû pryã a do práce dojíÏdíme z blízké vesnice. Je
prosím nûjak˘ zákon o zkrácení pracovního úvazku
pro pracujícího rodiãe, pokud ano, jak dlouho ho
smí vyuÏívat a jak to ovlivní vyplácenou základní
mzdu? (je o hodnû niÏ‰í?) Dûkuji Vám pfiedem za
odpovûì. 

V¯BùR Z NEJâASTùJ·ÍCH DOTAZÒ

Odpovûì: V souvislosti s pracovní dobou je zamûst-
navateli uloÏena povinnost, aby pfii zafiazování 
zamûstnancÛ do smûn pfiihlíÏel rovnûÏ k potfiebám
Ïen peãujících o dûti. PoÏádala-li Ïena peãující o dítû
mlad‰í patnácti let nebo tûhotná Ïena o krat‰í 
pracovní dobu ãi o jinou vhodnou úpravu stanovené
t˘denní pracovní doby, je zamûstnavatel povinen 
vyhovût její Ïádosti, jestliÏe mu v tom nebrání váÏné
provozní dÛvody. V˘kon práce na krat‰í pracovní
dobu pak musí dovolovat provoz zamûstnavatele.
Zamûstnavatel je pfiitom povinen vytváfiet takové
podmínky, aby Ïádostem Ïen o krat‰í pracovní 
dobu mohlo b˘t vyhovûno. Nevyhoví-li tedy zamûst-
navatel va‰í Ïádosti o sjednání krat‰í pracovní doby,
pfiiãemÏ mu v takovém sjednání nebrání váÏné 
provozní dÛvody, pak máte moÏnost domáhat se 
va‰eho nároku soudní cestou.

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.



VSTUP NA TRH PRÁCE PO 
MATE¤SKÉ DOVOLENÉ
Milé maminky, aÈ uÏ se vám na matefiské a rodiãov-
ské dovolené líbí ãi nikoliv, jednoho dne pravdûpo-
dobnû pfiijde okamÏik, kdy zaãnete uvaÏovat 
o návratu do zamûstnání. Rozhodnutí, kdy se vrátit
do práce, záleÏí pfiedev‰ím na vás a va‰í rodinné 
situaci. Pokud se chcete vrátit do práce co nejdfiíve,
je tfieba pamatovat na to, Ïe va‰e matefiská dovo-
lená nemÛÏe b˘t celkovû krat‰í neÏ 14 t˘dnÛ (sãítá
se doba pfied a po porodu) a nemÛÏe skonãit pfied
koncem ‰estinedûlí. 
KaÏdá Ïena má nárok na matefiskou dovolenou 
v délce 28 t˘dnÛ, popfi. 37 t˘dnÛ, narodí-li se Ïenû
více dûtí. JestliÏe se hodláte vrátit k pÛvodnímu 
zamûstnavateli, je zamûstnavatel po dobu matefiské
dovolené povinen drÏet vám pÛvodní místo.
Vût‰ina Ïen po skonãení matefiské dovolené plynule
naváÏe rodiãovskou dovolenou, resp. ji na rodiãov-
ské dovolené nahradí otec dítûte. Rodiãovská dovo-
lená mÛÏe trvat aÏ do tfií let vûku dítûte. Po návratu
z rodiãovské dovolené je vám zamûstnavatel povi-
nen nabídnout místo odpovídající va‰í praxi a kvali-
fikaci. JestliÏe zamûstnavatel takové místo nemá,
zpravidla vám nabídne jiné místo, vût‰inou ménû
vyhovující. Pokud místo odmítnete, zamûstnavatel
vám mÛÏe dát v˘povûì pro nadbyteãnost. V tako-
vém pfiípadû vám náleÏí odstupné ve v˘‰i trojná-
sobku prÛmûrného v˘dûlku.
MÛÏete se také rozhodnout zÛstat s dítûtem doma
aÏ do ãtyfi let vûku dítûte. Po tuto dobu máte nárok
na rodiãovsk˘ pfiíspûvek. Zamûstnavatel uÏ ale není
povinen drÏet vám místo, je tedy vhodné poÏádat
zamûstnavatele o neplacené pracovní volno nebo se
s ním dohodnout na rozvázání pracovního pomûru,
pfiípadnû na zkrácení pracovního úvazku.

ZPROSTŘEDKOVÁNÍ
ZAMĚSTNÁNÍ ÚŘADEM PRÁCE
Ne vÏdy je rodiãi pfii návratu z matefiské ãi rodiãov-
ské dovolené dopfiáno vrátit se do pÛvodního za-
mûstnání nebo po tom ani netouÏí. Hledání nového
zamûstnání se pak stává nutností. Pokud neuvaÏu-
jete o podnikání, povaÏuji za rozumné obrátit se 
v první fiadû na úfiad práce. Zafiazení do evidence
uchazeãÛ o zamûstnání nabízí ãetné v˘hody:
• úfiad práce se pokusí o zprostfiedkování vhodného

zamûstnání
• stát za uchazeãe o zamûstnání platí zdravotní 

poji‰tûní

• doba vedení v evidenci uchazeãÛ o zamûstnání se
zapoãítává do doby dÛchodového poji‰tûní

• po urãitou dobu je uchazeãi poskytována podpora
v nezamûstnanosti

• uchazeã o zamûstnání má moÏnost rekvalifikace
• úfiad práce bezplatnû poskytuje informace a pora-

denství v oblasti pracovních pfiíleÏitostí

Na úfiad práce se obraÈte co nejdfiíve, pfiedev‰ím
pokud va‰e dítû jiÏ oslavilo ãtvrté narozeniny.
Uplynutím mûsíce, ve kterém va‰e dítû dosáhlo ãtyfi
let vûku (sedmi let vûku, jde–li o dítû dlouhodobû
zdravotnû postiÏené), ztrácíte nárok na rodiãovsk˘
pfiíspûvek, i kdyÏ jste stále s dítûtem doma. 
Pfiihlásit se na úfiad práce je dÛleÏité také z hlediska
dÛchodového poji‰tûní. Péãe o dítû ve vûku do ãtyfi
let (nebo o dítû ve vûku do 18 let, je-li dlouhodobû
tûÏce zdravotnû postiÏené dítû a vyÏaduje-li mimo-
fiádnou péãi) se zapoãítává do doby poji‰tûní pro
úãely dÛchodového poji‰tûní, stejnû jako doba evi-
dence na úfiadu práce. Pokud budete náv‰tûvu
úfiadu práce odkládat, mÛÏe se vám stát, Ïe se vám
ãasová prodleva nebude poãítat do doby dÛchodo-
vého poji‰tûní.
U zdravotního poji‰tûní jsou podmínky mírnûj‰í.
JestliÏe jste doma s dítûtem star‰ím ãtyfi let, nemu-
síte se obávat, Ïe si budete muset platit zdravotní
poji‰tûní sami. Pokud celodennû osobnû a fiádnû
peãujete alespoÀ o jedno dítû do sedmi let vûku
nebo nejménû o dvû dûti do 15 let vûku, zaplatí za
vás pojistné stát. Podmínka celodenní péãe se po-
vaÏuje za splnûnou i tehdy, je-li dítû pfied‰kolního
vûku umístûno v jeslích (matefiské ‰kole), popfiípadû
v obdobném zafiízení na dobu, která nepfievy‰uje
ãtyfii hodiny dennû. Jde-li o dítû plnící povinnou
‰kolní docházku, podmínka celodenní péãe se pova-
Ïuje za splnûnou i po dobu náv‰tûvy ‰koly, s v˘jim-
kou umístûní v zafiízení s t˘denním ãi celoroãním
pobytem. Za osobu celodennû osobnû a fiádnû 
peãující o dítû se povaÏuje vÏdy pouze jedna osoba,
a to buì otec, nebo matka dítûte, pfiíp. osoba, která
pfievzala dítû do trvalé péãe nahrazující péãi rodiãÛ.
Pozor na dÛleÏitou odli‰nost od matefiské a rodiãov-
ské dovolené - podmínka celodenní osobní a fiádné
péãe není splnûna, pokud má osoba peãující o dítû
pfiíjmy ze zamûstnání nebo ze samostatné v˘dûleãné
ãinnosti.

Úfiad práce vás zafiadí do evidence uchazeãÛ 
o zamûstnání dnem podání písemné Ïádosti.
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PoÏádáte-li o zprostfiedkování zamûstnání nejpozdûji
do tfií pracovních dnÛ po skonãení zamûstnání nebo
po skonãení náhradní doby zamûstnání, budete za-
fiazeni do evidence uchazeãÛ o zamûstnání ode dne
následujícího po skonãení zamûstnání nebo ná-
hradní doby zamûstnání. Za náhradní dobu zamûst-
nání se povaÏuje i osobní péãe o dítû do ãtyfi let
vûku nebo péãe o dítû ve vûku do 18 let, je-li dlou-
hodobû tûÏce zdravotnû postiÏené a vyÏaduje mimo-
fiádnou péãi. 

Pfiíklad: Dítû dosáhlo v sobotu 7.10.2006 ãtyfi let
vûku. Matka ve stfiedu 11.10.2006 poÏádala 
o zafiazení do evidence uchazeãÛ o zamûstnání. Do
evidence bude zafiazena od 8.10.2006, neboÈ pod-
mínku podání Ïádosti do tfií pracovních dnÛ splnila.
Pokud by matka podala Ïádost o zafiazení do 
evidence uchazeãÛ o zamûstnání ve ãtvrtek
12.10.2006, podmínka podání Ïádosti do tfií pracov-
ních dnÛ by splnûna nebyla a matka by byla zafia-
zena do evidence uchazeãÛ o zamûstnání aÏ od
12.10.2006. Dny 8. aÏ 11.10. by se jí pak nezapoãí-
távaly do doby dÛchodového poji‰tûní.

Úfiad práce nejprve zkoumá, zda se nevyskytuje nû-
jaká pfiekáÏka, která by bránila va‰emu zafiazení
do evidence uchazeãÛ o zamûstnání. Do evidence
nelze zafiadit zejména
• toho, kdo je v pracovnûprávním vztahu nebo ve

sluÏebním pomûru,
• osobu samostatnû v˘dûleãnû ãinnou,
• funkcionáfie obchodní spoleãnosti nebo druÏstva,

kter˘ za svou práci dostává odmûnu,
• soudce,
• poslance nebo senátora, 
• ãlena zastupitelstva obce nebo kraje, jestliÏe je mu

vyplácena odmûna a je pro tuto funkci uvolnûn ze
svého pÛvodního zamûstnání,

• prezidenta republiky a ãlena vlády,
• prezidenta, viceprezidenta nebo ãlena Nejvy‰‰ího

kontrolního úfiadu,
• Vefiejného ochránce práv nebo jeho zástupce,
• fieditele Bezpeãnostní informaãní sluÏby,
• ãlena Rady pro rozhlasové a televizní vysílání,
• nuceného správce a likvidátora,
• pûstouna, kter˘ vykonává svou péãi v zafiízeních

pûstounské péãe nebo kterému je za pûstounskou
péãi vyplácena odmûna,

• osobu pracující v cizinû a
• studenta. 

Uchazeãem o zamûstnání se nelze stát v dobû do-
ãasné pracovní neschopnosti, v˘konu vojenské zá-
kladní nebo náhradní sluÏby a v˘konu civilní sluÏby.

Také není moÏné zafiadit osobu, která vykonává trest
odnûtí svobody nebo je ve vazbû, pobírá penûÏitou
pomoc v matefiství v dobû pfied porodem a ‰est
t˘dnÛ po porodu ani nelze zafiadit osobu, která je
plnû invalidní. Dal‰í pfiekáÏkou pro zafiazení a vedení
v evidenci je neposkytnutí identifikaãních údajÛ
uchazeãe a odmítnutí nebo zru‰ení souhlasu se
zpracováním osobních údajÛ.

Zafiazení do evidence uchazeãÛ o zamûstnání nao-
pak nebrání v˘kon ãinnosti na základû pracovního
nebo sluÏebního pomûru, pokud tato ãinnost ne-
pfiesáhne dvacet hodin t˘dnû a mûsíãní v˘dûlek
není vy‰‰í neÏ polovina minimální mzdy. Je také
moÏné pracovat na základû dohod o pracích kona-
n˘ch mimo pracovní pomûr, pokud za období, na
které byly sjednány, mûsíãní odmûna nebo prÛ-
mûrná mûsíãní odmûna nepfiesáhne polovinu mini-
mální mzdy. Úfiadu práce jste povinni v˘kon této
ãinnosti, její rozsah a v˘‰i odmûny ohlásit a doloÏit.
V pfiípadû v˘konu více ãinností se mûsíãní v˘dûlky
sãítají. Tato ãinnost vám nesmí pfiekáÏet ve spolu-
práci s úfiadem práce ani vám nesmí bránit pfiijmout
nabídku vhodného zamûstnání. PfiekáÏkou pro ve-
dení v evidenci není ani takové zamûstnání, které
pro vás není vhodné a je zprostfiedkováno úfiadem
práce maximálnû na tfii mûsíce.

Evidence uchazeãÛ o zamûstnání obsahuje údaje
obsaÏené v Ïádosti o zprostfiedkování zamûstnání.
Tûmi jsou zejména va‰e identifikaãní údaje a sou-
hlas s jejich zpracováním, údaje o va‰í kvalifikaci,
získan˘ch pracovních zku‰enostech, zájmu o urãitá
zamûstnání, zdravotních omezeních a také údaje,
které vás omezují v souvislosti se zprostfiedkováním
zamûstnání. Dále se v evidenci zaznamenávají údaje
o prÛbûhu zprostfiedkování zamûstnání, va‰í souãin-
nosti s úfiadem práce a poskytování sluÏeb v rámci
aktivní politiky zamûstnanosti a pracovní rehabili-
tace. Údaje z evidence uchazeãÛ o zamûstnání
slouÏí pro úãely zprostfiedkování zamûstnání, pro
statistické úãely a dále pro úãely stanovené zvlá‰t-
ními právními pfiedpisy.
Skuteãnosti rozhodné pro vedení v evidenci ucha-
zeãÛ o zamûstnání musíte úfiadu práce doloÏit pfii
podání Ïádosti o zprostfiedkování zamûstnání.
Ve‰keré zmûny, s v˘jimkou nástupu do zamûstnání,
jste povinni ohlásit úfiadu práce nejpozdûji do osmi
kalendáfiních dnÛ. Ve stejné lhÛtû máte povinnost
oznámit dÛvody, pro které jste se nedostavili na
úfiad práce ve stanoveném termínu.
Nástup do zamûstnání je tfieba ohlásit nejpozdûji 
v pracovní den pfiedcházející dni, kter˘ jste se 



zamûstnavatelem sjednali jako den nástupu do 
zamûstnání, a do osmi kalendáfiních dnÛ doloÏit
vznik pracovnûprávního vztahu, nejlépe pracovní
smlouvou.

Pfiíklad: Jako den nástupu do zamûstnání byla sjed-
nána stfieda. Úfiadu práce je tedy tfieba nástup do
zamûstnání oznámit nejpozdûji v úter˘ a nejpozdûji
pfií‰tí ãtvrtek doloÏit. JestliÏe je dnem nástupu do
zamûstnání pondûlí, musí to b˘t úfiadu práce ohlá-
‰eno nejpozdûji v pátek. DoloÏit vznik pracovnû-
právního vztahu je nutné do pfií‰tího úter˘.

ZVÝŠENÁ PÉČE PŘI 
ZPROSTŘEDKOVÁNÍ ZAMĚSTNÁNÍ
Vícekrát jsem zde zmínila pojem vhodné zamûstnání.
Právo na zprostfiedkování vhodného zamûstnání 
vypl˘vá pfiímo ze zákona. Za vhodné zamûstnání se
povaÏuje takové, jehoÏ délka ãiní nejménû 80% 
stanovené t˘denní pracovní doby, tj 32 hodin t˘dnû.
Toto zamûstnání musí b˘t sjednáno na dobu neurãi-
tou nebo na dobu urãitou del‰í neÏ tfii mûsíce 
a musí také zakládat povinnost odvádût pojistné na
dÛchodové poji‰tûní a pfiíspûvek na státní politiku
zamûstnanosti. Vhodné zamûstnání by mûlo odpoví-
dat va‰í zdravotní zpÛsobilosti a pokud moÏno 
i kvalifikaci, schopnostem, dosavadní délce doby
zamûstnání, moÏnosti ubytování a dopravní dosaÏi-
telnosti. 
Pokud jste vedeni v evidenci uchazeãÛ o zamûstnání
více neÏ rok, jsou podmínky pro vhodné zamûstnání
ménû pfiísné, zejména co se t˘ká jeho celkové délky
a rozsahu pracovní doby. Zamûstnání mÛÏe b˘t
sjednáno i na dobu krat‰í neÏ tfii mûsíce nebo mÛÏe
b˘t dohodnut krat‰í pracovní úvazek, minimálnû
v‰ak v rozsahu 20 hodin t˘dnû.

Rizikov˘m skupinám uchazeãÛ je pfii zprostfiedko-
vání zamûstnání vûnována zv˘‰ená péãe. Do této
kategorie patfií mimo jiné i tûhotné Ïeny, kojící Ïeny
a matky do devátého mûsíce po porodu a osoby
peãující o dítû do 15 let vûku. 
Zv˘‰ená péãe spoãívá v moÏnosti úfiadu práce vy-
pracovat ve spolupráci s vámi individuální akãní
plán. Jeho cílem je podpofiit va‰i aktivitu formou in-
dividuálního pfiístupu ze strany úfiadu práce a zv˘‰it
va‰e moÏnosti uplatnûní na trhu práce. Vy máte sa-
mozfiejmû povinnost s úfiadem práce spolupracovat
pfii vypracování individuálního akãního plánu a plnit
podmínky v nûm stanovené.
Individuální akãní plán probíhá ve tfiech etapách. 
V první etapû se dozvíte, jaká máte práva 

a povinnosti a jaké vám úfiad práce mÛÏe nabídnout
sluÏby. Pracovník úfiadu práce vás pozve na 
informaãní schÛzku, kde vám rozkryje moÏnosti 
rekvalifikace a podnikání. Analyzuje vá‰ pracovní
potenciál, v nûmÏ zohlední va‰i kvalifikaci, moÏnosti
a schopnosti, spoleãnû pfiipravíte podklady pro 
konkrétní individuální akãní plán. 
Cílem druhé etapy je pfiedev‰ím formulovat dohod-
nuté cíle a realizovat je. V této fázi dochází k vyhod-
nocení informací získan˘ch v první etapû a zváÏení
reáln˘ch moÏností uchazeãe. Podle v˘sledkÛ vám
pracovník úfiadu práce mÛÏe nabídnout napfiíklad
skupinové poradenství, kurzy rozvoje osobnosti,
motivaãní programy, odkázat vás na poradenské
centrum pro zaãínající podnikatele nebo na speciální
poradenství na oddûlení rekvalifikací. Následnû 
budete zafiazeni do dohodnut˘ch aktivit.
V˘sledkem tfietí etapy by mûlo b˘t konkrétní moÏné
fie‰ení na základû vyhodnocení absolvovan˘ch 
aktivit. Úfiad práce vám zprostfiedkuje úãast na v˘-
bûrov˘ch fiízeních, mÛÏe vás i doporuãit na místo
dotované úfiadem práce. Pracovník úfiadu práce 
s vámi také zkonzultuje dal‰í postup.
Úfiad práce vám není povinen vypracování individu-
álního akãního plánu nabídnout. Proto povaÏuji za
vhodné vyvinout vlastní iniciativu a v pfiípadû zájmu
o individuální akãní plán poÏádat úfiad práce o jeho
vypracování.   

REKVALIFIKACE

MÛÏe se stát, Ïe vám úfiad práce nabídne absolvo-
vání rekvalifikace, pokud shledá, Ïe je to pro va‰e
uplatnûní na trhu práce nutné. Rekvalifikací se 
rozumí získání nové kvalifikace nebo zv˘‰ení, roz‰í-
fiení ãi prohloubení dosavadní kvalifikace, vãetnû 
jejího udrÏování nebo obnovování. Pfii stanovování
obsahu a rozsahu rekvalifikace se vychází z dosa-
vadní kvalifikace, zdravotního stavu, schopností 
a zku‰eností.
Za úãastníka rekvalifikace hradí náklady rekvalifi-
kace úfiad práce a mÛÏe mu i poskytnout pfiíspûvek
na úhradu prokázan˘ch nutn˘ch nákladÛ spojen˘ch
s rekvalifikací. Rekvalifikace se uskuteãÀuje na 
základû dohody mezi úfiadem práce a uchazeãem
o zamûstnání. Dohoda o rekvalifikaci musí b˘t 
uzavfiena písemnû a musí v ní b˘t uvedeny
• identifikaãní údaje úãastníkÛ dohody,
• pracovní ãinnost, na kterou je rekvalifikace 

zaji‰Èována,
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• zpÛsob a doba rekvalifikace a místo jejího konání,
• podmínky poskytování pfiíspûvku na úhradu proká-

zan˘ch nutn˘ch nákladÛ spojen˘ch s rekvalifikací,
• zpÛsob ovûfiení získan˘ch znalostí a dovedností,
• závazek uchazeãe uhradit náklady rekvalifikace 

a druhy tûchto nákladÛ, pokud bez váÏn˘ch 
dÛvodÛ rekvalifikaci nedokonãí nebo odmítne na-
stoupit do vhodného zamûstnání odpovídajícího
novû získané kvalifikaci, 

• ujednání o vypovûzení dohody.

Po dobu rekvalifikace vám náleÏí podpora pfii 
rekvalifikaci, o které se více zmíním v dal‰í ãásti.

PODPORA V NEZAMĚSTNANOSTI
A PODPORA PŘI REKVALIFIKACI
Mezi nejv˘znamnûj‰í v˘hody evidence na úfiadu
práce patfií bezesporu pobírání podpory v nezamûst-
nanosti, pfiípadnû pfii rekvalifikaci. Nárok na pod-
poru v nezamûstnanosti máte za tûchto podmínek:
• poslední tfii roky pfied zafiazením do evidence jste

minimálnû 12 mûsícÛ vykonávali zamûstnání nebo
jinou v˘dûleãnou ãinnost zakládající povinnost 
odvádût pojistné na dÛchodové poji‰tûní a státní
politiku zamûstnanosti (dále jen pfiedchozí zamûst-
nání), 

• ke dni, k nûmuÏ má b˘t podpora pfiiznána, nejste
poÏivatelem starobního dÛchodu,

• o poskytnutí podpory v nezamûstnanosti jste po-
Ïádali úfiad práce, u kterého jste vedeni v evidenci.

Jako pfiedchozí zamûstnání se zapoãítává i osobní
péãe o dítû do ãtyfi let vûku nebo péãe o dítû do 
18 let, je-li dlouhodobû tûÏce zdravotnû postiÏené 
a vyÏaduje mimofiádnou péãi. 
Podpora v nezamûstnanosti vám náleÏí ode dne po-
dání písemné Ïádosti o podporu v nezamûstnanosti.
Podmínky nároku na podporu pfii rekvalifikaci jsou
obdobné. Nárok na podporu pfii rekvalifikaci má
uchazeã o zamûstnání, kter˘ se úãastní rekvalifikace
zabezpeãované úfiadem práce a zároveÀ ke dni, 
k nûmuÏ má b˘t podpora pfiiznána, není poÏivatelem
starobního dÛchodu.

Podporu v nezamûstnanosti vám bude úfiad práce
vyplácet po podpÛrãí dobu. Ta se li‰í v závislosti na
va‰em vûku. Rozhodující pro délku podpÛrãí doby je
vûk ke dni podání Ïádosti o podporu v nezamûstna-
nosti. PodpÛrãí doba ãiní:
• do 50 let vûku 6 mûsícÛ,
• od 50 do 55 let vûku 9 mûsícÛ 
• nad 55 let vûku 12 mûsícÛ.

Uchazeãi o zamûstnání podpora nenáleÏí po dobu
poskytování starobního dÛchodu, pobírání dávek
nemocenského poji‰tûní a po dobu vazby. Uchazeãi
o zamûstnání se podpora v nezamûstnanosti nepo-
skytuje rovnûÏ po dobu pobírání podpory pfii rekva-
lifikaci.
Doba poskytování starobního dÛchodu, poskytování
dávek nemocenského poji‰tûní a doba vazby se ne-
zapoãítává do podpÛrãí doby. To znamená, Ïe se
bûh podpÛrãí doby na chvíli „pfieru‰í”.

Pfiíklad: Dne 1.10.2006 zaãala uchazeãi o zamûst-
nání bûÏet ‰estimûsíãní podpÛrãí doba a on pobíral
podporu v nezamûstnanosti. Od 20.10.2006 do
27.10.2006 byl práce neschopen a dostával nemo-
censké. Tato doba se nezapoãítává do podpÛrãí
doby a uchazeã ani nepobíral podporu v nezamûst-
nanosti. PodpÛrãí doba mu mûla skonãit 31.3.2007,
ale prodluÏuje se do 7.4.2007.

Mezi dávky nemocenského poji‰tûní spadá také 
penûÏitá pomoc v matefiství. To znamená, Ïe nemÛ-
Ïete souãasnû dostávat penûÏitou pomoc v matefi-
ství a podporu v nezamûstnanosti. Na druhé stranû
je moÏné pobírat zároveÀ rodiãovsk˘ pfiíspûvek 
i podporu v nezamûstnanosti.



18

V˘‰e podpory v nezamûstnanosti a podpory pfii 
rekvalifikaci se stanoví procentní sazbou z prÛmûr-
ného mûsíãního ãistého v˘dûlku ve va‰em posled-
ním ukonãeném zamûstnání. JestliÏe jste naposledy
vykonávali samostatnou v˘dûleãnou ãinnost, v˘‰e
se urãí procentní sazbou z posledního vymûfiova-
cího základu v rozhodném období pfiepoãteného na
jeden kalendáfiní mûsíc.
Procentní sazba podpory v nezamûstnanosti ãiní
50 % první 3 mûsíce podpÛrãí doby a 45 % po
zb˘vající podpÛrãí dobu prÛmûrného ãistého 
v˘dûlku nebo vymûfiovacího základu. U podpory
pfii rekvalifikaci je procentní sazba ponûkud v˘hod-
nûj‰í. Po celou dobu rekvalifikace ãiní procentní
sazba podpory 60 % prÛmûrného ãistého v˘dûlku
nebo vymûfiovacího základu.
Pokud jste ukonãili ve stejn˘ den více zamûstnání,
va‰e prÛmûrné ãisté v˘dûlky se seãtou a souãet se
pak vynásobí procentní sazbou.
U podpory v nezamûstnanosti i u podpory pfii rekva-
lifikaci jsou stanoveny maximální ãástky, které lze
pobírat. V obou pfiípadech se novû od 1.1.2007
bude vycházet z prÛmûrné mzdy v národním hospo-
dáfiství za první tfii ãtvrtletí pfiedcházejícího kalendáfi-
ního roku. V˘‰i prÛmûrné mzdy bude vyhla‰ovat 
ministerstvo práce a sociálních vûcí sdûlením 
uvefiejnûn˘m ve Sbírce zákonÛ. Maximální v˘‰e
podpory v nezamûstnanosti bude ãinit 0,58 násobek
prÛmûrné mzdy v národním hospodáfiství za první
tfii ãtvrtletí kalendáfiního roku, kter˘ pfiedcházel roku
podání Ïádosti. TakÏe pokud podáte Ïádost v roce
2007, bude se vycházet z mûsícÛ leden aÏ záfií 2006.
Maximum u podpory pfii rekvalifikaci se vypoãítává
stejnû. V˘poãet se li‰í pouze v tom, Ïe se poãítá
0,65 násobek prÛmûrné mzdy v národním hospo-
dáfiství za první tfii ãtvrtletí kalendáfiního roku, kter˘
pfiedcházel roku, ve kterém uchazeã o zamûstnání
nastoupil na rekvalifikaci. 
Podpora v nezamûstnanosti a podpora pfii rekvalifi-
kaci jsou splatné po nabytí právní moci rozhodnutí
o jejich pfiiznání. Jedná se o mûsíãní dávky.
Vyplácejí se vÏdy zpûtnû, a to nejpozdûji v následují-
cím kalendáfiním mûsíci. Pokud byly splnûny 
podmínky pro v˘platu podpory jen po ãást mûsíce,
náleÏí vám podpora v odpovídající pomûrné ãásti. 

ZPROSTŘEDKOVÁNÍ 
ZAMĚSTNÁNÍ AGENTURAMI
PRÁCE
Není tfieba se pfii hledání nového zamûstnání ome-
zovat pouze na nabídky zprostfiedkované úfiadem

práce. Kromû vyhledávání potenciálních zamûstna-
vatelÛ na vlastní pûst se mÛÏete také obrátit na
agenturu práce. 
Agentury práce zprostfiedkovávají zamûstnání 
obdobnû jako úfiad práce. Pfiedev‰ím tedy vyhledá-
vají pro uchazeãe optimální zamûstnání a pro 
zamûstnavatele, ktefií hledají nové pracovní síly,
vhodné zamûstnance. Agentury práce poskytují 
i poradenství v oblasti pracovních pfiíleÏitostí 
a informace o moÏnostech zamûstnání, voln˘ch
pracovních místech a voln˘ch pracovních silách. 
Zprostfiedkování zamûstnání je pro uchazeãe 
bezplatné. Pokud agentura zprostfiedkovává 
zamûstnání za úhradu, poÏaduje ji od zamûstnava-
tele, kter˘ v agentufie hledá budoucí zamûstnance.
Agentury práce zprostfiedkovávají zamûstnání na zá-
kladû povolení ministerstva práce a sociálních vûcí.
V povolení se mimo jiné stanoví, zda mÛÏe agentura
zprostfiedkovávat práci jen na území âeské repub-
liky nebo má i povolení ke zprostfiedkování zamûst-
nání do zahraniãí nebo naopak ze zahraniãí k nám.
Pokud máte pochybnosti o dÛvûryhodnosti agen-
tury, doporuãuji vyÏádat si povolení k nahlédnutí.

Od vyhledávání zamûstnání agenturami práce mu-
síme odli‰ovat pojem agenturní zamûstnávání. Jde
o to, Ïe agentura práce mÛÏe zamûstnávat zamûst-
nance za úãelem práce pro nûkoho jiného.
Vysvûtleme si to na pfiíkladû. Urãitá osoba, napfi.
dûlník, je zamûstnancem agentury práce. Pokud
napfi. stavební firma doãasnû potfiebuje pracovní
sílu, mÛÏe s agenturou práce uzavfiít dohodu o do-
ãasném pfiidûlení zamûstnance agentury, napfi. na
14 dnÛ. Ná‰ dûlník stále zÛstává zamûstnancem
agentury, ta mu také vyplácí mzdu, ale práci mu 
pfiidûluje stavební firma. Po skonãení doãasného
pfiidûlení mÛÏe agentura dûlníka pfiidûlit zase nûjaké
jiné firmû.
Zamûstnavatelé vyuÏívají agenturní zamûstnávání
zpravidla v situacích, kdy se jim nevyplatí hledat
nové zamûstnance a uzavírat s nimi krátkodobé 
pracovní pomûry, pfiedev‰ím pfii náhlém nárÛstu
potfieby pracovní síly, kter˘ nezvládnou pokr˘t
sv˘mi pracovníky, pfii sezónních v˘kyvech, pfii zv˘-
‰ené nemocnosti nebo v období dovolen˘ch. 

Závûrem bych vám ráda popfiála, aby vá‰ návrat do
práce probûhl v co nejvût‰í pohodû a brzy jste na‰li
odpovídající pracovní uplatnûní. Doufám, Ïe vám 
k tomu pomohou i právû pfieãtené fiádky. 

Mgr. Anna KÛrková, právní poradkynû Sítû MC v âR,
KMC Sedmikráska, Hradec Králové
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ZKU·ENOSTI, O KTER¯CH 
SE NEMLUVÍ 

ANI MATE¤SK¯M CENTRÒM SE NEP¤ÍJEMNOSTI NEVYH¯BAJÍ
Chtûla bych se s vámi podûlit o pfiedvánoãní pfiíbûh z na‰eho MC star˘ tfii roky. Po jedné dopolední náv‰tûvû
matefiského centra jsem zjistila, Ïe jsem bez penûÏenky. Probûhla jsem obchody, kde jsem naposledy platila 
a zavolala kamarádce, která dopoledne vedla, zda se náhodou penûÏenka neobjevila. Známe dûti, co dovedou.
âasem mi do‰lo, Ïe o penûÏenku jsem jinde neÏ v centru pfiijít nemohla. To, Ïe jsem pfied Vánoci byla bez pûti
tisíc na poji‰tûní, které jsem chtûla zaplatit, mne samozfiejmû mrzelo. Ale stále jsem nemohla uvûfiit, Ïe by
zlodûj mohl b˘t mezi námi. VÏdyÈ se známe, pomáháme si, prostû nepfiedstavitelné! Dostavila se ale dal‰í
rána. Zaãalo to postupnû. Pfii‰la za mnou jedna z mála maminek, která vûdûla, co mne potkalo a fiekla mi, Ïe
se jí v centru asi pfied mûsícem ztratila tisícovka z penûÏenky. Pak se objevila druhá, tfietí, ãtvrtá, pátá. Stejn˘
scénáfi - ztratily se mi bûhem dopoledne v centru z penûÏenky peníze, nechtûla jsem o tom mluvit, nebyla
jsem si jistá, vÏdyÈ to není moÏné, Ïe by nûkterá z nás kradla. V tu chvíli jsem zapomnûla, Ïe jsem na tzv. ma-
tefiské dovolené a ozvalo se ve mnû povolání policistky. Peníze by ãlovûk oÏelel, ale s takovou nedÛvûrou,
která se mezi nás vloudila, bylo centrum na zru‰ení.

Nevím, jestli mÛÏu mluvit o dobrém konci, maminka, která 
peníze brala, a nebyla to nakonec malá ãástka, se mi pfiiznala 
a vrátila peníze v‰em. DÛvod?! Nechápala jsme to Ïádná, 
z nouze to jistû nebylo. Do centra chodila od jeho zaloÏení, milá
a ochotná...
Pfieji vám, aby vás podobná vûc nepotkala a pokud ano, postavte

se problému ãelem a nenechte se otrávit!

Martina Simonová, MC Litomy‰l



DOMOV PRO ÎENY A MATKY S DùTMI V TÍSNI
Obãanské sdruÏení CEMA Îamberk zaloÏilo ‰est maminek v roce 1996 s cílem zaloÏit Matefiské centrum
Pohoda v Îamberku. Centrum fungovalo tak jako desítky jin˘ch center v âeské republice. Pomalu se rozvíjelo
a pfiidávalo dal‰í nabídky pro rodiny s dûtmi, dûti a mládeÏ. Nadále ale zÛstávaly a zÛstávají maminky hlavním
duchem celého sdruÏení. Od bûÏn˘ch starostí a rodinn˘ch potíÏí jsme se v na‰em sdruÏení zaãali dostávat
opravdu k váÏn˘m Ïivotním situacím Ïen a maminek. Tyto zku‰enosti nás dovedly k my‰lence zaloÏení
Domova pro Ïeny. Od my‰lenky k ãinu byl sice kousek, ale pfiíprava samotné realizace trvala nûkolik let. Od
získání vhodného objektu, pfies podporu politikÛ a pracovníkÛ sociálních odborÛ na úrovni obce, kraje (a ne-
váhali jsme hledat podporu i v˘‰e) aÏ k získání nûkolika milionÛ potfiebn˘ch k zahájení provozu. AÏ po tento
okamÏik jsme cel˘ projekt „Domova” pfiipravovali na bázi dobrovolnické ãinnosti, protoÏe na‰e sdruÏení ne-
mûlo finanãní prostfiedky na zamûstnání osob, které by cel˘ projekt pfiipravily aÏ k realizaci. „Domov” jsme
slavnostnû otevfieli 23. 5. 2006. 
Nyní se s námi mÛÏete podûlit o na‰e první zku‰enosti. 

... A OD PÁTKU NEMÁM S DĚTMI KAM JÍT ...
Toto jsou slova, která nejãastûji sl˘chám od maminek, hledajících pomoc v na‰em novû otevfieném „Domovû
pro Ïeny a matky s dûtmi v tísni” v Îamberku. Od kvûtna, kdy jsme zahájili provoz, jsem vyslechla bezmála
na padesát nejrÛznûj‰ích pfiíbûhÛ, které mûly toto spoleãné téma. 

V prvním, aÈ uÏ telefonickém nebo osobním setkání s Ïenou nebo maminkou si povídáme, v jaké situaci se
nyní nachází, jaké má moÏnosti, popfiípadû co ji ohroÏuje. Jsou to ãasto pfiíbûhy plné slz, trápení a smutku.
Pfiicházejí k nám maminky s dûtmi, tûhotné Ïeny, ale i Ïeny bez dûtí. 

Základní informace z na‰í strany pro Ïenu hledající pomoc je tato: Ano, jsme tady pro vás, mÛÏete zavolat
nebo pfiijít kdykoli, personál tady je 24 hodin dennû. Máme tady krizov˘ pokoj, kde mÛÏete najít zázemí oka-
mÏitû na maximálnû sedm dní a b˘vá ãasto voln˘.

Do dne‰ního dne na krizovém pokoji pob˘valo pût maminek s dûtmi a jedna Ïena stfiedního vûku bez dûtí. 
V bytech se postupnû vystfiídaly jiÏ 23 maminky s dûtmi, jedna tûhotná Ïena bez dûtí a jedna Ïena stfiedního
vûku. Byty míváme obsazené, ale dochází k pomûrnû rychlé v˘mûnû. V „Domovû” máme celkem k dispozici
deset pokojÛ s vlastní kuchyÀkou a hygienick˘m zafiízením, podobnû vybaven˘ krizov˘ pokoj, spoleãenskou
místnost. Dûti mají nejradûji hernu a tvofiivou dílnu. 

Ná‰ „Domov” je zafiízením na pÛli cesty. Pfiíbûhy se ‰Èastn˘m nebo ne‰Èastn˘m koncem nemáme jednodu‰e
proto, Ïe to není film, kter˘ by mohl mít happyend, ale Ïivot, kter˘ jde dál svou cestou. Máme situace, které
se podafiily v danou chvíli dobfie vyfie‰it. Ráda vzpomínám na paní, pro kterou si manÏel pfiijel, pfiivezl jí kvû-
tiny, personálu bonboniéru a dûkoval, Ïe jsme paní nenechali na ulici, kdyÏ to doma trochu zaskfiípalo. Ráda
vzpomínám na maminky, které dokázaly „vzít osud do vlastních rukou” a zajistit sobû a sv˘m dûtem vlastní
zázemí a zaãít novou etapu ve svém Ïivotû. Ne vÏdy se situaci podafií vyfie‰it, jak bychom si pfiáli. 
Za celé sdruÏení mohu fiíci: „Jsme rádi, Ïe tu mÛÏeme b˘t pro Ïeny a dûti, které potfiebují na‰i rychlou pomoc
v jejich tûÏké Ïivotní situaci”.

Dagmar Jansová, o.s. CEMA, RC Pohoda, Îamberk
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AKCE ¤ETùZ V HAVLÍâKOVù BRODù
Matefiské centrum Zvoneãek pod Oblastní charitou HavlíãkÛv Brod s dûtsk˘m oddûlením Nemocnice
HavlíãkÛv Brod spolupofiádalo 13. záfií 2006 AKCI ¤ETùZ. Tuto aktivitu za‰títila Laktaãní liga v rámci celore-
publikové kampanû ke Svûtovému t˘dnu kojení. Na‰e Akce ¤ETùZ probíhala od 9:00 – 17:00 hodin 
v Kulturním domû Ostrov v Havlíãkovû Brodû.

Hlavním bodem programu byla V˘stava fotografií na téma kojení. PfieváÏná ãást fotografií umûlecky ztvárnila
pfiedev‰ím kojící matku a dítû. V˘stava byla doplnûna dal‰ími fotografiemi kojících matek v prostfiedí bûÏného
Ïivota. Kojící maminky byly zachyceny v rÛzn˘ch prostfiedích, napfi. pfii lesních pracích na traktÛrku, na skal-
ním pfievisu pfii vysokohorské turistice,
ovû‰ená lanem, pfii kojení dvojãat 
a kojení pfii dal‰ích rÛzn˘ch v‰edních 
i nev‰edních ãinnostech. 

Po úvodní fieãi pana primáfie MUDr.
Miláãka z dûtského oddûlení Nemocnice
HB navázaly na program maminky 
s dûtmi z Matefiského centra Zvoneãek
módní pfiehlídkou tûhotensk˘ch odûvÛ 
a rÛzn˘ch dûtsk˘ch nosítek, pfiedev‰ím
‰átkÛ a babyvakÛ.

V prÛbûhu celého dne laktaãní poradna
paní doktorky Magdy Weberové z dût-
ského oddûlení Nemocnice HB pfiibliÏo-
vala v‰em souãasn˘m i budoucím 
maminkám problematiku zdravého ko-
jení, kterou doplÀovaly praktické ukázky
a propagaãní materiály k tématu.
Náv‰tûvníci mûli také moÏnost shléd-
nout prezentace firem a vyslechnout si
jejich odborné pfiedná‰ky.

Pfiíjemn˘m osvûÏením celé akce se stala
ochutnávka míchan˘ch nealkoholick˘ch
nápojÛ, vãetnû barmanské show, kterou
zaji‰Èovali studenti Hotelové ‰koly 
z Havlíãkova Brodu.

Odborn˘m semináfiem o kojení veden˘m
MUDr. Magdou Weberovou byl cel˘ pfií-
jemn˘ den zakonãen. Akce probûhla díky
ochotn˘m maminkám a za v˘znamné
podpory sponzorÛ jak z Havlíãkova
Brodu, tak okolí, to je lidí, ktefií si uvûdomují dÛleÏitost startu do Ïivota kaÏdého ãlovûka a chtûjí k jeho zlep-
‰ení jakkoliv pfiispût. Díky v‰em takov˘m lidem se celá akce setkala s pfiízniv˘m ohlasem a Matefiské centrum
Zvoneãek si mÛÏe fiíct TO  SE  NÁM  TO  PùKNù  VYDA¤ILO.

Anna DoleÏelová, MC Zvoneãek, HavlíãkÛv Brod



NÁPADY
Z MATEŘSKÝCH CENTER
PRO MATEŘSKÁ CENTRA 

V Rodinném centru Ka‰párek na Mûlníku jiÏ nûkolik let pfiipravujeme pfied Vánoci a na jafie vystoupení pro oby-
vatele domova dÛchodcÛ – sestavíme pásmo písniãek a fiíkanek, které dûti rÛznû doprovázejí pohybem, nato-
ãíme doprovodnou kazetu, pfiipravíme rekvizity, vyrobíme kost˘my pro dûti a vystoupení peãlivû nacviãíme.
Roztomilí dvouletí ‰punti mají úspûch vÏdy, zvlá‰È kdyÏ udûlají nûco, co nebylo tak úplnû v plánu. Zjistili jsme,
Ïe je dobré spojovací texty mezi písniãkami zbyteãnû neprotahovat, protoÏe dûti ztrácejí koncentraci a stejnû
není moÏné je pfiíli‰ vnímat. Pohádka o zimní vloãce z na‰eho úplnû prvního vystoupení má pfiesto stále 
úspûch, zkuste ji dûtem tfieba jen pfieãíst:

ZIMNÍ POHÁDKA
Postavy - Mikulá‰, ãertík, vánoãní stromeãek, snûhulák, snûhové vloãky.

To bylo tenkrát v zimû. Zaãal padat sníh, hustû se chumelilo a snûhové vloãky se sná‰ely k zemi jedna za druhou.
Jedna, ta nejvût‰í a nejkrásnûj‰í se rozhodla, Ïe neroztaje, dokud si neprohlédne v‰echnu tu krásu, co kolem sebe
vidûla, dokud neuvidí to nekrásnûj‰í na celém svûtû. Foukal siln˘ vítr a snûhová vloãka se musela pevnû drÏet, aby
nespadla ze stromu, na kterém se usadila. Z té v˘‰ky totiÏ mûla krásn˘ v˘hled na cel˘ ‰ir˘ svût. 

SnûÏí, snûÏí, mráz kolem bûÏí. (klek, mávání bíl˘mi stuhami, rozhlíÏení s rukou na ãele, vyhrbení zad)
Na vedlej‰í vûtvi se usadil zkfiehl˘ ptáãek, cel˘ se tfiásl zimou. Snûhové vloãce ho bylo líto, myslela si, Ïe ptáãek
zmrzne a Ïe i ona se sv˘mi sestfiiãkami vloãkami za to mÛÏe. „My snûhové vloãky máme rády mráz, ale proã ty jsi
neodletûl s ostatními ptáãky do tepl˘ch krajin, co tady bude‰ v zimû dûlat?” ptala se ho. Ptáãek starostlivé vloãce
odpovûdûl písniãkou:

Bude zima, bude mráz (chÛze v kruhu, dfiep, schování hlavy, mávání kfiídly – otoãení dokola, chÛze v kruhu, ruce
nad hlavou)

To byla snûhová vloãka ráda, Ïe se ptáãkovi nic zlého nestane. Vítr mezitím pfiivál dal‰í snûhov˘ mrak a zaãalo
znovu hustû snûÏit, snûhové vloãky padaly jedna za druhou k zemi a v dálce bylo sly‰et veselé v˘skání dûtí – zima,
zima tu je!

Zima, zima tu je, sníÏek poletuje. (pfiedpaÏení, pomalu shora dolÛ, prstíky, mávání bíl˘mi stuhami)

Pfii‰el veãer, sníh pokryl krajinu bíl˘m kobercem a dûti se rozebûhly do sv˘ch domovÛ. V chaloupkách se rozsvítilo 
a nastalo oãekávání pfiíchodu Mikulá‰e. V dálce se ozvalo cinkání zvoneãkÛ. V dûtsk˘ch du‰iãkách se stfiídaly obavy
z náv‰tûvy Mikulá‰e a ãertÛ s radostí z bohaté nadílky.

Mik, miku, mik, miku, Mikulá‰ (ãertík s Mikulá‰em se drÏí za ruce a toãí, 2. sloka ãertík poskakuje, Mikulá‰ pohyb
rukou, ostatní v pÛlkruhu kleãí a tleskají, pleskají do stehen.)

A tak snûhová vloãka nûjak˘ ãas pfieb˘vala na stromû, aby mohla pozorovat svût kolem sebe. Ptáãek se stal jejím
vûrn˘m kamarádem a po veãerech jí vyprávûl pfiíbûhy o svûtû. Snûhu stále pfiib˘valo a na stráÀ pfiibûhly dûti. Byly
celé zachumlané v tepl˘ch bundách, ‰álách, ãepicích a rukavicích a postavily velikého snûhuláka. Pfiidûlaly mu 
mrkvov˘ nos, z uhlíkÛ oãka, knoflíky a star˘ hrnec na hlavu místo klobouku - vypadal jako Ïiv˘.

Snûhulák (snûhulák pfied pÛlkruhem, ostatní cviãí s ním dle písnû)

Snûhová vloãka tleskala radostí, aÏ málem spadla ze stromu. V dálce bylo sly‰et rolniãky. Co to cinká? Copak vezou
sanû taÏené koÀmi?

Rolniãky (cinkat rolniãkami do refrénu)

Zafoukal siln˘ vítr a na‰e zvûdavá vloãka, která se zapomnûla drÏet, se sná‰ela ze stromu dolÛ. Je‰tû ‰tûstí, Ïe ji vítr
zavál na okno blízkého domku. Za oknem uvidûla maminku, která pfiipravovala slavnostní veãefii. „Dûti, domÛ, ve-
ãefie,” ozvalo se z okna. Dûti hned nechaly hraní a pfiedhánûly se, kdo bude první u dvefií. VÏdyÈ uÏ se nemohly do-
ãkat! Snûhová vloãka zatouÏila b˘t s nimi v chaloupce. Z okna se linula nádherná vÛnû vanilky, skofiice a mandlí.
Dûti si umyly ruce, slavnostnû se oblékly a se‰ly se v pokoji, kter˘ osvítila barevná svûtélka z vánoãního stromeãku.
A uÏ bylo sly‰et krásn˘ zpûv, jak se celá rodina se‰la u stromeãku, aby spoleãnû zpívali koledy. 
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·tûdr˘ veãer nastal (vánoãní stromeãek uprostfied, ostatní chÛze v kruhu)

Dûti uÏ se nemohly doãkat, aÏ se zaãnou rozdûlovat a rozbalovat krásné barevné dárky, kter˘ch bylo pod stromkem
tolik! Snûhové vloãce se to moc líbilo. Ta radostná atmosféra, kdyÏ jsou lidé rádi, Ïe mohou b˘t spolu, snûhovou
vloãku dojala, aÏ ji to zahfiálo u srdíãka. „Co se to se mnou dûje? VÏdyÈ já se rozpou‰tím!”, uvûdomila si snûhová
vloãka. „Ale to nevadí, vÏdyÈ teì uÏ jsem vidûla to nejkrásnûj‰í na celém svûtû – jak se lidé mají rádi!"

Pásli ovce vala‰i (v kruhu houpání rukama, refrén dupání)

Vánoce, Vánoce, pfiicházejí (vede Mikulá‰, zvoní na zvoneãek, ostatní jako had za ním, mávají a odcházejí)

Jifiina Chlebovská, RC Ka‰párek, Mûlník

JAK SE RADUJEME A VYTVÁŘÍME PRO RADOST V RADOSTI
MC Radost v Tábofie úspû‰nû proplouvá jiÏ 9. rokem. SnaÏí se vycházet vstfiíc zájmÛm a potfiebám náv‰tûvníkÛ.
Jako koordinátorka MC bych se s vámi chtûla podûlit o nûkteré nápady z na‰í ãinnosti.
Vybrala jsem velmi oblíbené Brouãky a V˘tvarné ãarování.

Hudebnû pohybov˘ krouÏek je nejlep‰í zahájit zahfiívacím koleãkem s fiíkankou „Kolo, kolo udûláme a mamince
pusu dáme. Mamince my pusu dáme, kamaráda pozdravíme.” Harmonogram je pestr˘ od skotaãení, soutûÏení, zpí-
vání po divadélko, relaxaci ãi pohádku. Následovat mohou v rÛzném pofiadí písniãky (Zlatá brána, Kolo, kolo ml˘n-
ské..), taneãky (Cib, cib, cibulenka, Beseda zaãíná..), fiíkanky s pohybem (Vafiila my‰iãka, De‰Èové kapiãky, Kutálí se
brambora, Pan ãáp ztratil ãepiãku..), cviãení (opiãí dráha, kotrmelce, prolézání tunelem, houpání se na kouzelné
plachtû, závody zvífiátek..), vûdomostní blok (poznávání barev, názvÛ prstíkÛ, tvarÛ, obrázkÛ zvífiat, dopravních 
prostfiedkÛ..), dûtmi z na‰eho centra  vÏdy oãekávané zapÛjãení hudebních a rytmick˘ch nástrojÛ. Zakonãit mÛÏeme
vyprávûnou pohádkou.

Bûhem V˘tvarného ãarování se dûtem i maminkám podafiilo vyrobit za cel˘ rok spoustu krásn˘ch vûcí. âasto ke
konci „hodiny” dûti odbíhají do pfiilehlé herny, vymûní klidnou ãinnost za trochu spokojeného dovádûní a spokojené
jsou zároveÀ i maminky, které dodûlávají v˘robky po své ratolesti a pfii tom povídají a relaxují. NáplÀ tvofiiv˘ch ãin-
ností je pestrá, nûkdy se váÏe k tradicím, svátkÛm, roãním obdobím, jindy je „jen” dle nápadu lektorek ãi maminek.
Za povedené jmenuji „v˘tvarku”, kterou jsme naplánovali v rámci T˘dnÛ proti rasismu a xenofobii. Pojmenovali
jsme ji Indiánské léto a probûhla jako zábavné odpoledne s vyrábûním obleãkÛ, hudebních nástrojÛ a závûreãn˘m
taneãkem (návod: triko pomalujeme prstov˘mi ãi textilnímí foukacími barvami, ozdobíme ze stran prouÏky z barev-
ného krepového papíru; rytmick˘ nástroj: kulatou krabiãkou od s˘ra provleãeme provázek na obou stranách zakon-
ãen˘ vût‰ím korálkem, pro uchopení „minibubínku” do ruky pfiipevníme na spodní stranu krabiãky modeláfiskou
tyãku – nejlépe tavicí pistolí. Dále si mÛÏete vyrobit zábavné maÀásky (materiál: nepotfiebné ponoÏky, odstfiihnutá

ãást dûtsk˘ch punãocháãÛ, barevné látky, filc, vlna,
korálky; dle fantazie dotváfiíme zvífiátka, stra‰id˘lka,
vystfiiháváme rÛzné tvary a lepíme na ponoÏku ta-
vnou pistolí oãi, hfiívu, jazyk, ãumáãek, u‰i, srst
atd.). Nakonec si dûti mohou zahrát i nûjak˘ pfiíbûh
ãi divadélko. A jelikoÏ se blíÏí vánoãní ãas, pfiidám
vám návod na pfiáníãka a ozdobné koule. Pfiáníãka:
na papírové ubrousky nakapeme kapátkem ãi stfií-
kaãkou barevn˘ inkoust, necháme zaschnout a vy-
stfiiháváme tvary, které pak lepíme na ãtvrtky).
Vánoãní snûhové koule: pouÏijeme polystyrénové
koule, natfieme je speciální „snûÏící” hmotou 
Cres deco (seÏenete ve v˘tvarn˘ch potfiebách),
ozdobíme po zaschnutí ubrouskovou metodou 
vánoãními motivy, které lepíme speciálním lepid-
lem na ubrouskovou techniku nebo postaãí 
i Herkules - také zprÛhlední, mÛÏeme pfiilepit 
i tfipytky, zdÛraznit kontury motivÛ glitrovacími 
lepidly pro vût‰í lesk a nakonec pfiipevnit ‰pendlí-
kem ãi lepidlem stuÏku na zavû‰ení).

Doufám, Ïe jste v na‰ich námûtech na‰li nûco 
nového, co vyzkou‰íte a budete spokojeni jako my
a na‰e maminky (rodiãe) s dûtmi.

Ola ·ebková, MC Radost, Tábor
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